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„Az új médium nem híd
az ember és a természet között,
hanem maga a természet.”
(Marshall McLuhan, 1969)
A TÉMA JELENTŐSÉGE, AKTUALITÁSA
Az internet életünk egyik meghatározó színterévé vált. A hatvanas évek néhány összekötött
gépéből mára egy az egész világot összekapcsoló interaktív hálózati médium született, több
százmillió felhasználóval. A korai évek speciális felhasználóinak köre (jellemzően fehér, technikai
érdeklődésű férfiak) kiszélesedett, mára a tipikus netező profilja a nyugati országokban majdnem
reprezentatív a népesség egészére (Nielsen Netratings, 2009). Az internet robbanásszerű
elterjedésének elsődleges oka nem technológiai érdekességében vagy praktikumában rejlik: sikere
szociális jellegének köszönhető. Lehetővé teszi a másokkal való kommunikációt, a kapcsolatok
kialakítását és fenntartását, egyszóval az ember társas szükségleteinek tág aspektusát elégíti ki.
Vizsgálata több szempontból is kihívások elé állítja a szakembereket. Az egyik alapvető nehézség az
internet rendkívül összetett természete: felfogható és vizsgálható technikai eszközként (mint
számítógépek rendszere), mint a kommunikáció szereplője (aktív ágens, mely interpretálja a
kommunikációs tartalmat), mint kulturális közeg, vagy akár mint önálló organizmus (Ropolyi, 2006).
E komplexitás miatt a kutatás több diszciplínához is kapcsolódik, melyek jelentős eltérést mutatnak
abban, hogy mikor fedezték fel maguknak a hálózatot, mint a vizsgálódás lehetséges tárgyát. A
társadalomtudományok közül elsőként az antropológia és a szociológia reagált, elsősorban az
internetezés társas interakcióra gyakorolt hatásait
különös tekintettel a társadalmi tőke
alakulására ─, a digitális szakadék kérdését, illetve a társadalom egészére gyakorolt hatását
vizsgálták (Rheingold, 1993; Kiesler et al., 1984; Turkle, 1996; Castells, 1996 [2005]; Putnam, 2000).
A kommunikációtudományok később eszméltek, a tömegkommunikációt kutatók hosszú ideig
mellőzték az internet tanulmányozását. Ennek elsődleges oka, hogy az sok szempontból nem felel
meg a nyomtatott és a távközlési médiumokra kialakított klasszikus kritériumoknak: elsőre inkább
egyes értelmiségi csoportok, leginkább egyetemi fiatalok hobbijának, jobb esetben az
interperszonális kommunikáció új módjának, kényelmes, gyors és olcsó levélküldési lehetőségnek
tűnt, túlságosan szűk hatókörű, kicsiny szubkulturális jelenség volt (a legkorábbi kézikönyvekben a
számítógépet kommunikációs szempontból a telefonhoz látták hasonlónak. Egy jellemző idézet:
„Még ha a számítógépes műveltség egyetemessé válna is, még ha minden otthonban lenne is egy
modemmel ellátott PC, akkor is igen nehéz lenne elképzelni, hogy csupán ezekre alapozva a
tömegkommunikáció új rendszere fejlődne ki”. (DeFleur–Ball-Rokeach, 1989, idézi Kiss, 2004).
1996-ra datálódik az a mérföldkőnek tekinthető cikk (Morris, Ogan, 1996), mely hosszan érvel
amellett, hogy az internet igenis tömegkommunikációs eszköznek tekinthető, tehát joggal
számíthat a kutatók érdeklődésére.
A kifejezetten pszichológiai vizsgálódások kezdetben főleg két „sztártémára” korlátozódtak: az
internetaddikcióra, illetve a számítógépes játékok keltette agresszióra. Az előbbi a túlzott
internetezést a viselkedéses addikciók jellemzőivel írta le, és annak alapján diagnosztizálta,
megpróbálva feltárni a legveszélyeztetettebb csoportokat, illetve a megfelelő terápiás módszereket
(Young, Rodgers, 1998; magyar adatokért lásd: Demetrovics, Kun, 2007). A számítógépes agresszió
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valós viselkedésre gyakorolt negatív következményeit kísérletek, fiziológiai kutatások, longitudinális
vizsgálatok és metaanalízisek sora bizonyítja (Anderson, Bushman, 2001; Möller, Krahé, 2009,
Ferguson, 2007). Mára bővült a paletta, de még most is kevés a kifejezetten társadalomlélektani
közelítésű vizsgálat. Jelen dolgozat legfőbb célkitűzése, hogy bizonyítsa, a szociálpszichológia
elméletei és módszerei alkalmasak arra, hogy értékes hozzájárulással szolgáljanak az internet
kutatásához.
A szociálpszichológia és az infokommunikációs technológia (IKT) összekapcsolása, a közös területek
számba vétele több szempontból is fontos lehet. Az online társas élet számtalan aspektusából azért
választottuk az online csoportokat, és azok percepciójának témakörét, mert véleményünk szerint
egyrészt ezek társadalomlélektani vizsgálata hiányzik leginkább, másrészt mert a diszciplína ehhez a
területhez tud legértékesebben hozzájárulni.
A téma azonban nem csak tudományos szempontból releváns, társadalmi szerepe is egyre
jelentősebb (1. ábra). Míg mára embere tízmilliói csatlakoznak online csoportokhoz (minden
statisztikai adatnál többet mond egyetlen tény: a Facebook a világ 3. legnépesebb országa lehetne,
az eddig regisztrált 800 millió felhasználójával [FB Statistics, 2011]), a laikus diskurzus (és olykor a
tudományos is) még mindig arra korlátozódik, hogy ezek az online közösségek csoportnak
tekinthetők-e egyáltalán. Nagyon keveset hallani arról, hogy ki miért csatlakozik hozzájuk, milyen
elvárásai vannak ezzel kapcsolatban, és azok mennyire teljesülnek, milyen következményekkel jár a
csoporttagság, illetve alapvetően milyen szerveződések tekinthetők egyáltalán online csoportnak,
és milyen különbségek vannak az ilyen közösségek között.
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1. ábra. Azok aránya (%-ban) az internethasználók körében (korcsoportokra bontva) akik tagjai valamilyen
online közösségnek (Pew Internet Project, 2010)

CÉLKITŰZÉSEK ÉS KULCSFOGALMAK
Annak érdekében, hogy bemutassuk, hogyan lehet a szociálpszichológia létező eszközkészletét,
módszertanát, elméleteit (a 2. ábra a dolgozatban kiemelten használt elméleteket és fogalmakat
mutatja be) felhasználni egy újszerű területen, három, részben eltérő fókuszú, de tulajdonképpen
összefonódó kutatást végeztünk.
I.

Az első az online jelenlét egyik alapvető jellemzőjét, az anonimitást kívánja körbejárni.
Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen kép él ezzel kapcsolatban az emberek
fejében, milyen jelentéstartalommal bír számukra a fogalom. Az anonimitást kevés kutatás
helyezte eddig vizsgálatának fókuszába, leginkább bináris, konszenzuálisan értelmezhető
jelenségként kezelik. A jelentésstruktúra feltárására legjobb eszköznek a Moscovici-féle
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szociális reprezentáció megközelítését találtuk. Specifikusan az anonimitás értelmezésének
dimenzióit kívántuk feltárni, illetve a különböző felhasználók közti esetleges különbségeket
kimutatni.
II.

A második vizsgálat kifejezetten az online csoportokra koncentrál, konkrétan arra, hogy
hogyan percipiálják azokat a netezők. A vizsgálatba bevont szociálpszichológiai fogalmak
közül kiemelkedik az észlelt entitativitás, vagyis az, hogy a megfigyelők szemében mennyire
tűnnek a csoportok „igazinak, létezőnek”. További kérdés, hogy milyen tényezők
befolyásolják leginkább ez az észlelt csoportszerűséget: az interakció mennyisége, a tagok
hasonlósága, a közös cél, a csoport létezésének idői viszonyai, a csoport nyílt vagy zárt
volta, vagy az egyén életében betöltött fontossága és a közös cselekvés képessége. Arra is
kíváncsiak voltunk, hogy milyen nagyobb kategóriába rendeződnek a percepcióban a netes
közösségek.

III.

A harmadik rész „belülről” vizsgálja az online közösségeket, vagyis ezen csoportok résztvevőit
kérdezi arról, hogy milyennek látják saját csoportjaikat az entitativitás és anonimitás
dimenzióiban, előbbin belül kitérve annak lehetséges meghatározó tényezőire: az
interaktivitásra, a zártságra, a csoporttagok hasonlóságára, az együttműködésre, a közös
cselekvésre, és a támogató jellegére. A vizsgálódás célját képezte továbbá a csatlakozás
motivációs struktúrájának feltárása, illetve az egyes online közösségek
tulajdonságprofiljának felrajzolása. Olyan további tényezőket és fogalmakat is bevontunk a
kutatásba, mint a csoport társadalmi identitásban betöltött fontossága, a személy affiliációs
igénye, vagy a csoporttagság következményei.
Anonimitás

Észlelt entitativitás

Egyéniségvesztés

Társadalmi
identitás elmélete

Társadalmi identitás

Interakció

Szociális
reprezentáció

Médiaelméletek

2. ábra. A dolgozatban előforduló legfontosabb szociálpszichológiai fogalmak és elméletek

A

DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE

A dolgozatban az empírián kívül viszonylag nagy hangsúlyt kap az elméleti rész (3. ábra). Ennek
legfőbb oka, hogy magyar nyelven még kevés ilyen (kifejezetten szociálpszichológiai hangsúlyú)
összefoglaló született. Itthon elsősorban szociológusok munkáiból (lásd például Csepeli-Prazsák,
2009, 2010; Z. Karvalics, 2001; Pintér, 2005), pedagógiai cikkekből (lásd például Kárpáti, 2008; Ollé,
2006) vagy szakosodott folyóiratok alapján (pl. Információs Társadalom, Oktatás-Informatika) lehet
tájékozódni.
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A kutatási téma bemutatása
[jelentősége, aktualitása]
[célkitűzések, kulcsfogalmak]

Elméleti háttér
[szociálpszichológia és
internet]
[internetes kommunikáció]
[internet és társadalom]
[elméleti megközelítések]

1. vizsgálat
[elmélet: anonimitás]
[empíria: az anonimitás
szociális
reprezentációja]

2. vizsgálat
[elmélet:
csoportpercepció]
[empíria: online csoportok
percepciója]

3. vizsgálat
[elmélet: a csatlakozás
motivációi]
[empíria: online csoportok
belülről]

Kitekintés
[digitális írástudás]
[online közösségek]
3. ábra. A dolgozat felépítése

Az átláthatóság miatt a rengeteg kutatást kategóriákba rendeztük (ez tehát utólagos felosztás, nem
tükrözi a kutatók intencióit). (1) Az első kategória azokat a kutatásokat takarja, melyek az online
világ és a valóság egymással való kapcsolatáról szólnak, mint például az internetezés hatásáról a
társadalmi életre, vagy a valóságos kapcsolatok, normák, személyiségjellemzők hatásáról az online
társas jelenségekre; (2) A második fő kategória csak hangsúlyában tér el az előzőtől: ide azokat a
tanulmányokat soroltuk, melyek inkább az online világ sajátosságaira koncentrálnak, és
eltekintenek a valósággal való összevetéstől. E két csoportba tartozó tanulmányokat a könnyebb
áttekinthetőség kedvéért négy további szempont szerint csoportosítottuk, aszerint, hogy a
választott magyarázat a szociális élet mely szintjén érvényes: egyéni, egyének közötti
(interperszonális), csoportos vagy a társadalmi szinten; (3) A harmadik szempont ugyanezen
kutatásokra más szemmel tekint, itt a választott módszer (kérdőív, kísérlet, kvalitatív kutatás) a
besorolási szempont, vagyis az internet a szociálpszichológiai kutatások eszközeként szerepel.
A szakirodalmi bevezetőben ezután bemutatjuk a médium pszichológiai szempontból legfontosabb
jellegzetességeit és azok következményeit, továbbá az internet társas hatásaival foglalkozó
elméleteket. A hosszabb elméleti rész miatt, az olvashatóság érdekében az empirikus kutatásokhoz
leginkább kapcsolódó fogalmakat, jelenségeket és elméleteket közvetlenül a kutatások előtt
ismertetjük. Az első kutatás előtt az anonimitás vizsgálatának (még az internet előtti korszakból
származó) szociálpszichológiai előzményeit, és az ezekre építő friss szakirodalmat mutatjuk be. Ezek
után ismertetjük az anonimitás szociális reprezentációjával kapcsolatos vizsgálatunk módszertanát
és eredményeit. A második kutatást az online csoportokkal és azok percepciójával foglalkozó
kutatások ismertetése vezeti be. A harmadik kutatás előtt, mely már a tagok szemszögéből
vizsgálódik, a csoportokhoz való csatlakozás motivációit tárjuk fel. A konklúzióban a legfontosabb
tanulságokat fogalmazzuk meg, kiemelve a vizsgált témák gyakorlati jelentőségét.
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E LMÉLETI

HÁTTÉR

Szociálpszichológia és internet
Az előbbiekben amellett érveltünk, hogy az internet kutatása szempontjából milyen fontos
adalékokkal szolgálhat a szociálpszichológia. A kép azonban nem ilyen egyoldalú: nem csak az
internet profitálhat a két terület összekapcsolódásából. Egyfelől a digitális „virtuális” valóság egy
olyan, speciális jellegzetességekkel bíró társas közeget teremt, mely alkalmat adhat arra, hogy a
szociálpszichológiai elméleteket, jelenségeket új oldalukról is megvizsgáljuk. A szociálpszichológia
ezáltal képes lehet új változókat beemelni magyarázataiba, esetleg új mediáló tényezőket
azonosítani. További nyereség lehet az internet mint kutatási eszköz: az online kérdőívektől
egészen a háromdimenziós virtuális környezetig, mely utóbbival a kutató képes megteremteni a
valóság illúzióját, így a társas interakciók kiválóan modellezhetőek, kontrollálva az összes lehetséges
befolyásoló tényezőt. Az ilyen típusú kísérletek ökológiai validitásának tesztelése folyamatban van
(lásd például Blascovich, et al., 2002).
A bevezetőben már utaltunk rá, hogy a kutatásokat két nagy kategóriába lehet sorolni: az egyik
csoportba tartozók az online és offline valóság1 összekapcsolódását, egymásra hatását vizsgálja,
gyakran explicit összehasonlítással, összekapcsolással: például már meglévő tényezők
internetezésre, online viselkedésre gyakorolt hatását, vagy a netezés következményeit, társadalmi
hatásait vizsgálja. A másik típus kifejezetten az online társas jelenségekre koncentrál, azok
sajátosságait kívánja feltárni. Nyilván ez utóbbi sem nélkülözheti a valóságra referáló elemeket, de a
kutatás fókuszában nagy az eltérés. Mindkét terület alapvetően négy szinten közelít: egyéni,
interperszonális, csoport- és csoportok közötti szinten. Az alábbiakban a legjellemzőbb témákat
foglaljuk össze (a kutatások száma majdnem végtelen, a táblázatba (1. táblázat) csak a
legfontosabb, legtöbbet referált, illetve vagy kifejezetten szociálpszichológiai vagy
társadalomlélektani szempontból releváns kutatások kerültek bele).
Online és offline világ összefüggései

1

egyéni

énbemutatás (Bargh, McKenna, 2002), identitás kifejezése a neten (Turkle, 1996),
depresszió (Kraut et al, 1998, 2001) személyiségtényezők és internetezés interakciója
(Amichai-Hamburger, Vinitzky, 2010; Birnie, Horvath, 2002; Alonzo, Aiken, 2004;
Sohn, Leckenby, 2001), internetaddikció (Young, Rodgers, 1998); az internetezők
értékstruktúrája (Csepeli, Prazsák, 2010)

interperszonális

szociális interakciókra gyakorolt hatás (DiMaggio et al., 2001; Katz, Rice, 2002),
társkeresés az interneten (Park, Floyd, 1996); agresszió (Anderson, Bushman, 2001)

csoport(közi)

stigmatizált csoportok (McKenna, Bargh, 1998), közösségekre gyakorolt hatás
(Howard et al., 2001; Putnam, 2000), csoportközi kommunikáció (Postmes, Baym,
2005), minimális csoportparadigma (Amichai-Hamburger, 2005)

Sajnálatos módon nem volt elkerülhető az angol szópár (online-offline) használata. Az online (vagy internetes) közeggel
párba állítva a személyes, vagy a „valódi” valóság szokott előkerülni. Előbbi semmitmondó, hisz nem a közegre utal,
utóbbi pedig értékterhelt, preferenciát és felsőbbrendűséget sugall. Az angol szakirodalom a face-to-face (f2f) kifejezést
használja még az offline-on kívül.
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társadalmi

digitális szakadék (Katz, Aspden, 1997; Liff et al., 2004), hálózati társadalom (Castells,
1996 (2005)) digitális generáció (Tapscott, 1994; Prensky, 2001; Kósa, László, 2010),
társadalmi tőke (Resnick, 2002; Wellman et al, 2002); digitális egyenlőtlenség
kulturális hatásai (Csepeli, Prazsák, 2010; Angelusz, Tardos, 2002)

1. táblázat. Az online és az offline társas tér összefüggéseit feltáró legfontosabb kutatások

Az első kategóriában az egyik legtöbbet vizsgált terület a különböző személyiségtényezők és az
internethasználat kapcsolatának vizsgálata, mely leginkább arra koncentrál, hogy milyen
különbségek mutatkoznak az internetezés mennyiségében (például kinél nagyobb az
internetaddikció megjelenésének veszélye), a különböző aktivitásokban, az online kommunikáció
stílusában és a netezése társas-társadalmi hatásaiban. A legkutatottabb diszpozíciók az introverzióextroverzió (Amichai-Hamburger, Ben-Artzi, 2000), a szorongás, félénkség (Birnie, Horvath, 2002), a
lezárás iránti igény (Amichai-Hamburger et al., 2004), a szenzoros élménykeresés (Alonzo, Aiken,
2004), illetve a kontroll helye dimenzió (Sohn, Leckenby, 2001). Bargh és McKenna (2004) a rogersi
valódi self fogalmát hozza párhuzamba egy személy online jelenlétével. Állításuk szerint a netes
kommunikáció bizonyos jellegzetességei, mint például az anonimitás és az abból fakadó alacsony
önfeltárási kockázat ahhoz vezethet, hogy online inkább a valódi selfünk (real self), míg személyes
beszélgetésben inkább az aktuális (actual self) válik hozzáférhetővé. Ennek bizonyítására több
kísérletet szerveztek, az egyikben például a résztvevők reakcióidejét mérték az előzetesen kitöltött
valódi és aktuális selfet jellemző attribútumokra, két feltételt létrehozva: vagy személyes vagy
számítógépen keresztül folytatott beszélgetés után. Az eredmények bizonyították feltevésüket.
Magyar kutatásként itt említhető Csepeli és Prazsák (2010) vizsgálata, mely
többek között
az
internetet használók és a nem internetezők által legfontosabbnak tartott értékek hierarchiáját
hasonlították össze.
Az internethasználat szociális hatásait vizsgáló kutatások egy központi kérdése, hogy magányossá
tesz-e az internethasználat. A kutatók egy része szerint az internet a valós kapcsolatok
helyettesítőjeként szolgál, vagyis az online aktivitás aszociális tevékenység, megfosztja az embert a
valós emberi kapcsolatoktól, eredményeik szerint az internetezők kevesebbet kommunikálnak
családtagjaikkal, magányosak és hajlamosak a depresszióra. (Nie, Hillygus 2002; Nie, Erbring, 2002;
Kraut et al., 1998). Mások egyáltalán nem találtak különbséget az internetet használók és a nem
internetezők társas kapcsolatai között (Gershuny, 2002). A kutatók harmadik csoportja szerint az
internetezők társas élete erősödik, mind online, mind
»A virtuális én csonkolja a tömeg
offline barátaikkal több időt töltenek, a kapcsolatfelvételek
tagjainak önazonosságát, akik
száma megnő, a felhasználók szociális világa kitágul
napjaikat magányuk félig reális, félig
(Neustadl, Robinson, 2002; Horrigan, Rainie, 2002),
elképzelt világában élik «
továbbá nő a hálózat diverzitása is, az internethasználó
különböző típusú emberekkel különböző típusú
(Siegel, 2008, id. Csepeli, 2009).
kapcsolatokat alakít ki (Marsden, 2001). Az ellentmondások
egy részét az magyarázhatja, hogy eltérőek az internet rövid- és hosszú távú hatásai (Kraut et al,
1998, 2001), illetve mediáló tényezőként figyelembe kell venni a felhasználók attitűdjeit, mivel aki
imperszonális eszközként tekint az internetre, az kevesebb kapcsolatot kezdeményez és kevésbé
folytat személyes kommunikációt. Kiemelt témának számít még az agresszió témaköre, melyen
belül a gyerekek számítógépes játékhasználatát kutatják legintenzívebben. Egy 35 kutatást
feldolgozó metaanalízis eredményei (Anderson, Bushman, 2001) szerint a számítógép és az
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internethasználat kimutathatóan növeli az agressziót, melyet több tényező befolyásol. Egyrészt
rendkívül nagy a kitettség: a számítógépes játékok 80%-a agresszív, melyekhez nagyon könnyű
hozzáférni, a szülői és társadalmi kontroll alig érvényesül. Másrészt a médium interaktív, vagyis a
gyermek a történések aktív résztvevőjévé válik, ami az agresszorral való erősebb identifikációt tesz
lehetővé. Továbbá az ilyen játékokban megjelenő agresszív viselkedés gyakran kifizetődő, vagyis
azonnali megerősítést von maga után, nem utolsósorban pedig a cselekmény észlelt realitása sokkal
nagyobb, mint ahogy azt a régebbi médiumok esetében tapasztalhattuk.
A csoportokkal kapcsolatos kutatások és elméletek jó része az internet közösségekre gyakorolt
hatását vizsgálja, egy részük negatív (Putnam, 2000), másik része inkább pozitív (Rheingold, 1993)
befolyást tulajdonítva annak. Inkább utóbbiakat emeli ki McKenna és Bargh stigmatizált
csoportokkal kapcsolatos kutatása (1998, részletesen lásd a 37. oldalon). Több, főleg
szervezetpszichológiai kísérlet irányul annak feltárására, hogy hogyan segíthet a net a csoportok
közötti kommunikációban, részletesen kitérve a kulturális problémákra (Landy, Conte, 2004). Egyes
kutatók a szociálpszichológia klasszikusaihoz nyúlnak vissza. Amichai-Hamburger (2004) például
Tajfel híres kísérletét (1970) ismételte meg egy chatszobában, ugyanazokat az eredményeket kapva,
vagyis a saját csoportot online közegben is felértékelte mindenki. Asch (1955) konformitáskísérletének internetes közegben való megismétlése Smilowitz, Compton és Flint (1988) nevéhez
főzıdik, akik azt találták, hogy virtuális környezetben csökken a konformitásra való hajlamunk,
viszont nem tőnik el teljes mértékben. Ennek oka az lehet egyrészt, hogy nincs valóságos fizikai
jelenlét, és a személyek anonimitása biztosítva van. Másrészt pedig, mivel nem ismerjük a többi
csoporttagot, nem tartjuk annyira fontosnak, hogy megkedveljenek bennünket. A csoportszinten
túlmutat az online diszkrimináció terjedése; az, hogy hogyan kapnak egyre nagyobb teret a neten a
gyűlölködő csoportok (hategroup), hogyan terjesztik előítéletes ideológiájukat, és milyen változatos
formákban jelennek meg (blogok, weboldalak, chatszobák, fórumok...) (Douglas, 2007; Glaser,
Kahn, 2005).
A társadalmi szintre jó példa Paul Resnick (2002) vizsgálata arról, hogy milyen hatással van az
internet megjelenése a társadalmi tőkére. Bevezette a társadalmi-technikai tőke (SocioTechnical
Capital) fogalmát, ami az információs és kommunikációs technológiák hozzájárulására utal a
társadalmi tőke létrehozásában. Szerinte a technológiát nem mint a társadalmi tőke régi formáinak
elősegítőjét vagy éppen lerombolóját kellene vizsgálni, hanem inkább azokra az új típusú társadalmi
kapcsolatokra kellene fókuszálni, amelyek létrehozása a technológia segítségével lehetséges.
Wellman (Wellman et al., 2002) empirikus eredményei szerint az internet kiegészíti a hálózati tőkét,
tehát a kapcsolattartás új módját kínálja: az ún. részvételi tőkét, vagyis a szervezeti és politikai
tevékenységekben való aktív részvételt növeli. Inkább a veszélyekre koncentrálnak a digitális
szakadékkal foglalkozók, akik azt kutatják, hogy hogyan hat az internet a társadalmi
egyenlőtlenségekre, csökkenti vagy felerősíti a különbségeket, vagy esetleg új törésvonalakat hoz
létre (összefoglalóért lásd például Molnár, 2003). Egy viszonylag friss longitudinális kutatás
(Steinfield et al., 2008) eredményei azt mutatták, hogy a közösségi portáloknak van egyfajta
„esélykiegyenlítő” szerepük a kapcsolatépítés szempontjából. A témának a szociológián belül nagy
szakirodalma van (lásd például Csepeli, 2009; Angelusz, Tardos 2002; Angelusz et al., 2004; Z.
Karvalics, 2001; Dányi et al., 2004)
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A kutatások egy másik csoportja nem annyira az internetezést meghatározó tényezőkre, vagy a
valóságban is érezhető hatásaira koncentrál, hanem az internetre speciálisan jellemző, egyedülálló,
korábban nem, vagy csak más formában létező jelenségeket veszi szemügyre (2. táblázat).
Online társas jelenségek
egyéni

nemcsere (Roberts, Parks, 1999); virtuális identitás, énbemutatás, (Zhao et al., 2008)

interperszon
ális

online kapcsolatok (Ben-Ze’ev, 2005), online meggyőzés (Guadagno, Cialdini, 2002)
cyberbullying, online agresszió (Malamuth et al., 2005)

csoport(közi)

online csoportdinamika (McKenna, Green, 2002), csatlakozás online csoporthoz
(Galegher et al. 1998)

2. táblázat. A kifejezetten online társas jelenségeket vizsgáló legfontosabb kutatások

Többen foglalkoznak a virtuális identitással, vagyis azzal, hogy milyennek mutatják magukat az
emberek online. Zhao és munkatársai szerint (2008) a Facebookon egy „remélt lehetséges én”-t
jelenítnek meg, egy olyan selfet, melyet a valóságban (különböző okokból) nem tudnak
megmutatni. A hálózat lehetőséget teremt arra is, hogy másnak mutassuk magunkat, mint
amilyenek vagyunk: például a másik nem szerepét vesszük fel: ez a nemcsere (gender-switching),
(Roberts, Parks, 1999).
Interperszonális szinten olyan jelenségeket vizsgálnak, mint azt, hogy van-e nemi különbség az
online meggyőzésben használt különböző érvek hatásosságában (Guadagno, Cialdini, 2002), vagy
azt, hogy hogyan alakítunk és tartunk fenn online kapcsolatokat. Ben-Ze'ev (2005) szerint a netes
kapcsolatot sajátos ellentétpárokkal lehet leírni, hiszen alapvetően egy olyan távkapcsolat, mely a
közeli kapcsolatokra is hasonlít: előbbiek magas értéket ötvözi utóbbiak alacsony befektetéséve. E
sajátos kettősséget fejezte ki a lefordíthatatlan szójátékkal: deattachment. Egyszerre jellemzi fizikai
távolság és azonnali válasz, szinte állandó kommunikáció. Míg a megszokott intim kapcsolatokat
egyfajta kontinuitás írja le, vagyis a szerelmesek, jó barátok nagyjából minden nem együtt töltött
időről is tudnak, az online kapcsolatoknál teljesen máshol töltött idők is vannak, de a jelenlét lehet
folytonos. Egyszerre anonim és mélyen önfeltáró, magában foglalja mind a kockázatos átverés,
mind a biztonságos őszinteség lehetőségét. A kommunikáció bizonyos értelemben korlátozott,
hiszen több modalitás hiányzik részben-egészben, de a szöveges tartalom lehet sokkal gazdagabb,
mint egy valódi kapcsolatban. Az online társas jelenségek kevésbé pozitív oldala az agresszió, az
internet újszerű ellenséges technikák egész sorát teszi lehetővé. Ilyen például az online zaklatás,
(cyberbullying), a személyeskedő sértegetéshadjárat (flamewars), az e-mail elárasztás (levélbomba),
vírusok küldése, vagy a mailben terjedő átverések (hoax).
Csoportszintű vizsgálatra példa lehet Galegher és munkatársai (1998) kutatása, mely az online
közösségekbe való belépést vizsgálta. Diskurzusanalízissel próbálták felderíteni, hogyan legitimizálja
a csoporthoz való csatlakozásának szándékát egy új tag. Három támogató csoportot hasonlítottak
össze és azt találták, hogy több technika is létezik: a sikeres újoncok hivatkoztak arra, hogy mióta
olvassák a posztokat; ismertették, hogy mi legitimálja a szándékot (diagnózis, személyes történet).
Azok az első üzenetek melyek semmilyen választ nem kaptak, általában nélkülözték ezeket az
elemeket. A kutatók szerint ezen legitimációs technikák a közösség megerősítését, illetve a
csoportidentitás kifejezésének funkcióját szolgálják.
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Internet mint a szociálpszichológiai kutatások eszköze
kérdőív

Parks, Floyd, 1996; Buchanan, 2000.

kísérlet

Glaser et al., 2002; Greenwald, Farnham,2000 .

kvalitatív
kutatások

fókuszcsoport (Rezabek, 2000); hálózatelemzések (Barabási, 2002); online interjú
(Davies et al. 2004); dokumentumelemzés (Schütz, Machilek 2003); résztvevő
megfigyelés (Rheingold, 1993).

3. táblázat. Az internetet szociálpszichológiai jellegű kutatások eszközeként használó fontosabb
vizsgálatok

Az internet azonban nem csak mint a kutatás tárgya vagy társadalmi változások okozója lehet
érdekes, hanem kutatási eszközként is használható (3. táblázat). Segítségével könnyebbé válhat az
információ- és az adatgyűjtés, az adatfelvétel és -feldolgozás, valamint a publikációk közlése, Az
interneten keresztül bármilyen speciális érdeklődési területű kutatók alakíthatnak online szakmai
közösséget, megoszthatják egymással tudásukat. A kutatások közlésével, ingyenes elérhetőségének
biztosításával egyrészt több emberhez juthatnak el az aktuális eredmények, másrészt a területi
egyenlőtlenségek is csökkenhetnek, hiszen így például Magyarországról is hozzáférhetővé válnak
eddig szinte elérhetetlen források. A kutatások új módszereket (pl. valós idejű fókuszcsoportokat
vagy aszinkron internetes vitacsoportokat) alkalmazva több embert érhetnek el. Természetesen az
újonnan felmerülő problémák, csapdák kivédésére is fel kell készülni, illetve fontos lehet az online
kutatásokkal kapcsolatos, speciális etikai kódexeket megfogalmazni. Az internetes kutatások
kutatása is elkezdődött, melyek elsősorban statisztikai jellegűek, de egyre több az összefoglaló,
áttekintő tanulmány (Reips, 2007; Buchanan, 2000). 2005-ös adatok szerint (Reips, Lengler, 2005) a
pszichológiai diszciplínák közül a szociálpszichológia a második helyet foglalja el a webes kísérletek
számát tekintve. A Prophis Research (Prophis Summary Report, 2002) arról számolt be, hogy az
általuk megkérdezett kutatók 74 százaléka használt valamilyen internetes kutatási módszert az
elmúlt évben. E kutatók számára az internetes kutatás elsősorban nagymintás adatfelvételt (survey)
jelent, de gyakori az internetes fókuszcsoport, valamint a vitafórumok tartalomelemzése is. Az
internetes kutatás előnyei közt elsősorban a gyorsaságot és a költséghatékonyságot említették.
Természetesen problémák is felmerültek, ilyen a reprezentativitás kérdése, a válaszolók
ellenőrzésének problémája vagy a felmerülő etikai kérdések: nehezebb informált beleegyezést
kérni, olykor lehetetlen az utólagos debriefing megoldhatósága, vagy komoly nehézségek árán
biztosítható a teljes adatvédelem. Más kutatások azt emelik ki, hogy olyan minta is elérhető, akiket
máshogy nehéz lenne egy kísérletben való részvételre rábírni. Glaser és munkatársai (2002) például
online neonáci csoportokat vizsgált, azt kutatva, hogy milyen faktorok befolyásolhatják leginkább a
gyűlöletből fakadó bűncselekményeket. Három fenyegetettségi típust különítettek el: vegyes
házasság, kisebbségek bevándorlása, munkahelyi verseny; mindegyik három különböző szinten
megfogalmazva: személyes, lokális, és országos. A honlap chatoldalán random módon választottak
beszélgetőpartnert, és feltették a 3x3 elrendezés egyikét. (pl.: „A nővérem hozzá akar menni egy
feketéhez” (házasság x személyes); „Feketék költöznek a szomszédba (bevándorlás x lokális”). A
válaszokat az erőszak szintje szerint kódolták. Legérdekesebb eredményük az volt, hogy a gazdasági
fenyegetettség nem sok indulatot váltott ki, a beköltözés csak személyes szinten, de a házasság
minden szinten heves érzelmeket keltett. Mindmáig legvitatottabb kérdés az etikai problémák
területe. Már a kilencvenes években látszott a szakmán belüli érdeklődés: 1996-ban az Information
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Society c. folyóiratnak internetes kutatások etikájával kapcsolatos különszáma jelent meg, melyet
1999-ben hasonló tematikájú workshop követett. 1998-ban (Michalak, Szabo, 1998) cikk jelent
meg, mely egységes elveket próbált kidolgozni az online kutatás etikusságának biztosítására, az
American Psychological Association sztenderdjei alapján (összefoglalóért lásd Ess, 2007).
Az internetes kommunikáció jellegzetességei és azok pszichológiai
következményei
Az internetes (vagy egyéb hálózati) kontextusban folyó személyközi kommunikáció sok ponton eltér
a személyes beszélgetéstől. Egyik alapvető különbség a mediatizáltság, vagyis, hogy az internetes
kommunikációban részt vevők a technológia közvetítésével kommunikálnak. Erről az evidensnek
tűnő állításról a netezők gyakran elfeledkeznek, pszichológiai jelentést tulajdonítva technikai
problémákból fakadó jelenségeknek, például a chates partner késlekedő válaszának. Az ilyen
hardver-hibákból, szoftverhasználati nehézségekből, ismerethiányból, ergonómiailag nem
megfelelően megtervezett honlapok miatt előálló apró frusztrációk azok, melyek újra- és
újratermelődő feszültséget idéznek elő, s amelyek agresszióként többféle módon megjelenhetnek.
Az internet egészét jellemzi a megnövekedett agresszió, melynek több oka lehet: az agresszív
tartalmak kiadásához kereskedelmi és médiaérdek fűződik (pl. magas reklámérték); a törvényi
szabályozatlanság (nem mindig világosak az online szabályok, sem az, hogy az „offline” törvények
közül melyek vonatkoztathatók az internetre); a technológiahasználatból fakadó frusztráció is (pl. a
lassú letöltési idő, a megszakadó kapcsolat, vagy az elérhetetlen információk, az anonimitás
csökkentheti a gátlásokat); a nemverbális jelek hiánya könnyen félreértésekre adhat okot; a
hasonló emberek könnyen egymásra találhatnak, mely öngerjesztő agresszióhoz vezethet [pl. egy
külső csoporttal szemben]; illetve nagyon könnyű célpontokat találni az agresszióhoz, az áldozat
láthatatlan, könnyebb dehumanizálni, és könnyebb megtalálni a gyenge pontjaikat (pl. ha azok
intim információkat tesznek hozzáférhetővé).
Szintén általános jellemző a fizikai szeparáció, vagyis az, hogy a legpezsgőbb, vagy legintimebb
online kommunikáció közben is a felhasználók jórészt egyedül ülnek egy gép előtt, fizikai valójukban
távol beszélgetőpartnereiktől. Ez azt is jelenti, hogy a tér szerepe jelentősen megváltozik (Csepeli,
2005), a fizikai és földrajzi távolság szerepe csökken, nem okoz problémát egy másik kontinensen
élővel beszélgetni, másrészt a szociális tér kitágul: rövid időn belül, vagy párhuzamosan rengeteg
emberrel lehet kapcsolatba lépni. Ugyanakkor a tér koncepciójától nehéz eltávolodni: mutatják ezt
azok az internetes kommunikációra vonatkozó szavak, melyek explicite utalnak a térre: chatszoba,
webkikötő, információs szupersztráda, navigáció (Lakoff, Johnson, 1980). Empirikus kutatások is azt
bizonyítják, hogy a virtuális világgal kapcsolatos tapasztalatok térbeli élményként tárolódnak
(Taylor, 1997, id. Vörös, 2005).
A technika fontos jellegzetessége még a rögzítettség, vagyis az, hogy az online kommunikáció nagy
százalékát rögzítik, minden beszélgetés, hozzászólás, akár még kattintás is nyomon követhető,
visszakereshető, összegyűjthető.
Ezen általánosságok mellett azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy az internet nem
homogén entitás: rengeteg technikai, pszichológiai és kommunikációs szempontból eltérő közegből
áll. Teljesen eltérő jellegzetességekkel bír az aktív chatelés vagy a passzív blogolvasás, egy weblap
magányos nézegetése, vagy a részvétel egy többszereplős online játékban. Az internetaktivitások is
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széles spektrumot ölelnek fel a vásárlástól az ismerkedésen át egészen az online pszichoterápiáig.
Az internetes közegek több dimenzió mentén írhatók le (DiMaggio et al., 2001):
I.
Az egyik legfontosabb dimenzió a kommunikáció különböző típusai takarja, melyek az
interaktivitás különböző fokát testesítik meg. A tömegkommunikáció kutatásának egyik klasszikusa,
McQuail (2003) felosztása leginkább ezt a szempontot emeli ki. Megkülönböztet személyközi
kommunikációs médiumokat (pl. az email), melyekre elsősorban magántermészetű tartalom
jellemző, és elsődleges funkciójuk a kapcsolattartás; továbbá interaktív játék médiumokat (pl.
számítógépes játékok, vagy virtuális valóság eszközök); információkeresési médiumokat (pl.
internet mint könyvtár, vagy adatforrás); és kollektív részvételi médiumokat (pl. fórumok). Ez a
dimenzió a web 2.0 megjelenésével különös jelentőséget kapott, mely kifejezés olyan második
generációs netes alkalmazásokat takar, melyek alapvető jellemzője a participáció. A korábbiakhoz
képest ezek a közösségre építenek, a tagok hozzájárulása adja a tartalmat, a lényeget, a szolgáltató
csak a felületet, szoftvert, kereteket biztosítja. Ilyenek például a video- vagy képmegosztó oldalak,
közösségi portálok, wikik, blogok… stb.
II.
Másik fontos dimenzió az idői: a tér szerepéhez hasonlóan az idő fogalma is átalakul, egyfajta
megváltozott, individualizált időélmény a jellemző. A hálózatban a szinkronitás különféle fokozatai
és szintjei valósulnak meg, a kommunikáció eddig nem tapasztalt rugalmasságát biztosítva. A
szinkron (valós idejű) kommunikáció hasonlít leginkább a hagyományos, személyes beszélgetésekre,
az aszinkron formát az idői késleltetettség jellemzi. Pszichológiai szempontból ez utóbbinak fontos
következményei vannak: egyrészt az egész kommunikációs helyzet jobban tervezhető, jobban
kontrollálható; a társas szorongást csökkenti, hogy nincs kényszer az azonnali válaszadásra, a
személy át tudja gondolni a reakcióját, ezáltal énbemutatása is tudatosabbá válik, másrészt nem is
kell tartani a másik azonnali reakciójától. Az aszinkronitás miatt a kommunikáció egyfelől tehát
lassított, másrészt kondenzált: a kapcsolatok gyorsabban alakulnak ki és tűnnek el, mint a
valóságban. Bizonyos csatornákat pedig hibridnek nevezhetünk: egyszerre valósítja meg a kétfajta
szinkronitást (pl. Twitter). Az idői rugalmasság teszi lehetővé a párhuzamosságot (multitasking), míg
az egyik ablakban munkahelyi adatelemzést végzünk, a másikban a hétvégi programunkat
szervezzük, a harmadikban pedig fotókat nézegetünk.
III.
A harmadik dimenzió a kommunikáció modalitására referál. A számítógépen minden
tartalom egy bináris kódra redukálódik, tehát minden információ ugyanolyan módon van kódolva
(digitalizáció); ami lehetővé teszi a multimedialitást, vagyis a médiaformák konvergenciáját;
különböző típusú tartalmak (szöveg, kép, hang, mozgókép) megjelenítését. Ennek ellenére ma még
az internetes kommunikáció legnagyobb része szöveg-alapú, melynek legfontosabb
következményei:
•

Kommunikációs szempontból legfontosabb a nemverbális jelek hiánya, ami miatt a társalgás
nehezített, a közlések hűvösebbnek, barátságtalanabbnak tűnnek, melyek esetlegesen
frusztrációhoz, agresszióhoz, vagy rosszabb teljesítményhez vezethetnek. Ez bizonyos
közegekben együtt jár a limitált sávszélességgel is (pl. a Twitter 140 karaktere).

•

Fizikai megjelenés helyett az írásbeli készségek értékelődnek fel. Társadalmunkban a külsőnek
meghatározó szerepe van, nemcsak a vonzalom vagy a szimpátia kialakulásban, hanem a
státusz kommunikációjában is, hiánya teljesen megváltoztathatja az erőviszonyokat. Például
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arra lehet számítani, hogy a státuszhatás kiegyenlítődik, a szereplők egyenlő hatalmi pozícióból
indulnak, vagy a státusznak másfajta indikátorai alakulnak ki (Hiltz, 1984; Liff et al., 2004).
•

A korlátozott érzékelés (vagyis, hogy a látási, hallási, illetve tapintási ingerek hiányoznak vagy
redukáltan hozzáférhetőek) azt is jelenthetik, hogy a hiányzó kulcsingerek miatt a társas jelenlét
alacsonyabb fokát éljük át online közegben, ami csökkent bizalom-érzethez vezethet (mind a
többiekkel, mind a társas kontextus egészével, mind az internettel kapcsolatban).

•

Az online kommunikáció legfontosabb és legspeciálisabb jellemzője az anonimitás. Mivel a
dolgozat egyik kutatása pont ezt a kérdéskört járja körül, a témára a 35. oldalon még
részletesen visszatérünk.

Ezen a ponton azonban meg kell jegyezni, hogy ez az írásbeliség sok mindenben különbözik a
korábban megszokottól. Ez már nem az írásbeli kultúra absztrakt, idő és tér kontextusából
kiragadott individualizált kommunikációs módja, hanem tartalmazza a szóbeliség interperszonális
jellegét is. Ong (1982) alapján ezt másodlagos szóbeliségnek vagy írott beszélt nyelvnek
nevezhetjük. A kibertérben tehát kombinálódnak az írásbeliség és a szóbeliség előnyei
(mellékszálként megjegyezve: Ong 1982-ben azt írta, hogy a szóbeliség mindig együtt jár a
közösségek kiemelt szerepével, mintegy előrevetítve a közösségi média korszakát).
Internet és t ársadalom
Egy médium társas hatásaival kapcsolatban elsőként mindig a félelmek fogalmazódnak meg. A fenti
sorokat Azriel Eisenberg írta le, 1936-ban, a rádióval kapcsolatban (Eisenberg, 1936). A film
megjelenésekor is hasonló aggályok fogalmazódtak meg: „családok életét dönti romba, az egész
„Az új időtöltés gyerekek körében tapasztalt népszerűsége villámgyorsan növekszik. Az
otthonok biztonságának új fenyegetője már a kezdetekkor rengeteg nyugtalanító
fejleményt hoz. A szülők azt látják, hogy gyermekeik viselkedése furcsamód megváltozik,
felkészületlennek, rémültnek és tehetetlennek érzik magukat az új problémák láttán.”

társadalmat fenyegeti”; „a szülők aggódnak a mentális problémák miatt, amit a médium okoz”;
„orvosok szerint könnyen patologikus formát ölthet” (Addams, 1909). De már a telegráf esetében is
felmerült a használók függésének a kérdése (Z. Karvalics, 2004). Az indulatok csitulásával más hangok
is megjelentek, melyek ünnepelték a fizikai kötöttségektől való függetlenedést, a közösségformáló
képességet, a demokratizáló potenciált. Az új kommunikációs lehetőségek megítélése ma is
ambivalens. A fenti szélsőségek nemcsak a laikusok attitűdjét határozzák meg, a jelenséggel
kapcsolatos kutatásra is rányomják bélyeget. A következő részben a technológia társas hatásaival
foglalkozó elméleteket mutatjuk be. Az elméletek értékelésénél egy dolgot mindig figyelembe kell
venni: a különböző korszakokban született teóriák különböző technológiára referálnak, még akkor is,
ha az elnevezés ugyanaz. A hetvenes években a számítógépes kommunikáció a teleconferencing-et
(audio- és videokonferencia) takarta. A nyolcvanas évek számítógépei és internete hatalmas és lassú
gépeket jelentett, melyen a kommunikáció szinte kizárólag szövegesen zajlott, jórész ún. bulletin
boardok formájában. A kilencvenes években az internet egyre felhasználóbarátabbá vált, azóta pedig
egy egyre mobilabb, gyorsabb, több tartalmat közvetítő, multimediális, mindenütt jelen lévő hálózati
rendszerről beszélhetünk.
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Az internet társas hatásainak elméleti megközelítései
Az internet társas hatásaival kapcsolatos megközelítések két fontos dimenzió mentén osztályozhatók
(4. ábra): az első arra vonatkozik, hogy a hatásokat alapvetően pozitívnak (utópisztikus), vagy
negatívnak (antiutópisztikus) látják-e. A másik dimenzió a technológia és a társadalom egymásra
hatásának irányát jelöli ki: az elméletek egyik része szerint a társadalmi változás a technológia
jellegzetességeiből következik (technológiai determinizmus), mások máshonnan közelítenek,
szerintük a technológia fejlődését és használatát szociális faktorok befolyásolják (szociális
determinizmus).
utópisztikus

technológiai
determinizmus

Társas jelenlét

Egyéniségvesztés
társas identitás
modellje

Csökkent
társas jelek
antiutópisztikus

szociális
determinizmus

Használat és
igénykielégítés

Adaptív
strukturációs
elmélet

4. ábra. Az internet társas következményeivel foglalkozó elméletek (Postmes, Baym, 2005
nyomán)

Társas jelenlét elmélet (Sho rt, Williams és Christie, 1976)
Az angol kutatócsoport még a hetvenes években kezdte vizsgálatait a telekommunikáció
pszichológiájával kapcsolatban. A társas jelenlét kifejezés arra utal, hogy adott kommunikációs
csatornán milyen mértékben hozzáférhető a másik személy. Az elmélet szerint a médiumok egyik
jellegzetessége, hogy a társas jelenlét milyen fokát teszik lehetővé, ez pedig alapvetően
meghatározza az interakció intimitását, hogy mennyire személyes, meleg hangvételű és aktív a
kommunikáció. Rengeteg kutatás alapján azt a következtetést vonták le, hogy az internetet a társas
jelenlét alacsony szintje jellemzi, leginkább feladatmegoldásra használható, kevésbé alkalmas
szocioemocionális tartalom közvetítésére. Ennek oka a nemverbális és vizuális kulcsingerek, az
alapvető információk (nem, kor, etnikum, státusz) hiánya; a kevésbé azonnali, korlátozottabb
visszajelzés. Ebből fakadóan bizonytalanabbá válik a kommunikáció, nagyobb az esély a
félreértésre. Kiindulópontjuk tehát az volt, hogy mit veszít a médiumot használó személy a
személyes kommunikációhoz képest.
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Csökkent társas jelek elmélete (Kiesler, Siegel és McGuire, 1984)
Az elmélet több ponton érintkezik az előbb említett Társas jelenlét elmélettel. Alapgondolata az,
hogy az emberek kulcsingerek segítségével tudják értelmezni a szociális kontextust (5. ábra). A
kulcsingerek egy része statikus (személy kinézete, környezet), más része dinamikus (nemverbális
kommunikáció, viselkedés). Ezek alapvetően befolyásolják az interakciót, ha nem hozzáférhetőek,
nincs mihez igazítani a viselkedést, a társas normák nem hozzáférhetőek, ezáltal kevésbé
befolyásolják a viselkedést. A számítógépen keresztüli kommunikációban ezen jelek jó része alig,
vagy nehezen hozzáférhető, aminek elméletük szerint rengeteg negatív következménye van:
háttérbe kerül a másik fél, a vele való kapcsolat és előtérbe kerül az üzenet tartalma, emiatt
személytelenebb lesz a kommunikáció, több lesz a normaszegő és agresszív viselkedés. Ugyanide
vezet, hogy a társas és kontextuális jelek hiánya gátolja a hatalommal és státusszal kapcsolatos
percepciót, valamint a társas normák kialakítását és észlelését. A kutatók szerint számítógépen
keresztül nem bontakozik ki a másikba vetett bizalom, a közeg nem segíti a személyes kapcsolatok
kialakulását. Csoportszinten a fellépő egyéniségvesztés miatt a csoportpolarizáció, az extrémebb
döntések és vélemények jellemzőek. Pozitív hatású lehet viszont a nagyobb fokú egyenlőség a felek
között.
Kommunikációs
lehetőség

A társas kontextus percepciója
• földrajzi (hely, távolság, idő)
• státusz (foglalkozás)
• szituációs (kor, nem, normák)

Társas kontextus
kulcsingerei
A társas kontextus kognitív interpretációja

Kommunikációs viselkedés
• figyelem fókusza (jelen- vagy jövőorientált, önmagára vagy másokra koncentrál)
• társas orientáció (etnocentrikus vagy altruisztikus)
• konformitás (gátlástalan vagy kontrollált, szélsőséges vagy mérsékelt)

5. ábra. Csökkent kontextuális jelek és kommunikációs következményeik. Sproull és Kiesler (1986) nyomán

Médiagazdagság elmélet (Daft , Lengel, 1986)
Az elmélet a két előzőt gondolja tovább, megfogalmazva a médiagazdagság koncepcióját. Alapvető
tétele az, hogy a különböző médiumok eltérnek abban, hogy mennyire „gazdag” információt tudnak
megjeleníteni. Gazdag az információ, ha többfajta kulcsingert egyesít, megjelenít emocionális és
nemverbális tartalmakat is, azonnali vagy nagyon gyors visszajelzési lehetőséget biztosít, vagyis
interaktív és multimodális. Leggazdagabbnak természetesen a személyes beszélgetés számít,
legkevésbé pedig az írott klasszikus média. Az online kommunikáció a kettő között, valahol középen
foglal helyet.
Mindezen elgondolásokkal szemben az a kritika merült fel, hogy inkább normatívak, mint leíró
jellegűek (Fulk et al., 1990), hiszen például a médiagazdagság vagy a társas jelenlét nem objektív
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jellemző, nagyban befolyásolja az egyéni percepció, melyre hat a társas közeg. Továbbgondolásra
érdemes az a tény is, hogy a kommunikációs technológiák egyre gazdagabb információt tudnak
reprodukálni, mivel a felhasználók megtanulják, hogy a kiegészítő (emocionális, attitüdinális,
normatív) információkat hogyan lehet megjeleníteni, a személyes információk elvesztése tehát csak
időleges, később bepótlódik. Sonia Utz (2000) kutatásai kimutatták, hogy minél régebben használja
az internetet valaki, annál több ún. paranyelvet használ (mint például az emotikonok).
A korai elméletek jó része ugyanazt a következtetést vonta le, más-más aspektust hangsúlyozva: a
médium felsorolt jellegzetességei azt okozzák, hogy a kommunikáció kevésbé szociális jellegű;
egyéniségvesztés, a normák elvetése, gátlástalan, énközpontú viselkedés, megnövekedett agresszió
jellemzi. A kutatási eredmények azonban nem minden esetben erősítették meg ezeket az
elképzeléseket. Walther (1996) 21 korábbi kutatást áttekintő metaanalízise kimutatta, hogy az
időben nem limitált online interakcióban több szocioemocionális kommunikáció volt megfigyelhető:
például magas fokú volt az altruizmus; a társas támogatás különféle formáit tapasztalták; nagyobb
fokú volt önfeltárulkozás, ami miatt rendkívül intim légkör alakult ki, mindez pedig gyorsan
elmélyülő kapcsolatokhoz vezetett. A szakirodalom ezt hiperszemélyességnek nevezte el. Walther
szerint ehhez a nagyobb észlelt hasonlóság, az optimalizált énprezentáció, és az aszinkron
kommunikáció járul hozzá, ez utóbbi azért, mert lehetővé teszi a teljes odafigyelést, jobban
átgondolt, és megtervezett üzenetek írását. A pozitív kezdeti benyomások ezt megerősítő
elvárásokhoz vezetnek és önbeteljesítő jóslatként működnek.
Használat és igényk ielégítés
A technológia felől közelítő elméletekkel szemben állnak azon elgondolások, melyek inkább az azt
használó emberekre koncentrálnak. Ide sorolhatóak azok a megközelítések, melyek az internetet a
Használat és igénykielégítés2 (Uses and Gratifications, U&G) elméleti keretében értelmezik. Ennek
az ötvenes években született médiaelméletnek (Katz, 1959), az a lényege, hogy a médium- és
tartalomválasztás racionális és aktív folyamat, mely bizonyos célok elérésére vagy szükséglet
kielégítésére irányul, mely szükségletek interakcióba kerülnek bizonyos szociális és pszichológiai
tényezőkkel, együtt meghatározva a médiahasználatot. Ez elmélet szerint az emberek aktívan
válogatnak a különböző médiumok között, annak megfelelően, hogy azok hogyan elégítik ki
igényeiket. A kutatások célja e változók mérése, a közöttük fennálló kapcsolat feltérképezése. Ilyen
típusú kutatás az összes médiummal kapcsolatban született már: az újsággal (Elliot, Rosenberg,
1987); a rádióval (Mendelhson, 1964); a televízióval (Ferguson, 2007); a videólejátszóval (Cohen et
al., 1988); a mobiltelefonnal (Leung, Wei, 2000); és az email-lel (Dimmick et al., 2000).

2

A Uses and Gratifications elnevezésnek nincs bevett hazai fordítása, én az alábbi változatokat találtuk: Használati érték
és élményszerzés; Használat és haszon; Hasznossági elmélet; Használat és szükségletkielégítés; Felhasználás és öröme.
Ebben a dolgozatban az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport által használt kifejezést használjuk.
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A kifejezetten internettel kapcsolatos vizsgálatok száma is szinte végtelen, mely jórészt annak
köszönhető, hogy a klasszikusok közül ez a médiaelmélet volt leginkább átemelhető az új médium
tanulmányozásába, sőt az elmélet kiinduló feltevésének (a médiahasználó mint aktív ágens) a net
jobban megfelel, mint a televízió (6. ábra). Az eredmények azt mutatják, hogy egyrészt a net
kielégíti a korábbi médiumok kapcsán
Felhasználó
megfogalmazott szükségleteket (tanulás,
• stratégiai aspektusok (elvárások)
szokás, társaság, arousal, relaxáció,
• motivációs aspektus (önbecsülés, lehetséges
időtöltés, menekülés) (Ebersole, 2000;
selfek)
Eighmey, 1997; Kaye et al., 2002; Perse,
• jellemzők (személyiség, nem)
Dunn, 1998), másrészt leírtak speciális,
Médiaszolgáltatás-választás
kifejezetten az internethez kapcsolódó
szükségleteket:
interperszonális
Médiahasználat
kommunikáció (Papacharissi, Rubin, 2000),
• specifikus és általános hatások
kapcsolattartás (Flanagin, Metzger, 2001),
• jósolt és felmerülő hatások
virtuális közösség és esztétikai élmény (Song
et al. 2004); módosult tudatállapot (Suler,
Pszichológiai
Viselkedéses
1999). A leggyakrabban azonosított
következmények
következmények
• önészlelésbeli válto• önfeltárás
pszichológiai
változók,
melyek
zások
• flaming
befolyásolhatják az internet-használatot: a
• csökkent felelősség-érzet
• asszertivitás
médiapercepció, a tendencia a verbális
• társas identitás hozzá• információkeresés
férhetősége nő
kommunikáció elkerülésére (unwillingness
• lehetséges
to communicate, Papacharissi és Rubin,
hangulatváltozások
2000); a félénkség (Birnie, Horvath 2002); és
az énhatékonyság érzése (Eastin, Larose,
6. ábra. A motivált internethasználó: az internetezés a
2000) (4. táblázat).
Használat és igénykielégítés elmélet felfogásában
(Joinson, 2003 . 177. alapján)

A kutatások egy része az online
kommunikációt a személyessel (face-to-face) hasonlította össze. Flaherty, Pearce, és Rubin (1998) a
kettő közti motivációs különbségekre hívja fel a figyelmet: kutatási alanyaik szinte minden
motiváció mentén magasabbra értékelték az utóbbi formát. Ugyanakkor Papacharissi és Rubin
(2000) azt találták, hogy azok az internethasználók, akik a személyes interakciót elkerülték, vagy
nem találták elég jutalmazónak, inkább az internetet választották interperszonális igényeik
kiélésére. Ferguson és Perse (2000) az internetet a televíziózással összevetve az találta, hogy a két
médiaforma használatának motivációi mutatnak bizonyos egyezést, vagyis az internet bizonyos
téren a televízió funkcionális alternatívájaként működhet. (Magyar kutatásért lásd Angelusz,
Tardos, 2004.)
Szerző(k)

gratifikációk, változók

Eighmey, 1997

percepció, szórakozás, információs érték, használat egyszerűsége, hihetőség,
interaktivitás

Eighmey, McCord,
1998

szórakozás, személyes bevonódás, személyes érintettség, információs
érintettség, cél világossága, ellentmondás, szavahihetőség, kapcsolat, érdek

Parker, Plank, 2000

társaság, kontroll, izgalom, relaxáció, menekülés
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Dholakia, Bagozzi,
Pearo, 2004

célorientáltság,
szórakozás

ön-felfedezés,

interperszonális

motiváció,

énfelnagyítás,

Stafford, Stafford,
Schkade, 2004

folyamathoz kapcsolódó, tartalomhoz kapcsolódó, társas gratifikációk

4. táblázat. Néhány internethasználathoz kapcsolódó kutatás, valamint a vizsgált gratifikációk és
befolyásoló változók

E megközelítést sok kritika érte (Bryant, Thompson, 2001), leginkább az a bírálat tárgya, hogy
túlságosan individualisztikus, egyéni hangsúlyú, figyelmen kívül hagy társadalmi és kulturális
tényezőket, tovább azért, mert nem szolgál sikeres előrejelzéssel, amit elsősorban a mérés
nehézségei okoznak. Természetesen a kutatók már eddig is sokat tettek a bírálatok kivédésére. A
80-as, 90-es években például történtek próbálkozások, hogy a tömegkommunikáció használatát egy
integrált kommunikációs és társadalmi jelenségként kezeljék: életstílus jellemzőket, átfogó társastársadalmi kontextust vizsgáltak. A módszertan is sokat csiszolódott, például az előzetes tipológia
mellett nyitott kérdésekkel tárták fel a médiahasználat fő motivációit. Az internetben további
technikai lehetőségek rejlenek: a gyakran kritizált önbeszámolók helyett például lehet
logelemzéseket végezni, elkerülve az emlékezeti vagy egyéb torzításokat. Az internethasználat
egyéni motivációinak megértése sokat segíthet az internethasználók profiljának felrajzolásában és a
viselkedésük megértésében, előrejelzésében, végső soron az internet társas hatásainak
megértésében.
Az egyéniségvesztés t ársasidentitás-modell je (Reicher, Spears, Postmes, 1995)
A modell (angol rövidítéssel: SIDE) megpróbálja elvetni a korábbi, determinisztikus elméletek
korlátait, megpróbálva együtt kezelni a médiahasználat technológiai és szociális aspektusait. Az
elképzelés a társadalmi identitás (Tajfel, 1970) és az önkategorizáció (Turner et al., 1987)
alapgondolatát használja fel, mely szerint a társas befolyásolás a self társas definíciójából ered, nem
pedig a társak jelenlétéből. Az elmélet tulajdonképpen az egyéniségvesztés alternatív elmélete, az
anonimitás komplex hatásait magyarázza. Elsősorban azt a közkeletű véleményt igyekszik cáfolni,
miszerint a számítógép közvetítette kommunikáció felszabadítja az egyént a társas befolyásolás, a
csoportnyomás, a hatalmi leosztás kötöttségei alól. Az elmélet szerint a médium jellemzői
(anonimitás, izoláció) interakcióban vannak a társas kontextussal, valamint a self társadalmi
identitásával, melyek együtt határozzák meg a média hatását (Postmes et al. 1998). Online
kontextusban az egyéni jelek kevésbé hozzáférhetőek, ezért a személyek érzékenyebbek lesznek a
társas normákra, vagyis az anonimitás deperszonalizációhoz vezet. Mivel az egyéni identitásra utaló
jelek komplexebbek, nehezebben kommunikálhatóak és észlelhetőek, a személyes különbségek
percepciója csökken, így több figyelem szentelődik hasonlóságoknak, mint a személyközi
különbségeknek, tehát a társas kontextusra vonatkozó információ szerepe megnő. A társadalmi
identitás az önkategorizáció társas szintjét teszi hangsúlyossá, ami az adott csoporttal való
azonosulást segíti, vagyis a csoportnormák szerepe nő. Az, hogy ez pozitív vagy negatív
viselkedéshez vezet, attól függ, hogy milyenek az adott csoport normái. Az elmélet az anonimitás
két aspektusát különíti el: kognitív és stratégiai aspektus (részletesen lásd 36. oldal). A fent vázolt
folyamat az előbbit takarja. Amint viszont az emberek kitapasztalják az anonimitás hatásait,
elkezdik ezt a tudást stratégiai módon használni, céljaiknak és érdekeiknek megfelelően (Spears,
Lea, 1994).
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Online csoportok
Az internet és a szociálpszichológia első fejezetben is vázolt számos metszete közül egy témát
szeretnék alaposan körüljárni: az online csoportokat. Az internet gyökeres változást hozott a
közösségek hálózati kommunikációjában (Vályi, 2004). Lehetővé vált, hogy a közösség kilépjen
lokális meghatározottságából, méghozzá alulról szerveződve, melynek hatására a közösségek
szerkezete is megváltozott: „a helyi közösségekre jellemző erős kötelékek és a tagok között feszülő
sűrűszövésű kapcsolathálót felváltották a flexibilis, laza szövésű, gyengébb kötelékekre, illetve
közös érdekekre vagy érdeklődésre épülő hálózatos kapcsolati struktúrák, s ma az egyén általában
egyszerre több ilyen laza közösségnek tagja” (Wellman, 2001, idézi Vályi, 2004, 47.). A
következőkben az online csoportok kutatásának történetét ismertetjük, kiemelve az empirikus
szempontból leghasznosabb elméleteket. A szakirodalom definíciós kísérleteinek, illetve a
legjellemzőbb valódi online csoportok bemutatását követően az ilyen közösségek tipológiáját
próbáljuk meg létrehozni. Ezután összegezzük a legfontosabb jellemzőket, hangsúlyozva az offline
csoportokkal való összevetések eredményeit, illetve megpróbálunk rámutatni, hogy mitől lesznek
egyes közösségek sikeresebbek a többinél. Végül az online csoportokhoz való csatlakozás
motivációit tekintjük át.
Elnevezések
Magyarázattal tartozunk a címben szereplő kifejezés választása miatt, mivel ezen csoportosulásokra
a köznyelvben (és a korábbi szakirodalomban is) inkább virtuális közösségekként (Rheingold, 1993),
virtuális csapatokként (Lipnack, Stamp, 2000); vagy virtuális csoportokként (Wallace, 1999)
hivatkoznak. A virtualitás szó azonban homályos, tisztázatlan jelentése miatt kissé félrevezető. A
fogalom pontos definícióját nehéz megadni, csupán körvonalazni lehet, hogy a különböző
területeken használt virtualitás-fogalmaknak mi a közös nevezője (Nagy, 2007). A "virtuális"
melléknév általában olyan jelenségek leírására használatos, melyek működése, célja vagy eredménye
a valós világ egy adott jelenségével megegyezik, azonban nélkülözi annak jellegzetes tárgyi
megjelenését. Jelentésében gyakran tetten érhető a „látszólagosság” fogalma, leginkább negatív
értelemben a „hamis, pszeudo” felé csúszva sajátos felhangot ad a szónak. E negatív konnotáció a
virtuális3 helyett inkább az online vagy digitális kifejezéseket használjuk (egyébként a friss
szakirodalomban is felfedezhető egy ilyen irányú váltás). E dolgozatban pont azt szeretnénk
bemutatni, hogy mennyire nem látszólagos, hanem mennyire emberi ez a világ. A mi
megközelítésünk kifejezetten nem egy valóditól elkülönülő, misztikus, érthetetlen és
kontrollálhatatlan alternatív valóságról szól, hanem azt szeretnénk megmutatni, hogy ugyan minden
új technológia által teremtett kommunikációs lehetőség visszahat magára a kommunikációra, és
egyben új pszichológiai igényeket, szükségleteket ébreszt, de egyúttal nem törli el a korábbiakat,
azok megmaradnak, és az új csatornán törnek maguknak utat: vagyis az ember megszelídíti a
technológiát. A „virtuális” térben folyó kommunikáció, az ott született kapcsolatok valódiak, tehát
inkább a valóság egy sajátos dimenziója, nem egy attól függetlenül létező entitás.

3

A virtualitás kifejezés használatát talán érdemes lenne specifikálni, és a szó szoros értelmében vett virtuális
világokra alkalmazni, melyek valóban egy alternatív valóság érzését nyújtják, és amelyeknek kifejezett célja
a valóság minél hűbb másolása, a valódiság élményének előidézése.
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A kifejezés második szava mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen az ilyen közösségeket gyakran
éri az a vád, hogy valójában nem nevezhetők csoportnak, a valódi csoportok összetartozás-élménye,
személyessége hiányában inkább csak pszeudoközösségként írhatók le. A kérdés áttekintéséhez a
csoport definícióját és a legfontosabb kritériumokat kell szemügyre venni. A szociálpszichológiában
rengeteg különböző meghatározás él a csoportról: e definíciók egy része szerint a csoport kevés
számú résztvevőből áll, akik személyes kapcsolatban vannak egymással (Hogg, Moreland, 1993), míg
mások a tagok egymástól való függésére helyezik a hangsúlyt (Cartwright, Zander, 1968). További
kritériumok lehetnek még: a konkrét szerepviszonyok megléte, a kialakult egyéni státusz, a közös
normák és az értékek (Sherif és Sherif, 1953), az, hogy a csoporttagok egy vagy több közös
tulajdonsággal rendelkezzenek, illetve céljaik egymást kölcsönösen feltételezzék, mely célok elérése
érdekében együttesen cselekedjenek (Deutsch, 1949). Az online csoportok nem mindenben felelnek
meg e kritériumoknak, de ugyanígy a valós csoportok mindegyike sem. Azonban sok mindenben
hasonlítanak (pl. a dinamikájuk), és ami a legfontosabb, amit Tajfel (1970) óta az egyik
legmeghatározóbbnak tartunk: a csoporthoz való tartozás, a közös társadalmi identitás ugyanúgy
jellemzi az online csoportokat, mint az offline közösségeket.

Az on line közösségek kutatásának t örténete
Az elnevezéstől, illetve a külső megítéléstől függetlenül az online közösségek régóta élnek és virulnak
az online színtéren. Az egyik legkorábbi leírást Rheingold (1993) adta az egyik ilyen közösségről, az
1985-ben indult WELL-ről (Whole Earth 'Lectronic Link). Szerinte a „virtuális közösségek olyan
társadalmi gyülekezetek, amelyek az Interneten tűnnek fel, ha ehhez elég ember a megfelelő emberi
érzésekkel nyílt megbeszéléseket folytat, és személyes kapcsolatok hálóját alkotja a kibertérben."
(Rheingold, 1993, 5.). Klasszikus művében a pozitív hatások mellett foglalt állást, az internetet a
kapcsolatépítés új médiumaként ábrázolva, ahol támogató és baráti kapcsolatok alakulhatnak ki,
melyek a valódi barátságokat is eredményezhetnek.
A legkorábbi online közösségek leginkább szervezeti (felsőoktatás és irodai) környezetben alakultak
ki, melyek jórészt azonos céllal, tapasztalattal és szoftverrel kommunikáltak. A nyolcvanas évek
kutatásai és elméletei (pl. Kiesler és munkatársainak Csökkent társas jelek elmélete) jórészt erre a
közegre érvényes állításokat fogalmaztak meg. A 90-es években kezdődött a „valódi” internet
vizsgálata, amikortól használata – a böngészők megjelenésével – felhasználóbaráttá, és ezáltal
tömegessé kezdett válni. Sok, ebben az évtizedben született kutatás arra volt kíváncsi, hogy az előző
évtized elképzelései mennyire általánosíthatóak az online csoportok egészére. A témaválasztások
jórészt egyirányúak voltak, leginkább az internetes csoportban való részvétel következményeire
voltak kíváncsiak, jellemző kutatási kérdés az online kapcsolatok hatása az egyén szociális életére,
magányosságára (McKenna, Seidman, 2005).
A technológia ilyen irányú fejlődésének köszönhetően az online csoportokkal foglalkozó legtöbb
kutatás a szervezeten belüli munkacsoportokkal, politikai beszélgetőcsoportokkal, a nagyon
specializált vagy stigmatizált csoportokkal, illetve támogató csoportokkal foglalkozik. Azonban az
internetes csoportok nagy részét a sokkal hétköznapibb típusok teszik ki: egy adott sorozat rajongói,
régi osztálytársak köre, melyekkel kapcsolatban a korai eredmények nem is mindig értelmezhetőek.
Az internet elterjedése, valamint az online közösségeket kiszolgáló technológia fejlődése
változásokat hozott a felhasználók összetételében, az online közösségekben résztvevők számában, a
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célokban, funkciókban. Az aktuális kutatások megpróbálnak túllépni a leegyszerűsített
interpretáción, egyre inkább figyelembe véve, hogy a net nem homogén, hogy az interakciókat
nagyban meghatározza a konkrét kontextus, több a komplex elemzés, illetve előkerült az a szempont
is, hogy nemcsak az online csoportok heterogenitását kell figyelembe venni, hanem folyamatosan
változó természetüket is: például a korai időkben kevéssé volt valószínű, hogy az ember ismerősei is
interneteztek, ezért az online és offline társas élet sokkal élesebben elkülönült.
A kutat ások perspektívái, elméleti keretek
A közösségek vizsgálata jó néhány paradigmába elképzelhető, például az információs társadalom
koncepciója felől közelítve, a tudásmenedzsment diskurzusában, kommunikációelméleti vagy
nyelvészeti szempontból, politikai vagy gazdasági tematikus keretben. Én ezúttal is, a
szociálpszichológia szempontjából kutatási szinten is releváns elméleti kereteket vázolom,
óhatatlanul kihagyva meghatározó szempontokat, gondolkodókat (részletes összefoglalóért lásd: Z.
Karvalics, 2002).
Az egyik legátfogóbb megközelítés Castells hálózati individualizmus koncepciója. A katalán
szociológus egységes rendszerben írja le korunk technológiai, társadalmi, politikai és gazdasági
változásait. A hálózatot az információs kor meghatározó struktúrájaként azonosítja, mely az élet
számos területén tűnik fel, „új társadalmi morfológiát” alkotva (Castells, 1996 [2005]. 496). Ennek
az ún. hálózati társadalomnak legjellemzőbb jegyei: az individualizálódó munka, a patriarchális
család válsága, az olyan alapértékek, mint például a heteroszexualitás vagy a család szentségének
megkérdőjeleződése, a kiszámíthatatlanná váló életút, és a női szerepek átformálódása.
Nagyszabású, háromkötetes művét lehetetlen lenne röviden ismertetni, ehelyütt az egyén és
társadalom kapcsolatát elemző részét foglaljuk össze. Castells kiemeli, hogy ma már nem egy
közösségbe zárva létezik a self, hanem közösségek hálózatának középpontjában, egyénként. A
valahová tartozás (és az értékek) nem eleve elrendelt, hanem döntés, választás kérdése. Az egyének
számára megnő a test mint jel és jelentéshordozó szerepe, hiszen kapcsolataink nem eleve adottak,
hanem saját döntéseink alapján újraszerkeszthetők. Az új társadalmi forma alapvető konfliktusa a
net és a self között feszül. A kollektív identitások (helyi közösség, nemzeti közösség) széttöredeztek,
újat kell helyettük konstruálni, ennek tünetei a feléledő vallási mozgalmak, a globalizációellenes
nacionalizmus, az etnikai hovatartozás felértékelődése, a lokális közösség növekvő szerepe.
Fitzpatrick (2003) elmélete a hely szerepét emeli ki (az elnevezés is erre utal: ’Locales’ elméleti
keret), mivel a céllal együtt az határozza meg, hogy hogyan formálódik a csoport, milyen struktúrát
alakít ki, hogyan teljesíti céljait. A locales akár fizikai értelemben (konferenciaterem berendezése, a
használt hardverek…), akár virtuálisan (netes közeg csatornái) utalhat a helyre. Az elmélet tehát a
technológiát a szociális kontextus részeként kezeli. Online és offline csoportok közt nem húz éles
határvonalat, inkább dimenzióként definiálja. Egy csoportnak nincsenek világos határai, inkább úgy
írható le, mint egy központtal és perifériával rendelkező entitás. A résztvevők pozíciója dinamikusan
változó, melyet az aktivitás foka, az elköteleződés, a célokhoz való hozzájárulás mértéke, és az
igénybe vett kommunikációs formák sokszínűsége is meghatároz.
DeSanctis és Poole (1990) ezen is továbbmenve Alkalmazkodó strukturációs elméletében az állítja,
hogy nem önmagában a technológia a meghatározó, hanem annak percepciója. Az elmélet Anthony
Giddens strukturációs elméletének alapjain nyugszik. Kritizálja a technológiaalapú értelmezéseket,
és a szociális aspektusra helyezi a hangsúlyt, a csoport interakciós folyamatainak szerepét
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hangsúlyozza a technológiai hatásainak közvetítésében, vagyis azt, hogy a csoport saját érdekeinek,
céljainak megfelelően használja az eszközt. A különböző csoportok tehát nagyon különböző módon
használják az internet adta lehetőségeket. Legfontosabb közvetítő változó a technológia
percepciója, mely alapvetően meghatározza a médium használatát, így a csoportra gyakorolt
hatását. Az elmélet fókuszában két tényező van: (1) a technológia által létrehozott struktúratípusok
(szabályok és erőforrások együttese), és (2) azok a struktúrák, melyek az emberek valós interakciói
révén alakulnak ki a technológia használata során. A kettő összevetésével a meghatározottság és a
gyakorlat közötti dinamikus egyensúlyt tudjuk feltárni, megmutatva az adott csoport egyedi
működésmódját.
Fizikai izoláció

Az online csoportokkal kapcsolatos elméletek
Vizuális anonimitás
közül talán Az egyéniségvesztés társasidentitásmodellje (Postmes et al. 1998) inspirálta a
Csoportidentitás
Személyes identitás
legtöbb kutatást. A korábban már ismertetett
hozzáférhetősége
hozzáférhetősége
(22. oldal) elmélet legfőbb érdeme, hogy az
anonimitás online csoportokban résztvevőkre
Deperszonalizáció
gyakorolt hatását
a korábbi felfogásokkal
Individualizáció
éles ellentétben
abban látja, hogy a
Csoportnormához
Személyes normához
deperszonalizáción keresztül a személyes
igazodás
igazodás
helyett a társadalmi identitás kerül előtérbe (7.
7. ábra. Az anonimitás viselkedésre gyakorolt
ábra). Az elméletet a csoportdinamikai és egyéb
hatása a SIDE elmélet szerint (Joinson, 2003.
társas/társadalmi jelenségek széles spektrumán
alapján)
vizsgálták. Ezek eredménye szerint anonim
helyzetben a csoport-polarizáció erősödik (Spears, Lea, 1994), saját csoport tagjait vonzóbbnak
ítélik (Lea et al., 2001), másokról sztereotipikusabb benyomást alkotnak (Postmes et al., 1998), az
outgroupot negatívabban ítélik meg (Postmes et al., 2001), erősödik az önsztereotipizálás, nő a
csoport észlelt entitativitása (Sassenberg, Postmes, 2002) és a kisebbségi befolyás (Moral-Toranzo
et al., 2005). Tanulság: az anonimitás bizonyos helyzetben normatív viselkedéshez vezethet,
azáltal, hogy a csoporttal való azonosulást segíti elő. Az egyéni megkérdezés eredménye pedig azt
mutatja, hogy ez nem egyszerűen a nyilvános konformitást takarja, a személyek internalizálják a
csoport véleményét.

Definíció
A virtuális közösségek definíciója nem egyszerű, már maga a szóösszetétel is utal a paradox
jellegre: míg tradicionálisan a közösség egy adott földrajzi helyhez köthető, addig a virtuális jelző a
fizikai hely nélküliséget sugallja (Wellman, Gulia, 1999). Lee és munkatársai (2003) a szakirodalmat
áttekintve (idézi Akkinnen, 2005) azt találták, hogy a három legtöbbet citált meghatározás a
következő (5. táblázat):
szerző

definíció

Rheingold
(1993)

Társadalmi csoportosulások, amelyek a Hálózatból emelkednek ki, amikor elég sok
ember elég sokáig, elegendő emberi érzelemmel folytat nyilvános beszélgetéseket,
hogy kialakítsa személyes kapcsolatainak hálózatát a kibertérben. (Vörös, 2005)
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Hagel,
Armstrong
(1997)

Számítógép által közvetített terek, melyek lehetőséget adnak a kommunikáció és a
tartalom integrációjára, hangsúlyt helyezve a tagok által létrehozott tartalmakra.

Jones, Rafaeli
(2000)

Szimbolikusan leírható számítógép közvetítette terek, melyek a csoportot alkotó
egyének számára lehetőséget adnak arra, hogy kapcsolatot alakítsanak ki egymással.

5. táblázat. A virtuális közösségek leggyakrabban idézett definíciói

Ezek a meghatározások megvilágítják az online csoportok kettős természetét: számítógép által
közvetített, de személyes kapcsolatokon nyugvó közösség. A definíciók közös metszete: a
kibertérben, vagyis a virtuális világban léteznek és számítógépalapú szoftverek teszik lehetővé a
tagok közti kommunikációt.
Más kutatók négy fő attribútumot írtak le (Preece et al., 2003, Ridings, Gefen, 2004): (1) Emberek
egy csoportja, akik személyes szükségleteik kielégítése céljából érintkezésbe lépnek egymással; (2)
Közös célok, melyek összekötik az adott közösséget (azonos érdeklődés, információcsere
igénye...); (3) Közösen osztott alapelvek (implicit és explicit szabályok, rituálék); (4) A
számítógépes rendszer, melyek lehetővé teszi és közvetíti a kommunikációt.
Az egyik legkidolgozottabb definíció Typaldos (2000) nevéhez fűződik, aki 12 elemet nevezett
meg: (1) a tagok közös céllal rendelkeznek; (2) a csoportban részt vevők azonosíthatóak és egymás
közötti kapcsolatokat alakítanak ki; (3) a tagok hozzászólásaikkal, a kommunikációban való
részvételükkel meghatározzák a csoportban betöltött helyüket, státuszukat; vagyis reputációt
építenek; (4) a közösség tagjai együtt menedzselik a közösség alakulását, vállalnak feladatokat,
illetve kijelölnek feladatokat egymás számára; (5) a tagok interakcióban állnak egymással, (6) és
csoportként tekintenek magukra, melyet a közös érdeklődés vagy a közös feladat köt össze; (7) a
csoport olyan együttműködő környezetet hoz létre a tagok számára, mely segíti őket céljaik
elérésében; (8) a csoport rendelkezik határokkal; (9) bíznak egymásban; (10) észlelhető a tagok
közti csere (információ, támogatás, pénz...); (11) a közösségnek van személyisége, törekszik arra,
hogy kialakítsa és megjelenítse önmagát, (12) a múltbeli események és a változások közös
történetté formálódnak. Ezen kritériumok többségének jelenlétéhez van szükség ahhoz, hogy
online közösségről beszélhessünk, ugyanis aktív diskurzus folyhat anélkül, hogy a résztvevő
egyének csoportként definiálnák a közösséget.
Létező on line csoportok
Talán közelebb juthatunk a megértéshez, ha absztrakt jellemzők helyett megmutatjuk a „valódi”
online közösségeket.
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Chat, vagy csevegőszoba. A „társalgószobákba” nicknéven
lépnek be a beszélgetők, ahol is rövid szöveges üzenetek
formájában szinkron kommunikációt folytatnak. Az
üzenetek formájára az „írott beszélt” nyelv megjelölés
jellemző, vagyis a forma írott, de jellemzőiben inkább a
beszélt nyelvhez közelít: gyakran központozás nélküli,
nemverbális
kommunikációra
expliciten
utaló,
rövidítésekkel, szlenggel teletűzdelt szöveg. Az egyes
szobák laza szerveződésű közösségeket takarnak, amelyek
általában valamilyen közös érdeklődés, vagy téma szerint
alakulnak, de létezésük főleg szocializációs célokat szolgál.
Levelezőlista. A legkorábbi netes kommunikációs formák egyike. Egy adott, tágan vett téma köré
szerveződött, aszinkron (e-mail), írott, hosszabb üzenetekkel kommunikáló közösség, akik általában
valódi nevükkel (emailcímükkel) szerepelnek. Egyszerre több konkrét téma is futhat. Vannak
nyitottak (mindenki szabadon csatlakozhat) és zárt körű (meghívásos) listák.
Fórum. Weben keresztül elérhető, aszinkron, adott téma
megvitatására szerveződött közösségek, melyben a tagok
nicknéven vesznek részt. A kommunikáció elsődleges formája
az írott nyelv, de képeket, linkeket is be lehet szúrni a
hozzászólásokba. A fórumok gyakran rendelkeznek
moderátorral, vagyis olyan személlyel (személyekkel), akik
monitorozzák a hozzászólásokat, és a nem megfelelőeket
szerkesztik vagy törlik.
Blog. A blogok tulajdonképpen webes naplók, vagyis olyan oldalak, ahol a szerző(k), ritkábban
valódi nevükön, gyakrabban nicknéven, bejegyzéseket ír(nak), időrendben megjelenítve. Az
olvasóknak általában lehetőségük van a bejegyzéshez (poszt) megjegyzéseket (komment) főzni. A
blogok 2000 környékén terjedtek el, mind a világban, mind Magyarországon, manapság a netezők
56%-a olvas, és 15%-a ír blogot (NRC Hungary, 2009).
A különböző blogok olvasóinak száma független
eloszlást mutat, vagyis a legtöbb blognak csak
néhány olvasója van, míg pár kiemelt blognak akár
milliós nagyságrendű az olvasótábora, melyek
gyakran már a mainstream média részét képzik
(Pintér, 2008). A blogoknak csak egy része ún.
egoblog, már rengeteg tematikus (szakmai, vállalati,
gasztro-, fashion...) blog is létezik. A blogok legfőbb
értéke, hogy „személyes jelleget adnak az
információknak” (Pintér, 2008. 11.), illetve a blogot írók (bloggerek) és olvasók hálózata egy jól
mozgósítható hálózati erőforrásként funkcionálhat.
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Wiki. A wikik olyan oldalak, melyek szövegét
bárki tudja módosítani, így egy állandóan
változó és bővülő szövegfolyamot hozva létre. A
wikik általában önkéntes szerkesztőgárdával
rendelkeznek, akik moderálják a szerkesztés
folyamatát. A legismertebb wiki a Wikipédia, a
világ legnagyobb enciklopédiája, mely 276
nyelven kínál tartalmat, 17,5 millió szócikkel
rendelkezik, és napi 8500 szócikkel bővül. A
magyar nyelvű bejegyzések száma: 180.000,
melyet nagyjából 8000 felhasználó hozott létre
(Wikipedia, 2010).
Közösségi oldalak. Ezen oldalak eredeti célja a valódi szociális háló leképezése, vagyis meglévő
kapcsolatok regisztrálása, az információmegosztás könnyítése. Rengeteg ilyen típusú oldal van,
Magyarországon főleg a magyar fejlesztésű
iwiw, és a nemzetközi Facebook a
legelterjedtebb. Jelen kutatásba ez utóbbi került
be, melyet Mark Zuckerberg alapított 2004-ben.
Mára 190 országban, 70 nyelven működik, és
több mint 800 millió aktív felhasználóval
rendelkezik (FB Statistics, 2011). Az oldal
lehetőséget
kínál
az
énbemutatásra:
megadhatjuk
személyes
adatainkat,
fényképeket, videókat, zenéket tölthetünk fel,
megoszthatjuk gondolatainkat, véleményünket.
Megjelölhetjük ismerőseinket, szinkron és
aszinkron módon is kommunikálhatunk velük, már megjelölt ismerőseink aktivitását nyomon
követhetjük. Az eredeti funkción túl a Facebook sok új lehetősséggel bővült, nemcsak személyeket,
hanem eseményeket, cégeket, szervezeteket is követhetünk, kifejezhetjük csatlakozási
szándékunkat, mindenféle játékot játszhatunk, társat kereshetünk, részt vehetünk társadalmi
vitákban... stb. (6. táblázat).
Felhasználás (átlag, ötfokú Likert-skálán)

Tevékenység

kapcsolattartás barátokkal (4,63)

kapcsolattartás

ismerőseim profiljának követése (4,51)

többiek nyomon követése

információszerzés offline ismerőseimről (4,00)

elveszett kapcsolatok felelevenítése

értesülni társas eseményről, buliról (2,85)

alternatív kommunikáció: üzenőfal, "like"gomb,..

egyéb

fényképek: megosztás, jelölés

6. táblázat: A legfontosabb Facebook felhasználások (Lampe, Ellison, Steinfield, 2006; idézii
Joinson, 2003)
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Online játék, virtuális világok. A kategória interneten keresztül lefolytatott játékot takar, melynek
rengeteg típusa van, akár célját (harci, stratégiai, oktató,
kaland…), akár grafikus felületét tekintve (legegyszerűbb
szövegestől a komplex, szinte valósághű grafikai
kivitelig). Az egyik legelterjedtebb és legprototipikusabb
a többszereplős szerepjáték (pl. a World of Warcraft).
Ezekben a résztvevők avatarral szerepelnek, ahol a többi
játékossal való kommunikáció több formája biztosított,
ezen játékok a közösségekre épülnek, társas aktivitássá
formálva azt.
Twitter. Mikroblog szolgáltatás, mely 2006-ban indult,
segítségével a felhasználók 140 karakterből álló üzeneteket
(tweets) küldhetnek másoknak. A twitterezők bejelölhetik,
hogy kinek az üzeneteire kíváncsiak, így a követőkből egyfajta
társas hálózat jön létre. A technológia használatának célja
sokrétű: a híres emberek életébe való bekukucskálástól
kezdve a forradalmak szervezéséig (ld. Twitter-forradalom:
2011, Egyiptom) bármi lehet.
Flashmob, vagy villámcsődület. Egy előre (általában interneten,
esetleg mobiltelefonon keresztül) megszervezett csoportosulás,
melynek lényege, hogy a résztvevők az előre megbeszélt
viselkedést (pl. táncolás, ernyőnyitás, párnacsata) produkálnak,
megadott időben, aztán a csoport olyan gyorsan felbomlik, ahogy
létrejött. A társadalmi jelenség célja a figyelemfelkeltés, a
provokáció, és az elgondolkodtatás. Az első flashmob 2003
májusában volt New Yorkban, Magyarországon néhány hónappal
később a pesti Deák téren.

Híroldalak olvasói. Viszonylag laza közösség, a tagokat annyi köti össze, hogy ugyanazt a weboldalt
olvassák, mely a világ eseményeiről közöl híreket. A csoport homogenitását/heterogenitását a lap
specializáltságának foka határozza meg.
Portál: adott téma (könyvolvasás, egy film...) köré szerveződő honlap, mely integrálja a különböző
kommunikációs lehetőségeket. A tagokat elsősorban a közös érdeklődés kapcsolja össze.
Online csoportok tipológiáj a
A bemutatott néhány csoport alapján is látható, milyen változatosak az online közösségek,
kategorizálásuk érthető módon nem egyszerű (7. táblázat). Legfőbb szempontok az alábbiak:
(1) Mi az interakció célja, a csoportban való részvétel milyen szükségletet elégít ki.
a. kapcsolatorientált csoport, melyet a tagok egymás iránti érzelmei tartja össze (Prentice et
al., 1994)
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b. témaorientált csoport. A közösséget ez esetben a közös érdeklődés, egy konkrét téma
megvitatása…stb. tartja össze. A témák száma szinte végtelen, főbb típusok: szociális jellegű
(kapcsolattartás, -szerzés, szórakozás) szakmai; tanuló, és kereskedelmi csoportok.
c. feladatorientált közösségek, melyek célja, hogy egy közös célt valósítsanak meg. Lehetnek
köztük (1) gazdasági közösségek, ahol a tranzakciókon van a hangsúly, (2) design közösségek,
pl. nyílt forráskódú programokat együtt író közösségek, (3) online tanuló közösségek.
(2) Meghatározó lehet, hogy hol található a csoport, az adott közeg milyen pszichológiai
jellegzetességekkel bír, milyen például a „médiagazdagsága”. Ez alapján lehetnek blogos, fórumos,
chates… stb. közösségekről beszélni.
(3) Fontos tényező a kommunikáció típusa: szinkron, aszinkron, vegyes; szöveges vagy egyéb;
egy személy beszél egy másikkal (one-to-one), egy többekhez (one-to-many), esetleg sokan
sokakhoz (many-to-many). Léteznek indirekt kommunikációt folytató közösségek is (pl.
Amazon.com ún. review közössége).
(4) További szempont, hogy az adott közösség az online-offline kontinuumon hol helyezhető el.
Az egyik végponton a teljes mértékben online, a másikon a teljes mértékben személyes kapcsolaton
nyugvó csoport áll, középen pedig olyan hibrid típusok, mint egy Lanparti (egymás melletti
számítógépeken, tehát egymás személyes jelenlétét élvező, de számítógépen keresztül
kommunikáló és játszó emberek), vagy a flashmob.
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7. táblázat. A különböző online csoportok elsődleges jellemzői
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Az on line közösségek legfontosabb jellemzői
Az online csoportokkal kapcsolatos kutatások centrumában sokáig a „valódi” csoportokkal való
összevetés állt. A kezdeti kutatások főleg a különbségekre fókuszáltak, szembeállítva a valódi
csoportokat az interneten szerveződő „ál- vagy pszeudoközösségekkel” (Papadakis, 2003). Szerintük
utóbbiakat azért nem lehet tényleges közösségnek tekinteni, mert nem tudják reprodukálni az
offline közösségek szerepét és jelentőségét. Az empirikus vizsgálatok azonban gyakran ennek
ellentmondó eredményekre jutottak. Azt találták például, hogy léteznek alapvető hasonlóságok:
ugyanúgy kialakulnak a normák és szerepek (McKenna, Seidman, 2005; Coovert, Burke, 2005),
ugyanolyan csoportdinamikai folyamatok játszódnak le, kialakul a közös nyelv, a csoportstruktúra,
megfelelő feltételek mellett fellép a konformitás, vagy a csoportpolarizáció (Postmes et al, 2001).
Az offline és az online csoportok között azonban van néhány fontos különbség, melyek közül a
legtöbb abból fakad, hogy utóbbi esetében a technológia mediálja a kommunikációt. Ennek egyik
következménye, hogy gyakran a személyes kommunikáció is nyilvános és rögzített. További
folyomány, hogy nincsenek idői vagy téri kötöttségek, a hagyományos fizikailag, földrajzilag
behatárolt tereket az azonnaliság és mindenhol ott levés helyettesíti. Ebből fakadóan a
kapcsolatépítésben nem a közelség a fő szervező erő
mint oly gyakran a valóságban
, hanem
a hasonló érdeklődés tartja össze az embereket.
Az online közösségek szabadon választottak, a tagság önkéntes, döntés következménye, tehát főleg
a személyes érdekek és szükségletek tartják össze. „A kibertér az a hely, ahol a személyiség és a
szociális interakciók szabályai építettek, nem kapottak” (Turkle, 1996, id. Vörös, 2005). Egy személy
számtalan, különböző elven szerveződő közösséghez tartozhat. A csoportok felépítésére a
hierarchia helyett a hálózati struktúra a jellemző. A fizikai jelenlét helyett egyfajta online identitás
vesz részt a közösségi kommunikációban.
A redukált információk miatt az online csoportok normáit explicitebbé kell tenni (lásd netikett,
moderátorok használata, meta-fórumok). Egyrészt a gátló tényezők hiánya (pl. fizikai megjelenés,
stigma, félénkség, társas szorongás...) gyakoribbá teszi a félreértést és a konfliktusokat, másrészt a
netes szabályok elsajátítása még nem épült be szocializációnkba és sokkal kevésbé konszenzuálisak.
Az online közösséget a kommunikáció osztott szabályai alkotják, a nyelv maghatározza a csoport
határait, a tagok helyét és státuszát: a közösség teste maga a szöveg (speech communities; Paolillo,
1999).
További eltérés, hogy a résztvevők lehetnek anonimek. Ennek egy speciális esete a leskelődés vagy
kukkolás. A kukkolás (lurking) jellemző tevékenység az online csoportok esetében, a beszélgetés
aktív hozzászólói csak a látogatók egy kisebb csoportját takarja, nagy részük – noha folyamatosan
olvassák a hozzászólásokat
, láthatatlanok maradnak (gyakori megnevezés: read-only). Ők jeles
alkalmakkor, nagy érzelmeket kiváltó eseményeknél jelennek csak meg. A szó ez esetben nélkülözi a
negatív konnotációt, nem a leskelődés adja a lényegét, hanem a háttérben maradás, ők alkotják a
„csendes tömeget”. Egyes becslések szerint a kukkolók aránya akár a 90%-ot is elérheti (Katz, 2003).
Mind a hozzászólók, mind az oldal hirdetői, fenntartói tisztában vannak jelenlétükkel,
tulajdonképpen a csoport szerves részét alkotják.
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Mitől sikeres egy on line közösség?
Fontos kérdés lehet, hogy mi különbözteti meg a sikeres, hosszú ideig fennmaradó közösségeket a
gyorsan eltűnőktől (Szalóki, 2004). Az egyik legfontosabb tényező, hogy az aktív tagok számának el
kell érnie egy kritikus tömeget, ami nem egy konkrét szám, hanem az adott közösség kontextusában
értelmezhető változó (Preece et al., 2003). Fontos továbbá az aktív felhasználók száma, vagyis a
csoportban való részvétel szintje (Preece et al., 2003). A passzív tagok interakcióba való bevonása
fontos a közösség fennmaradása szempontjából. Az interakció elősegítésével könnyebben kialakul a
tagok közti kölcsönösség is, erősödik a társadalmi identitás, kialakulnak a megkülönböztető
jellegzetességek: szokások, szleng, rítusok. A közösség személy életében betöltött szerepének
fontosságát tovább erősíti a valódi találkozások lehetősége, a személyes tapasztalat is.

A részvétel következményei
Az online csoportok kutatásának kiemelt kérdésköre a tagság következménye, vagyis hogy milyen
hatása van a valódi életre, hogyan hat vissza arra. A hatásmechanizmus három szinten vizsgálható:
egyéni, csoport- és társadalmi perspektívából.
Egyéni szinten azt kutatják például, hogy hogyan változik az egyén öndefiníciója, énképe,
társadalomban betöltött szerepe. McKenna és Green (2002) olyan csoportokat vizsgáltak, melyben
a tagok stigmatizált identitással rendelkeztek (kövérek, kopaszok, homoszexuálisok, drogosok,
extrém szexuális szokásokkal rendelkezők). Az ilyen marginalizált csoportok azért kiemelkedő
jelentőségűek, mert az anonim közeg lehetőséget ad a kockázatmentes önfeltárásra, ami a valódi
világban nagyon kevés helyzetben valósul meg. A különböző fórumok tartalomelemzése alapján
arra a megállapításra jutottak, hogy az internetes csoportban való részvétel és szerep a társadalmi
identitás részévé válik, amit a személy integrálni szeretne valós énjébe. Ennek legfőbb jele, hogy
például az összes homoszexuálisokból álló fórum vizsgált 600 résztvevője közül 40%-a coming
outolt, vagyis addig titokban tartott identitását felfedte valós közegében. Ezek a személyek arról
számoltak be, hogy ennek hatására nagyobb önelfogadást, az önbecsülésük növekedését élték át,
kevésbé érezték magukat magányosnak és izoláltnak. Más kutatások beszámolói szerint az
interneten megszerzett szociális kompetencia transzferálható a tradicionális közösségekre. Ennek
eredményeképp a valós kapcsolatok kezdeményezésében is csökken a szociális szorongás illetve az
átélt stressz (Amichai-Hamburger, Furnham, 2007). A növekvő társas hálózat további eredménye,
hogy nő az élettel való elégedettség (Neustadl, Robinson, 2002).
A csoportszintű kutatások elsősorban az előítéleteket állítják fókuszba. Optimista elképzelések
szerint az internet csökkenti az előítéletes gondolkodást és viselkedést, mivel az online csoportban
való részvétel lehetőséget ad tőlünk különböző emberek megismerésére, illetve ez a helyzet teljesíti
a kontaktushipotézis feltételeit is: úgy ad lehetőséget a csoportközi találkozásra, hogy egyenlő
státuszt biztosít, az anonimitás és a kontrollérzet csökkenti a szorongást, biztonságot ad (pl. az
ismeretlentől, a kudarctól, vagy a negatív visszajelzéstől), csökkenti a részvétel költségeit (pl.
feltárulkozás veszélye kisebb). (Postmes, Baym, 2005). Továbbá új paradigmát kínál a csoportközi
konfliktusok megoldására és a kooperációra (szimbolikus konfrontáció, kollektív akció). A negatív
forgatókönyv szerint látókör-szélesítés helyett inkább -szűkítés történik. Az emberek a hozzájuk
leginkább hasonlók társaságát keresik (és az interneten könnyen meg is találják), ami a konformitás,
az attitűddinamikai szabályok és a csoportpolarizáció miatt az előítéletek erősödéséhez vezet. A
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gyűlölet-csoportok (hategroups), a kirekesztő szekták térnyerésében vagy az olyan jelenségek
kialakulásában, mint a virtuális intifáda, virtuális blokád, „weboldal-rablás” (site hijacking) erre
láthatunk példákat (Glaser et al., 2002).
Az online csoportban való részvétel társadalmi hatásait Wellman (Wellman et al., 2000) a
glokalizáció (a globalizáció és a lokalizáció összevonásából alkotott műszó) fogalmával foglalja
össze: az internet lehetőséget ad a távol élő emberekkel való közösségalkotásra, másrészt elősegíti
a lokális közösségi élet fejlődését is.
Az általános elméleti bevezető után, a következő részben a három kutatás bemutatása következik,
az empíriát mindenütt a konkrétan vizsgált jelenségek ismertetése előzi meg.
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1. VIZSGÁLAT . A Z ANONIMITÁS SZOCIÁLIS REPREZENTÁCIÓJA
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Anonimitás
Az anonimitás a latin anonymus szóból ered, jelentése névtelen. A történelemben és irodalomban
többször dokumentált jelenségről van szó, anonim kommunikációnak minősíthető a katolikus
gyónás, írók-költők álnéven publikálása, a titkos imádók vagy éppen a feljelentők feladó nélküli
levelei, a név nélküli rádiós betelefonálások. A kommunikáció ezen formája már a múltban is jelen
volt tehát, a legújabb technológiai fejlődés azonban e téren (is) nagy változást hozott. Az internet
megjelenése nemcsak rendkívül elterjedtté tette, de új értelmet is adott a fogalomnak: ma intim
chatelést folytathatunk egy ismeretlennel, játszhatunk csapatban játékokat, hozzászólhatunk egy
fórum témájához, írhatunk több embernek egyszerre, vagy akár éveken át fenntarthatunk valakivel
szoros kapcsolatot anélkül, hogy tudnánk a valódi nevét; vagyis a net lehetővé teszi a hosszú ideig
tartó, vissza-visszatérő beszélgetéseket is. Az interneten szinte az anonimitás a természetes állapot,
míg korábban kifejezett erőfeszítést kellett tenni eléréséhez, ráadásul a médium jellegzetességeiből
adódóan az anonim üzenet sokkal tovább kifejtheti hatását, sokkal több embert ér el, megkerül
mindenféle kontrollt vagy cenzúrát, és könnyen talál befogadó közönséget.
A jelenség vizsgálata a szociálpszichológiában már a XIX. század végén felbukkant, leginkább nagy
tömegek kontextusában kerül említésre, kutatása az arctalanná váló egyének viselkedésére
összpontosít. Le Bon, a tömeglélektan egyik legfontosabb képviselője azt hangsúlyozta, hogy a
tömegben egyéniségvesztés lép fel, vagyis csökken az egyének felelősségérzete, kevésbé hatnak
rájuk a társadalmi normák, szabályok. A tömeget a racionális gondolkodás háttérbe szorulása és az
érzelmek előretörése jellemzi. Lesújtó véleménye szerint a tömegben arctalanná váló személy
gátlástalan, indulatos és ingerlékeny lesz. Figyelemreméltó, hogy elméletét „virtuális” tömegekre is
érvényesnek tartotta: „nincs mindig szükség arra, hogy sok egyén egy időben egy helyen együtt
legyen. Számtalan egymástól elkülönített egyén felveheti a tömeglélektani jellemvonásokat...” (Le
Bon, [1895], 1920. 181.) A kísérleti szociálpszichológia a tömeg helyett inkább az egyéni viselkedést
vizsgálja. Festinger kutatásai arra vetítenek fényt (Festinger et al., 1973), hogy az egyénben az
anonimitással járó egyéniségvesztés ambivalens érzéseket kelt: az önkontroll elvesztésének
félelmetes és riasztó élményével együtt jár a gátlástalanság könnyed szabadsága. Zimbardo az
egyéniségvesztés okaként több lehetséges tényezőt megnevez, melyek közül az anonimitás csak az
egyik, ezen kívül fontos az észlelt felelősség csökkenése, a szenzoros információs túlterhelés, az új
vagy strukturálatlan helyzet, a módosult tudatállapot, az arousal növekedése, a módosult
időészlelés, illetve a csoportnagyság. Ezek hatása direkten az éntudatosság csökkenésére hat, ezen
keresztül pedig egyéniségvesztéshez vezet. Empirikus vizsgálatai (Zimbardo 1969; valamint Johnson,
Downing, 1979) szerint az anonimitás nem mindig vezet társadalmilag elítélt tettekhez, a konkrét
viselkedést az adott kontextusban hozzáférhető, az adott egyének kollektívája által elfogadott
normák határozzák meg, vagyis a tömegben való részvétel éppúgy elősegítheti a segítőkész és
heroikus, mint az agresszív viselkedést.
Az anonimit ás fogalomköre
A fent említett kutatásokból kitűnik, hogy a kutatókat elsősorban az anonimitás hatásai,
társadalomra és egyénre gyakorolt következményei foglalkoztatták, az internet megjelenése előtt a
fogalom jelentéséről kevés tanulmány született.
Noha a laikus gondolkodás hajlamos úgy kezelni, az anonimitás nem dichotóm természetű, inkább
egy kontinuumként fogható fel a teljes anonimitástól a teljesen azonosított, személyes kapcsolatig,
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olyan közbülső állomásokkal, mint például egy olyan online barát, akit akár évek óta ismerünk,
naponta beszélgetünk vele, de a valódi nevét nem tudjuk (ld. lehorgonyzottság foka: Zhao et al.,
2008). Az anonimitás internetes közegben többféle módon értelmezhető: jelentheti a valódi név
hiányát, az álnéven (nick) való kommunikációt (pszeudonimitás), a kódszámon való szereplést, a
kukkolást, vagyis mások beszélgetésének megfigyelését, anélkül, hogy bárkinek lenne erről
tudomása… stb. Továbbá fontos elkülöníteni a valódi (technikai) anonimitást, mely az
azonosíthatóságot lehetővé tevő információk eltávolítását jelenti, míg a szociális inkább az
észlelésben jelen lévő azonosíthatatlanságot takar, azt, hogy valaki anonimnak hiszi magát (Hayne
et al., 1994).
Az fogalom operacionalizálásakor azt is figyelembe kell venni, hogy nemcsak annak mértéke számít,
hogy önmagamat mennyire észlelem anonimnak az adott csoporton belül, hanem az is, hogy
mennyi információval rendelkezem a többiekről. Sassenberg és Postmes (2002) megkülönbözteti
saját magunk, illetve mások anonimitását, hiszen e két aspektus eltérő hatást gyakorol
viselkedésünkre. Előbbihez az anonimitás stratégiai használata kapcsolódik, amikor szándékosan
használja valaki azt: célja lehet például a büntetés vagy a kockázatvállalás elkerülése. Utóbbi a
kognitív oldal, mely az anonimitás csoportdinamikára és a csoporton belüli egyének viselkedésére
gyakorolt hatását takarja.
Egy, a kommunikációkutatásban használt megközelítés szerint (Scott, 2004) megkülönböztethetünk
fizikai anonimitást, amikor az üzenetet létrehozó fizikai, vizuális jelenlétére vonatkozó információ
teljesen hiányzik, vagy hiányos, illetve a diszkurzív anonimitást, amikor is egy bizonyos üzenetet
nem tudunk egy bizonyos forráshoz kapcsolni. Valacich (1990) folyamat és tartalom anonimitásról
beszél, vagyis megkülönbözteti azt a helyzetet, amikor a részvételről, illetve azt, amikor az adott
üzenet forrásáról nincs tudásunk. Burkell (2006) három jelentéstartományt különített el (1)
identitás védelem (név vagy egyéni jellemzők hiánya); (2) vizuális (vagy fizikai) anonimitás (3)
cselekvési anonimitás (a tartalom, vagy a cselekvés léte nem hozzáférhető mások számára).
Pinsonneault (Pinsonneault, Heppel, 1997) az anonimitást öt különböző szempont mentén próbálja
megragadni (1) az azonosítás képtelensége; (2) a felelősség megoszlása; (3) a közelség; (4) a csoport
többi tagjával kapcsolatosan hozzáférhető információ és tudás, pl. a csoport mérete; (5) a
rendszerbe vetett bizalom. Egy személy akkor érez igazán anonimnak egy helyzetet vagy egy
közeget, ha nem tudják őt azonosítani, alacsony a felelősségérzete, ha mások nincsenek fizikai
közelségben, tehát nem érzi magát megfigyelve, ha nagy a csoport, illetve feltételezhető, hogy a
többiek nem ismerik őt, és ha elhiszi, hogy a névtelensége teljesen biztosított (technológiai szinten
is).
E tipológiai sokféleségből is látható, hogy a fogalom jelentése nem konszenzuális (sem a
szakemberek, sem a laikusok körében), érdemes kutatni, hogy különböző emberek, esetleg
csoportok mit értenek alatta, hogyan értékelik, a pozitív vagy a negatív következményeit
hangsúlyozzák-e, illetve hisznek-e egyáltalán abban, hogy létezik-e az interneten teljesen anonim
közeg.
Az Anonimit ás hat ásai
Az internet anonimitásának negatív hatásai mindig is a kutatások fókuszában álltak, a
pozitívumokról sokkal kevesebb szó esik, pedig ez utóbbiak is számosak. Pszichológiai közhely, hogy
aki több szerepet tölt be, több előnyt is élvez, mivel a "szerepgazdag" élet segíti a stresszel való
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megbirkózást. Az internet kiváló terep az új szerepek, új identitások kipróbálására, ahol nem kötnek
a megszokott szociális körünk normái, velünk kapcsolatos elvárásai, az új virtuális csoportnak
nincsenek korábbi tapasztalatai, így nem alakul ki egy esetleges negatív kimenetelű önbeteljesítő
jóslat. Az új viselkedésmódok kockázat nélküli kipróbálása szabadságérzetet adhat, ami jelentősen
hozzájárul a személy szubjektív jóllétéhez (Christopherson, 2007). Az anonimitás segítheti továbbá
az ismerkedést és a kapcsolatok kialakulását, mivel csökkenti az önfeltárulkozás kockázatát.
Walther (1996) hiperszemélyességnek nevezte el azt a jelenséget, hogy online közegben sokkal
gyorsabban alakítunk ki intenzív és intim kapcsolatokat. Magyarázata szerint az internet
anonimitásából fakadó olyan jellemzők miatt, mint például a szociális gátló jelek (stigma, előnytelen
fizikai megjelenés, félénkség) hiánya miatt az emberek védettnek érzik magukat, kevésbé érzékelik
kockázatosnak az önfeltárulkozást, illetve a másik oldalról tekintve, a többiek láthatatlansága és
optimalizált önbemutatása miatt könnyebb idealizált képet kialakítani a partnerről, ami gyors
kapcsolatkialakításhoz vezet, és ami miatt persze megnő a csalódás kockázata is. Az idealizációt
Bargh és munkatársai (2002) empirikusan is kimutatták: a kísérleti elrendezésükben
egyetemistáknak páronként kellett beszélgetnie 40 percen keresztül, vagy személyesen, vagy
számítógépen keresztül. Előtte kitöltöttek néhány skálát, például arra vonatkozóan, hogy milyennek
képzelik az ideális barátot vagy szerelmi partnert. Az eredmény az volt, hogy a számítógépen
folytatott beszélgetés után a vizsgálati személyek jobban kedvelték a partnerüket, nagyobb
mértékben kivetítették rá az ideális partner tulajdonságait. Az anonimitás pozitívan hathat a
szubjektív jóllétre, például azáltal, hogy a személy olyan közegnek érzi, ahol ő kontrollálhatja, hogy
kivel, mikor és hogyan kommunikál: ez biztonságot ad, csökkenti az ember kommunikációs
gátlásait. A gondolatok és érzések következmények nélküli közlése, megosztása gyógyító, katartikus
hatású lehet; anonim helyzetben titkolt, szégyellt, vállalhatatlannak gondolt érzéseinkről,
cselekedeteinkről is vallhatunk. McKenna és Bargh (1998) egy sokat idézett kutatásában a
tabuidentitásokat vizsgálta (pl. homoszexualitás), és az találta, hogy egy online levelezőcsoportban
való részvétel, az ott tapasztalt elfogadás jobb közérzethez, nagyobb önelfogadáshoz vezetett,
továbbá ahhoz, hogy a tagok másságukat a való életben is felvállalják (coming out). A társadalmi
diskurzusban az anonimitás a figyelmet a megfogalmazóról áthelyezi a tartalomra, ami elősegítheti
a közügyek megvitatását, a kockázatvállalást, a kísérletezést és az innovációt (Marx, 2001).
Szervezetpszichológiai kutatások kimutatták, hogy névtelen közegben gyakran jobb a
csoportteljesítmény és jobb döntések születnek (Pinsonneault, Heppel, 1997).
A mindennapi internethasználat során azonban gyakrabban lehet találkozni az anonimitás
hátulütőivel: a fent említett biztonság együtt járhat a felelősség csökkenésével, kisebb önkontrollal,
mely elősegítheti az agresszív viselkedését, a gátlástalanságot, a trágárságot (Christopherson,
2007). A nemverbális jelek hiánya miatt kevesebb a társas információ, könnyebb félreérteni
egymást, a kommunikáció ridegebbnek, kevésbé személyesnek tűnik, ami konfliktusokhoz vezethet.
Egyre több internethasználó szembesül olyan jelenségekkel, mint a flame, vagyis a személyeskedő,
ellenséges, rendkívül heves szóváltás, vagy a trollok (vagyis olyan személyek, akik szándékosan
normaszegő módon kommunikálnak a neten, sértegetnek, vulgáris nyelvet használnak,
rosszindulatú megjegyzéseket tesznek) garázdálkodása (Donath, 1999; Joinson, 2003). A
megtévesztések is gyakoribbá válnak, és más területeken jelennek meg (lásd 8. táblázat).
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8. táblázat. Az online és az offline kapcsolatok megtévesztéseinek összehasonlítása, a
vizsgálatban megkérdezettek említésének száma (Cornwell és Lundgren nyomán, 2001)

Az anonimitás hatásait rengeteg tényező befolyásolhatja: a kommunikálók státuszkülönbsége, a
csoport konformitásnyomása, a csoportvezető jelenléte vagy hiánya, az adott csoport normái.
Tovább bonyolítja a kutatást, hogy olyan kontextuális faktorok, mint az, hogy laboratóriumi
vizsgálatról vagy terepkutatásról van szó, jelentősen befolyásolja a következményeket.
Pinsonneault (Pinsonneault, Heppel, 1997) egy további fontos mediáló tényezőre hívja fel a
figyelmet: az anonimitás akkor okoz gátlástalan viselkedést, ha az adott aktus esetében a
társadalom értékelése a gátlás legfontosabb tényezője (ezt a szerző empirikusan a nyilvános éntudatosság fogalmának segítségével konceptualizálta).
Az anonimitás kifejezetten online csoportokra gyakorolt hatásáról már ejtettünk szót, ezen
kutatások eredményei röviden: anonim helyzetben a csoportpolarizáció erősödik (Spears, Lea,
1994), saját csoport tagjait vonzóbbnak ítélték (Lea, Spears, 1992), másokról sztereotipikusabb
benyomást alkottak (Postmes et al., 1998), a másik csoportot (outgroup) negatívabban ítélték meg
(Postmes et al., 1998), erősödött az önsztereotipizálás (Bouwer et al., 1997), illetve a kisebbségi
befolyás ereje nőtt (Moral-Toranzo et al., 2005). A végkövetkeztetés pedig az, hogy anonim
helyzetben inkább a társadalmi identitás kerül előtérbe, a viselkedés igazodik az adott szituációban
fontos csoport normáihoz.
A szociális reprezen táció elmélete
A szociális reprezentáció elmélete (Moscovici, [1961], 1981) megfelelő elméleti keretéül szolgálhat
az új vagy változóban lévő társadalmi jelenségek vizsgálatához. Maga a szociális reprezentáció egy
jelenséggel vagy fogalommal kapcsolatos képek, gondolatok, elképzelések és hiedelmek
összességét jelenti. Ezen reprezentációk az egyének, csoportok és a média közti interakcióban,
kommunikációban jönnek létre, és a későbbiekben meghatározzák a társas-társadalmi valóság
értelmezését. A szociális reprezentáció létrehozása tulajdonképpen az emberek azon igényét
tükrözi, hogy a szokatlan, új, nehezen értelmezhető jelenségeket érthetővé, jelentés telivé,
kézzelfoghatóvá tegyék. Másrészt e reprezentációk, miután a kommunikációk során
kikristályosodnak, előíró jellegűvé válnak, alapvetően meghatározzák a jelenségről való
gondolkozást, az azzal kapcsolatos viselkedést. Moscovici két alapvető mechanizmust ír le: a
lehorgonyzás folyamatát, melynek révén a személy az ismeretlen fogalmat ismerőssé alakítja,
kontextusba helyezi, és beilleszti meglévő kategóriarendszerébe, ezáltal segítve az
információfeldolgozás folyamatát. A másik folyamat az objektiváció, vagyis a tárgyiasítás, mely az
absztrakt jelenségeket konkréttá alakítja, valóságossá teszi. Összefoglalva a szociális reprezentációk
legfontosabb funkcióit (Abric, 1994): segítenek értelmezni, megmagyarázni a valóságot (tudással
kapcsolatos funkció); segítenek a csoportidentitás kialakításában és megerősítésében (identitással

ak
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kapcsolatos funkció), orientálják a viselkedést (orientáló funkció), illetve a vélemények és a
cselekvések utólagos igazolását teszik lehetővé (igazoló funkció).
A 8. ábra a folyamat egyszerűsített sémáját ábrázolja: a csoport életébe egy fenyegető vagy
ismeretlen jelenség tör be, mellyel konkrétan és szimbolikusan is meg kell küzdenie. A szociális
reprezentáció ez utóbbiban segít, olyan módon, hogy az ismeretlent ismerőssé alakítja. Először
„lehorgonyozza” a jelenséget, vagyis elnevezi és attribútumokat rendel hozzá, ami segíti a róla való
kommunikációt. A diskurzus folyamán (melyet napjainkban leginkább a média dominál) egy
kidolgozott, tárgyiasított reprezentáció alakul ki, mely kép, metafora vagy szimbólum formáját ölti
(Wagner et al., 1994).

Csoport
Szociális
tárgyakból álló
világban él

fenyegető vagy
ismeretlen jelenség
konkrét és szimbolikus
megküzdési mechanizmusok
indulnak be

Társadalmi
identitás
Az új szociális tárgy
hozzáadódik a csoportot
körülvevő világhoz

Diskurzus
Diskurzus
Diskurzus

első lépés a
lehorgonyzás és a
reprezentáció
ismerős
fogalmakhoz kötése

a további diskurzus egy
kidolgozott, tárgyiasított
reprezentációhoz vezet,
mely kép, metafora vagy
szimbólum formáját ölti

formálja a csoport
identitását

Új szociális
reprezentáció

a jelenség ismerőssé
válik

8. ábra. A szociális reprezentáció kialakulásának sematizált folyamata (Wagner et al., 1999)

Az elméletről ehelyütt csak röviden írtunk, ennek szakirodalma már magyarul is hozzáférhető (lásd
például László, 1999; Orosz-Fülöp, 2007). Ami jelen kutatás számára alapvető jelentőségű, az a
reprezentációk szerveződése, illetve mérésük. A szociális reprezentáció kutatásának központi mag
megközelítése (noyau central; Abric, 1994) szerint e reprezentációknak jellegzetes struktúrája van:
két külön rendszerben szerveződnek. A központi rendszer kisszámú kognitív elemet tartalmaz,
melyek a reprezentáció stabilitásáért, rigiditásáért és konszenzualitásáért felel. Ez nehezen változik,
kevéssé érzékeny a szociális kontextusra, leginkább egységesítő és stabilizáló funkciót tölt be. A
periferiális rendszer ezzel szemben inkább mobil, rugalmas és magában hordozza az egyéni
különbségeket, illetve a reprezentáció csoporton belüli heterogenitását. A perifériás elemek
hozzáférhetőbbek, mint a központ, ezek adják a konkrétabb, életszerűbb, de változékonyabb
jelentést, funkciójuk a konkrét szociális élményekhez, a valósághoz való kapcsolódás. A két rendszer
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egyszerre teszi többrétegűvé, olykor ambivalenssé a szociális reprezentációt, ugyanakkor együtt
adja annak teljességét.
A szociális reprezentációk mérése sokrétű (Doise et al., 1993), kvantitatív és kvalitatív módon is
történhet. Az egyik legelterjedtebb módszer a szemantikus háló szabad asszociációval történő
feltérképezése. Ennek során a személyeket arra kérik, hogy mondják el azokat a szavakat melyek a
vizsgálni kívánt fogalommal kapcsolatban először eszükbe jut. A kapott szótömeg egy tematikus
enciklopédiához hasonlít leginkább, melyben a fogalmak szemantikus hálót alkotnak (Orosz, Fülöp,
2007). A tartalom mellett azonban a reprezentáció struktúrája is feltárul a technika segítségével
(Abric, 1994; Verges, 1994, idézi Orosz, Fülöp, 2007). Jelen vizsgálatban a Verges által használt
asszociatív módszer mellett a Flament és Rouquette (2003, idézi Orosz, Fülöp, 2007) által
alkalmazott elemzési módszerekkel dolgoztunk.
A kutat ás kérdései
Mivel nagyon kevés a kifejezetten az anonimitás jelentésére vonatkozó kutatás, a vizsgálat
exploratív jellegű. Emiatt nem explicit hipotézisek tesztelése történt, hanem kérdések
megfogalmazása a fogalom tartalmáról és jelentésstruktúrájáról.
1. A vizsgálat elsődleges célja az anonimitás szociális reprezentációjának feltárása, a kifejezésre
adott asszociációk tartalmi vizsgálatának segítségével. Fontos kérdés, hogy van-e egyetértés a
jelentéssel kapcsolatban, milyen asszociációk alkotják a reprezentáció stabil középpontját és melyek
a változékonyabb perifériát. Az adott asszociációkat a konkrét tartalmon túl érdemes pozitív vagy
negatív konnotáció szempontjából is feldolgozni, megvizsgálni, hogy milyen az asszociációk érzelmi
töltete.
1. cél. Az anonimitás szociális reprezentációjának tartalmi feltárása
1.1.

alkérdés. Mennyire konszenzuális a jelentés?

1.2.

alkérdés. Milyen szavak alkotják a központi magot?

1.3.

alkérdés. Mi jellemzi a perifériát?

1.4.

alkérdés. Milyen az asszociációk érzelmi töltete?

2.
A tartalmon túl a fogalom jelentésének szerkezetét is fel szerettük volna tárni, olyan mutatók
mentén jellemezni, mint a változatosság, vagyis, hogy milyen az átfedés a különböző személyek
asszociációi között, vagy a ritkaság, vagyis hogy milyen az olyan szavak aránya, melyeket csak egy
ember említett. E mutatók segítségével megállapítható, hogy mennyire szervezett és stabil a
jelentés. Ezen túl a kapott szavak háttérstruktúráját, a szerveződés alapdimenzióit is szeretnénk
láthatóvá tenni.
2. cél. A reprezentáció szerkezetének leírása
2.1

alkérdés. Milyen a reprezentáció kognitív szervezettsége (változatosság,
ritkaság)?

2.2

alkérdés. Milyen háttérdimenziókat/faktorokat lehet azonosítani?

2.3 alkérdés. Milyen főbb dimenziók húzódnak meg az asszociációk mögött?
2.4
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3. További cél a fogalom-konstrukcióban a szociális kategóriák és csoportok közti eltérések
vizsgálata. Ennek érdekében vizsgáltuk a nemi különbségeket, a korosztályok szerinti megoszlást,
illetve kiválasztottunk két, a téma szempontjából speciálisnak gondolt almintát: a nem látók és a
hálózatbiztonsági szakemberek csoportját. Ez utóbbiak olyan technikai tudással rendelkező
szakemberek, akik nagyvállalatok valamint állami intézmények biztonsági rendszerét építik,
fejlesztik a biztonságos internethasználat érdekében, ismerik a technikai biztonsággal kapcsolatos
problémákat, mind a támadás, mind a védelem oldaláról. A hálózatbiztonsági szakembereknek az
általunk vizsgált speciális csoportját etikus hackereknek nevezik. Az ő munkájuk az új
technikákkal továbbfejlesztett biztonsági rendszerek és tűzfalak tesztelése, azaz (legálisan)
feltörni és megkeresni a biztonsági réseket ezzel is akadályozva a rosszindulatú hackerek sokszor
igen nagy károkat okozó, illegális tevékenységét. Feltételezések szerint ők inkább az anonim
jelenlét veszélyeit látják hangsúlyosabbnak, illetve várhatóan válaszaik összetettebbek,
komplexebbek lesznek. A másik speciális csoportot a nem látó személyek alkották, akik számára
az anonimitás egyik aspektusa, a vizuális anonimitás, vagyis a láthatatlanság vélhetően más
konnotációt nyer.
3. cél Az anonimitás szociális
különbségeinek feltárása.

reprezentációjának

társadalmi csoportok

közti

3.1. alkérdés. Milyen nemi különbségek figyelhetők meg?
3.2. alkérdés. Milyen korral kapcsolatos eltérések mutathatók ki?
3.3. alkérdés. Mi jellemzi a nem látók reprezentációját?
3.4. alkérdés. Mi jellemzi az etikus hackerek reprezentációját?

4. A jelentésen túl azt is fel kívántuk tárni, hogy az internetes anonimitáshoz milyen
következményeket társítanak a megkérdezettek, melyek a leggyakoribb előnyök és veszélyek,
illetve van-e ezekben a válaszokban valamilyen nemekhez vagy korhoz kapcsolódó különbség?
4. cél. Az észlelt társadalmi hatások (előnyök és veszélyek) felmérése
4.1. alkérdés. Milyen előnyeit látják az emberek az anonimitásnak?
4.2. alkérdés. Milyen veszélyeit látják az emberek az anonimitásnak?
4.3. alkérdés. Van-e ebben bármilyen különbség a nemek vagy korosztályok között?
5. További változó lehet a személyes tapasztalat. A kérdésünk az volt, hogy annak, hogy valaki
rendszeresen szokott anonim kommunikációt folytatni, van-e hatása a reprezentációjára, illetve az
észlelt következményekre.
5. kérdés. Az anonimitással kapcsolatos személyes tapasztalatnak, vagyis annak, hogy valaki
szokott-e rendszeresen anonim kommunikációt folytatni, van-e hatása az anonimitással
kapcsolatos nézetekre, az észlelt előnyökre, illetve a veszélyekre?
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Vizsgálat
A minta demográfiai adat ai
Az adatgyűjtésre két körben került sor: első alkalommal egy a szerzőből, illetve az ELTE PPK
Pszichológiai Intézetének hallgatóiból álló műhely4 keretein belül, 2010 áprilisában, majd
októberben még 142 főt kérdeztünk meg. A vizsgálatban így összesen 259 személy vett részt, az
átlagéletkor 28,7 év (szórás: 13,7), a legidősebb megkérdezett személy 68, míg a legfiatalabb 16
éves volt, 127 nő és 132 férfi. A két speciális almintához részben hólabda módszerrel, részben
internetes megkereséssel jutottunk el. A nem látó almintába 22 főt sikerült összegyűjteni: 10 férfit
és 12 nőt, átlagéletkoruk 29,7 (18 és 59 év között). A másik almintát négy közszolgálati intézmény
hálózatbiztonsági területén dolgozó szakemberei alkották. A bekerülés kritériuma volt, hogy a
személyek jelenlegi munkaköre az internetes biztonság felépítése legyen a támadás és védelem
oldaláról (etikus hackerek). Adataik: 24 fő, átlagéletkor: 45,1 (17-68 év között), 19 férfi, 5 nő.
Az 9. táblázatban is látható, hogy a vizsgálatban az egész populációhoz képest a normál mintában
felülreprezentáltak a fiatalok, ha azonban csak az internetezők demográfiai adatait nézzük, a minta
nagyban megfelel annak (az életkori és nemi arányait tekintve, egyéb tényezőket, mint lakóhely,
iskolai végzettség ebben a vizsgálatban nem vettünk figyelembe) (KSH, 2009). Az életkori adatok
felhasználásával a változót kategorikussá változtattuk, és három korosztályt hoztunk létre, melyek
közül a legfiatalabbakat (25 év alatt) és a legidősebbeket (50 év felett) vetettük össze. Két szempont
vezérelt e kategóriák létrehozásakor: egyrészt a meglévő életkori különbségeket így fel lehet
erősíteni, másrészt a kategóriák elméleti szempontból is érdekesek. A 25 év alattiak az ún. digitális
generáció tagjainak (más megnevezéssel digitális bennszülöttek, Prensky, 2001) tekinthetők, olyan
nemzedéknek, mely szocializációját alapvetően meghatározta az új infokommunikációs technológia.
Az ötven év felettiek Prensky (2001) szóhasználatával élve a digitális bevándorlóknak, vagyis az a
korosztály, akiknek a technológiahasználat nem korai szocializációjuk része, az örökké „idegen
nyelv” marad számukra, amit „akcentussal” beszélnek majd. E két korosztályt a piackutatók is
kiemelten kezelik, lásd az NRC két kutatását, a VMR.Cool (2010), mely a digitális generációt kutatja,
a VMR.Silver (2009) pedig az 50 éven felüliek internethasználatát térképezi fel.

Normál minta

Nem látó alminta

Hacker alminta

Férfi (%)

Nı (%)

Fiatal (25 év alatt)

65 (30%)

75 (35%)

Középkorú (26-49 év)

23 (10%)

14 (7%)

Idıs (50 felett)

15 (8%)

21 (9%)

Fiatal (25 év alatt)

2 (9%)

7 (32%)

Középkorú (26-49 év)

5 (23%)

5 (23%)

Idıs (50 felett)

3 (13%)

0 (0%)

Fiatal (25 év alatt)

1 (4%)

0 (0%)

Középkorú (26-49 év)

12 (55%)

0 (0%)

Idıs (50 felett)

6 (25%)

5 (20%)

132 (48%)

127 (52%)

Összesen

9. táblázat. A minta egészének leíró adatai

4

A műhely tagjai: Hollai Barbara, Hutter Mariann, Mueller Lili, Nagy Nikolett, Petrik Emese, Pucz Franciska
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Az összetett minta miatt az egyes elemzéseknél más és más csoportokat hasonlítottunk össze: a
korosztályok szerinte összevetésnél a normál mintából a 25 év alattiakat és az ötven év felettiek
kerülteket (N=176) (az almintákon belül az alacsony elemszám miatt nem volt lehetőség ilyen
különbségtételre). A nemi összehasonlítás esetében a normál minta egészét vettük alapul (tehát a
középkorúakat is) (N=213), a két alminta azért maradt ki az elemzésből, mert azok nemi összetétele
nem volt kiegyenlített. A két speciális alcsoportot nevesítve és külön elemeztük.
Eszkö z
A szociális reprezentáció vizsgálatához a kiterjedt módszercsoportból egy projektív technikát
alkalmaztunk, a szemantikus jelentés feltárásának szabad asszociációs módszerét, néhány további
kérdéssel kiegészítve. A vizsgálati személyeket egy nyitott kérdésekből álló online kérdőív
kitöltésére kértük (ld. 1. Melléklet), melynek első kérdése az volt, hogy írják le azt a három-három
szót, mely eszükbe jut az anonimitásról, továbbá az előnyök és veszélyek számbavételére kértük
őket, valamint azt firtattuk, hogy szoktak-e anonim módon kommunikálni, és létezik-e szerintük
valódi anonimitás. Itt megjegyezendő, hogy ugyan a kérdőív általánosan az anonimitásra kérdezett
rá, és nem specifikusan az internetes anonimitásra, befolyásoló körülmény (akár előhangolás)
lehetett a kitöltés online jellege. A kérdőív további kérdéseket is tartalmazott, melyek a hiányzó
válaszok magas száma miatt nem kerültek feldolgozásra. Például az anonimitást követően egyéb
szavakkal kapcsolatos asszociációkat is kértünk (virtualitás, virtuális közösség), melyekre
értékelhetetlenül kevés válasz érkezett. Túl nehéznek bizonyult az anonimitás definiálása is, melyre
a megkérdezettek 60%-a egyáltalán nem válaszolt, harmaduk pedig egyszerűen a névtelenség
asszociációval illette.
A szabad asszociáció elemzésénél a leggyakrabban vizsgált szempontok: az, hogy egy szó hányszor
jutott a személyek eszébe (gyakoriság), átlagosan hányadik helyen áll az asszociációk sorában
(rangátlag), milyen az átfedés a személyek asszociációi között (változatosság), hány olyan szó van,
melyet csak nagyon kevesen említettek (ritkasági index), illetve e két utóbbi mutató segítségével
megállapítható a sűrűség értéke, mely a konszenzus, illetve a kognitív szervezettség mértékét
mutatja. A módszer alkalmas továbbá a jelentés értékelésének kimutatására is (polaritás-index). Az
előnyökre és veszélyekre vonatkozó kérdéseket tartalomelemeztük és címkékkel láttuk el. A további
két kérdésből két nominális változót hoztunk létre (szokott/nem szokott anonim módon
kommunikálni; hisz/nem hisz az anonimitásban) melyeket további összefüggések feltárására
használtunk fel.
Eredmények
A szociális reprezentáció tartal ma és szerkezete
Az asszociációs feladatban a 213 fő (normál minta) összesen 543 választ adott, ami átlagosan 2,55
asszociációt jelent személyenként. A kapott szavak 114 szócsoportot alkottak. A kategorizáció során
a szemantikusan hasonló, de nyelvtanilag eltérő szavakat vontuk össze (10. táblázat). A lehető
legkevesebb összevonásra törekedtünk, hogy az eredmények minél inkább a vizsgálati személyek
reprezentációját tükrözzék. A hasonló jelentésű szavakat (pl. rejtőzködés és lappangás) nem vontuk
össze. A szavakat két kódoló egymástól függetlenül besorolta a közösen kialakított kategóriákba, a
kettejük közötti megegyezés mértéke magas volt (Cohen-féle kappa=0,91).
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névtelen

név nélküli, névtelenség, nincs neve, no name, név elhallgatása

szabad

szabadság, szabadabb

titok

titkos, titkosság

Anonymus

névtelen jegyző, anonimusz a jegyző, IV. Béla jegyzője

10. táblázat. Néhány példa a kategorizációra

A reprezentáció központi magját a gyakran előforduló és alacsony rangátlagú5 szavak alkotják majd
(jelen esetben azokat a szavakat soroljuk ide, amelyeket legalább a megkérdezettek 16%-a említett,
valamint rangátlaguk a közepes értéknél alacsonyabb volt) (11. és 12. táblázat). A legtöbbször
előforduló szó(csoport) a névtelen, ahová olyan szavak tartoznak még, mint névnélküli, név
elhallgatása, nincs neve. Ezt a szót 110-en (51%) említették és átlagos rangja 1,3 lett (későbbiekben
110; 1,3, ahol az első szám a gyakoriságot, a második pedig a rangátlagot mutatja meg). A névtelen
háromszor olyan gyakran fordul elő, mint az őt követő második szó, a titok (35; 1,8). Harmadik a
rejtőzködés lett (31; 2,0).
A periféria elsődleges elemei közé számítanak a sokak által említett, de magas rangátlagú szavak,
ide került az előbb említett titok és rejtőzködés, illetve ide tartoznak az alacsony gyakoriságú, de
alacsony rangú szavak is: védelem (6; 1,3), lehetetlen (6; 1,5) és láthatatlan (5; 1,5). A legtöbb szó a
periféria másodlagos elemei közé tartozik (a 114 szócsoportból 108). Közülük a legalább 5 fő által
említettek: biztonság (17; 1,9); Anonymus (14; 2,0 ), arctalan (12; 1,9), internet (13; 2,2), szabad
(11; 2,0), álarc (11; 2,4), személytelenség (7; 2,1), adatvédelem (7; 1,7), hazugság (7; 2,0), alkohol
(7; 2,0), magánszféra (7; 2,2), vélemény (7; 2,3), lehetőség (7; 2,2), kérdőív (6; 1,8), nicknév (6; 1,7),
gyávaság (6; 3,0), felelőtlenség (5; 2.8), bizalmatlanság (5; 2,6), chat (5; 2,2).
magas gyakoriság
(16% felett)
alacsony
rang
(1,5 alatt)

magas rang
(1,5 felett)

alacsony gyakoriság (16% alatt)

névtelen (110; 1,3)

védelem (6; 1,3)
lehetetlen (6; 1,5)
láthatatlan (5; 1,5)

titok (35; 1,8)
rejtőzködés (31; 2,0)

biztonság (17; 1,9)
ismeretlen (17; 2,1)
Anonymus (14; 2,0)
arctalan (12; 1,9)
internet (13; 2,2)
szabad (11; 2,0)
álarc (11; 2,4)
személytelenség (7; 2,1)
adatvédelem (7; 1,7)
hazugság (7; 2,0)

alkohol (7; 2,0)
magánszféra (7; 2,2)
vélemény (7; 2,3)
lehetőség (7; 2,2)
kérdőív (6; 1,8)
nicknév (6; 1,7)
gyávaság (6; 3,0)
felelőtlenség (5; 2.8)
bizalmatlanság (5; 2,6)
chat (5; 2,2)

11. táblázat Az anonimitás szociális reprezentációja (a táblázat a legalább 5 ember által említett
szavakat tartalmazza)

5

Félreértésekre adhat okot a megnevezés: az alacsony rangátlag azt jelenti ezesetben, hogy a személyek elsők
között asszociáltak a szóra, vagyis feltehetően fontosabb számukra.

Ujhelyi Adrienn: Online csoportok kívülről és belülről [PhD disszertáció] 46

Az ötnél ritkábban említett szavak

bűnözés (4; 2,5)
idegen (4; 1,5)
játék (4; 1,5)
komment (4; 2,5)
kutatás (4; 2,5)
rejtély (4; 2,5)
személyiség (4; 2,0)
kapcsolat (3; 3,0)
őszinte (3; 2,4)
veszély (3; 2,7)
adományozás (2; 2,5)
bátorság (2; 3,0)
be nem azonosíthatóság (2;
2,0)
bizalmasság (2; 2,5)
drog (2; 2,5)
etika (2; 2,5)
felhasználó (2; 2,5)
fontos (2; 1,0)
hírek (2; 2,0)
jellegtelen (2; 2,5)
köd (2; 2,0)
közösségi oldal (2; 3,0)
lappangás (2; 3,0)
nyomozás (2; 2,5)
visszakeresés (2; 2,0)
zárkózott (2; 3,0)
egyéniség hiánya (2; 1,0)

14évesFullFogyi (1; 3,0)
csalás (1; 3,0)
diszkréció (1; 2,0)
elérhetetlenség (1; 2,0)
ellenőrizhetetlenség (1; 2,0)
félelem (1; 3,0)
gátlástalan (1; 3,0)
gyűlölet (1; 2,0)
kémek (1; 3,0)
letöltés (1; 2,0)
magány (1; 3,0)
nem lépek be (1; 1,0)
nyitottság (1; 2,0)
önfelismerés (1; 3,0)
park (1; 2,0)
pszicho (1; 2,0)
publikus (1; 1,0)
rugalmasság (1; 2,0)
segítség (1; 2,0)
szerénység (1; 2,0)
szervezet (1; 3,0)
szerző (1; 2,0)
szolgáltatás (1; 2,0)
szórakozás (1; 3,0)
szükséges (1; 2,0)
tesztek (1; 2,0)
vérpisti (1; 1,0)
vérteszt (1; 1,0)
AIDS-teszt (1; 1,0)

állat (1; 1,0)
bankszámla (1; 2,0)
csend (1; 1,0)
csoport (1; 3,0)
elvegyülés (1; 3,0)
e-mail (1; 2,0)
flame (1; 2,0)
fórum (1; 2,0)
független (1; 1,0)
függőség (1; 2,0)
híváslista (1; 3,0)
impotencia (1; 2,0)
információ (1; 2,0)
IP-cím (1; 2,0)
izgalom (1; 2,0)
jelszó (1; 1,0)
kockázat (1; 2,0)
korlátlanság (1; 2,0)
ku-klux-klan (1; 1,0)
látszat (1; 1,0)
magabiztosság (1; 2,0)
nyomtalan (1; 1,0)
önáltatás (1; 3,0)
probléma (1; 3,0)
sötétség (1; 3,0)
szenvedélybetegség (1; 2,0)
természetellenesség (1; 1,0)
torzítás (1; 3,0)
troll (1; 3,0)

12. táblázat. Az ötnél ritkábban említett szavak listája

További elemzésekre adnak lehetőséget a Flament és Rouquette (2003, idézi Orosz, Fülöp, 2007)
által leírt mutatók. Ilyen például a változatosság (D), mely a jelenséggel kapcsolatos társas
konszenzus erősséget jelenti, és amelyet az eltérő szócsoportok és az összes említett szó hányadosa
adja. Ebben a mintában ez az érték 0,29, mely erős konszenzust jelez. Vizsgálható továbbá az ún.
hapax, vagyis ritkasági index (H), melyből a vizsgálat tárgyával kapcsolatos kognitív szervezettség
stabilitására következtethetünk. Ezt az indexet a csak egy ember által említett szavak és az összes
szótípus hányadosának kiszámításával kaphatjuk meg. A normál minta ritkaság-indexe 0,53, ami azt
jelenti, hogy viszonylag sokan említettek olyan szavakat, melyeket senki más. Az asszociált szavakat
aszerint is lehet osztályozni, hogy pozitív (pl. védelem, biztonság, szabad, lehetőség, játék, őszinte,
bizalmasság), negatív (pl. hazugság, alkohol, felelőtlenség, bizalmatlanság, gyávaság…) vagy
semleges konnotációjúak (pl. névtelen, titok, rejtőzködés, Anonymus, adatvédelem): összesen 81
(14%) pozitív, 85 (15%) negatív és 377 (71%) semleges szó született. A polaritás-indexet úgy
kaphatjuk meg, hogy a pozitív, illetve a negatív kategóriába eső szavak számát elosztjuk az összes
szócsoport számával. A pozitív-polaritás index 0,22 lett, a negatív pedig 0,28, nem térnek el
szignifikánsan (17. táblázat).
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Nemi k ülönbségek a szociális reprezentáció tartal mában
Amennyiben a szociális reprezentációkat nemi bontásban (nők N=110, férfiak N=103) is
megvizsgáljuk (13. és 14. táblázat), azt kaphatjuk, hogy a jelentés központi magja nem különbözik, a
periférián viszont vannak eltérések: a férfiak elsődleges perifériájából kikerült a védelem, a
láthatatlan, a másodlagosból az adatvédelem, a lehetőség és a chat. A nőknél hátrébb sorolódik a
rejtőzködés, kikerül a perifériából a lehetetlen, a magánszféra, a nicknév, a hazugság és a
felelőtlenség. Bekerül a diszkréció és a személyiség. A változatosság-index is mutat eltéréseket, a
férfiaknál magasabb (D=0,29), mint a nőknél (D=0,18). Ugyanez érvényes a hapaxra is (férfiak
H=0,56, nők H=0,50). Nőknél a pozitív-polaritás index 0,28 lett, a negatív 0,27, férfiaknál az előbbi
0,19, míg az utóbbi 0,29. A különbség a pozitív esetében szignifikáns (khí²=3,45, p<0,05). A
különböző csoportok közti összehasonlítás érdekében kiszámoltuk, hogy mennyire hasonlít az egyes
csoportok reprezentációja. Ehhez a hasonlósági indexet úgy kaptuk meg, a mindkét csoport által
említett szavak számával elosztottuk az összes szó számát. Az index értéke 0 és 1 közötti értéket
vehet fel. Az index értéke nők és férfiak között 0,75 lett, ami azt mutatja, hogy a két szótár közepes
mértékben hasonlít.
magas gyakoriság (15%
felett)
alacsony
rang
(1,5 alatt)

magas
rang
(1,5 felett)

névtelen (51; 1,2)

rejtőzködés (18; 2,0)
titok (14; 1,9)

alacsony gyakoriság (15% alatt)
lehetetlen (4; 1,5)

biztonság (7; 2,3)
ismeretlen (7; 2,3)
Anonymus (8; 1,6)
arctalan (6; 1,7)
internet (9; 1,9)
szabad (4; 1,7)
álarc (5; 2,4)
személytelenség (3; 2,7)

alkohol (3; 2,7)
magánszféra (4; 2,0)
vélemény (3; 2,3)
kérdőív (3; 2,3)
nicknév (4; 1,7)
hazugság (5; 2,0)
felelőtlenség (3; 2.7)
bizalmatlanság (3; 2,7)

13. táblázat Az anonimitás szociális reprezentációja férfiak (N=103) körében (a táblázat a legalább
3 ember által említett szavakat tartalmazza)
magas gyakoriság (15%
felett)
alacsony
rang
(1,5 alatt)

magas
rang
(1,5 felett)

névtelen (59; 1,3)

titok (21; 1,7)

alacsony gyakoriság (15% alatt)
védelem (6; 1,3)
alkohol (3; 1,3)
kérdőív (3; 1,3)
láthatatlan (3; 1,7)
rejtőzködés (13; 1,9)
biztonság (10; 1,6)
diszkréció (3; 1,7)
személyiség (3, 2,0)
ismeretlen (10; 2,0)
Anonymus (6; 2,5 )
arctalan (6; 2,1)
internet (4; 2,7)

szabad (7; 2,1)
álarc (6; 2,3)
személytelenség (4; 1,7)
adatvédelem (5; 2,0)
vélemény (4; 2,2)
lehetőség (4; 2,1)
bizalmatlanság (3; 2,7)
chat (4; 2,2)

14. táblázat Az anonimitás szociális reprezentációja nők (N=110) körében (a táblázat a
legalább 3 ember által említett szavakat tartalmazza)
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Korosztál yok közti különbségek
Ugyanezt a felbontás megtettük a legidősebb (N=36) és a legfiatalabb (N=140) korosztály
reprezentációinak összehasonlítására is (az igen különböző elemszám miatt e két táblázat csak
fenntartásokkal vethető össze) (15. és 16. táblázat). Az egész mintáéhoz viszonyítva a fiatalok
perifériájából kikerült néhány szó (lehetetlen, láthatatlan és vélemény), de többel ki is egészült:
játék, komment, őszinte, bűnözés, veszély. Az ötven év felettiek mintájában jelentősen lecsökkent a
periféria elemeinek száma, a megmaradtak főleg negatív konnotációjú szavak: gyávaság, hazugság,
felelőtlenség. A szavak változatossága a fiataloknál alacsony (D=0,16), ami a központi mag és az
elsődleges periféria erős súlyának tulajdonítható, az időseknél ez az érték magasabb (D=0,30). A
ritkaság-index hasonló tendenciát mutat: a fiataloknál H=0,50, időseknél H=0,64. A pozitív-polaritás
index fiataloknál 0,27, időseknél 0,16 lett, a negatív fiataloknál 0,30, időseknél 0,39. A pozitív szavak
esetében az eltérés szignifikáns (khí²=3,54, p<0,05). A hasonlósági index ebben az esetben 0,64 lett.
magas gyakoriság (20%
felett)
alacsony
rang
(1,5 alatt)

magas
rang
(1,5 felett)

névtelen (78; 1,4)

titok (25; 1,6)

alacsony gyakoriság (20% alatt)
védelem (6; 1,3)
játék (4; 1,5)
rejtőzködés (15; 2,3)
biztonság (14; 1,8)
ismeretlen (14; 2,2)
Anonymus (10; 2,0)
arctalan (10; 2,0)
internet (10; 2,2)
szabad (7; 1,8)
álarc (10; 2,3)
személytelenség (4; 2,0)
komment (4; 2,3)
őszinte (4; 2,3)
bűnözés (4; 2,5)

veszély (4; 2,7)
adatvédelem (7; 1,7)
alkohol (6; 2,0)
magánszféra (5; 2,2)
lehetőség (5; 2,0)
kérdőív (4; 1,7)
nicknév (5; 1,6)
hazugság (4; 1,7)
diszkréció (4; 1,7)
bizalmatlanság (4; 2,7)
chat (4; 2,0)
gyávaság (4; 3,0)

15. táblázat Az anonimitás szociális reprezentációja a 25 év alattiak (N=140) körében (a táblázat a
legalább 4 ember által említett szavakat tartalmazza)
magas gyakoriság (20%
felett)
alacsony
rang
(1,5 alatt)

magas
rang
(1,5 felett)

névtelen (18; 1,0)

titok (6; 2,3)
rejtőzködés (8; 1,7)

alacsony gyakoriság (20% alatt)
lehetetlen (2; 1,0)

Anonymus (3; 2,0)
arctalan (2; 2,1)
szabad (3; 2,7)
gyávaság (2; 3,0)
hazugság (3; 2,3)
felelőtlenség (3; 2.8)

16. táblázat Az anonimitás szociális reprezentációja az ötven év felettiek (N=36) körében (a
táblázat a legalább 2 ember által említett szavakat tartalmazza)
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Nem látók szociális reprezentáció jának jellegzetességei
A speciális alminta (N=22) összesen 58 asszociációt adott, ami átlagosan 2,63 szót jelent. Az így
kapott válaszok 12 szócsoportot alkotnak. A központi magot itt is a névtelen alkotja (13; 1,5). A
perifériához a kapcsolattartás (4; 2,3), az internet (3; 2,8) és a titokzatos (3; 2,6) tartozik. A
változatosság hasonlít a normál minta értékéhez (D=0,22), míg a hapax alacsonyabb: H=0,37.
Összesen három olyan szó jelent meg, ami a normál mintában nem: látás (1; 1,0), összetartás (1;
3,0) és a napközbeni mosoly (1; 3,0). Mivel mindkét érték viszonylag alacsony, egy jól megalapozott,
konszenzuális és magasan szervezett reprezentációról beszélhetünk ez esetben. A pozitív-polaritás
index 0,21 lett, a negatív pedig 0,19. A hasonlósági index az igen eltérő mintanagyság miatt ez
esetben nem értékelhető.
Hackerek szociális reprezentáció jának jellegzetességei
A speciális alminta (N=24) összesen 67 asszociációt adott, ami átlagosan 2,8 szót jelent. Az így
kapott válaszok 10 szócsoportot alkotnak. A reprezentáció központi magjában is itt is a névtelen áll
(12; 1,3). Az elsődleges periféria elemei a lehetetlen (6; 2,1), rejtett (5; 2,8) és titok (4; 2,7). A
csoport változatosság-indexe alacsony (D=0,14), a hapax közepes (H=0,56). A pozitív-polaritás index
0,18, a negatív pedig 0,41 lett. A hasonlósági index itt sem értelmezhető, de a szótár erősen
hasonlított a normál mintához, csak egyetlen olyan szó jelent meg, ami abban nem: rosszindulat (1;
3,0). A hackerek eredményeinek interpretálásánál figyelembe kell venni, hogy a mintában jóval
több férfi szerepelt, mint nő (ez egyébként tükrözi a valóságos arányokat).
normál

férfiak
A

nők

fiatalok

idősek

0,14

0,22

B

0,56

0,37

B

0,18

0,21

B

0,41

0,29

0,29

0,18

0,16

0,30

hapax (H)

0,53

0,56

0,50

0,50

0,64

pozitív
polaritás

0,22

0,19

0,28

0,27

0,16

negatív
polaritás

0,28

0,29

0.27

0,30

0,39

C

nem látók

B

változatosság
(D)

A

hackerek

C

C

C

0,19

17. táblázat. A minta egészének különböző mutatókban kirajzolódó értékei és azok
összehasonlítása (A nőkkel összevetve, B fiatalokkal összevetve, C normál mintával összevetve;
p<0,05)

Személyes t apaszt alat és vélemény az anonimitásról
A megkérdezettek 37%-a nyilatkozott úgy, hogy szokott anonim kommunikációt folytatni az
interneten. Ebben sem nemi, sem alminták szerinti különbség nem volt kimutatható, viszont a kor
fontos tényezőnek számít, a fiatalok (25 év alattiak) és az idősebbek (50 év felettiek) között
szignifikáns különbség mutatkozott (khí²-próba értéke: 8,889; df=1; p=0,003), természetesen
előbbiek javára.
Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint létezik-e egyáltalán anonimitás a neten, a minta fele (48%)
válaszolt igennel. A véleményekben nemi különbség nem mutatható ki (a férfiak 46%-a, a nők 50%a), életkori viszont igen: az idősebbek sokkal szkeptikusabbak e kérdésben (a fiatalok 58%-a, az
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időseknek pedig 20%-a) (khí²=13,240, df=1, p=0,001). A hackerek szintén nem bíznak a valódi
anonimitásban (alapminta 53%-a, a nem látók 50%-a, a hackerek 16%-a válaszolt igennel)
(khí²=11,353, df=1, p=0,001). Aki szokott névtelenül kommunikálni, az kevésbé változatos (tehát
konszenzuálisabb) reprezentációval rendelkezik (khí²=21,89, df=1, p<0,05). Ez igaz azokra is, akik
szerint létezik a valódi anonimitás az interneten (khí²=17,34, df=1, p<0,01). Legérdekesebb
eredmény az, hogy aki szerint létezik, az sokkal negatívabban ítéli meg (khí²=11,353, df=1, p=0,001)
(18. táblázat).
A két tényező (szokott-e anonim módon kommunikálni és létezik-e szerinte anonimitás a neten)
nem találtunk összefüggést.
szokott

nem szokott

létezik

nem létezik

változatosság (D)

0,21*

0,35*

0,25*

0,33*

hapax (H)

0,51

0,54

0,56

0,53

pozitív polaritás

0,24

0,21

0,25

0,20

negatív polaritás

0,29

0,26

0,14*

0,30*

18. táblázat. A normál minta különböző mutatókban kapott értékei két szempont alapján
(*p<0,05)

Az asszociációk ambivalenciája
Az eredmények elemzése során került elő egy újabb kategorizáció igénye: az affektív konnotációt
nemcsak szavakra, hanem emberekre is el kellene végezni. Ennek segítségével arra deríthetünk
fényt, hogy személyekre vetítve hogyan oszlanak meg a pozitív, negatív és semleges asszociációk.
Különböző jelenséget takarhat az, hogy hasonló a pozitív és negatív asszociációk száma: lehet, hogy
egyenlő számban vannak az inkább pozitív vagy negatív attitűddel rendelkezők, de az is
előfordulhat, hogy a személyek ambivalens véleménnyel bírnak. Ezt a kategorizációt úgy végeztük,
hogy minden személynél osztályoztuk a szavakat: akik csak pozitív, vagy semleges és pozitív
szavakat asszociáltak, a pozitív kategóriába kerültek, hasonlóan jártunk el a negatívak esetében.
Evidens módon, aki csak semleges szavakat jelölt meg, a semlegesbe került, akinél pedig előfordult
pozitív és negatív is, az ambivalens csoportba sorolódott (19. táblázat). A kódolást ezúttal is két
kódoló végezte, a kettejük közötti megegyezés mértéke magas volt (Cohen-féle kappa=0,88).

normál

N
213

pozitív
28
C

negatív
30

semleges
145
C

ambivalens
10

nem látó
22
6
4
11
1
C
hacker
24
2
6
18
0
A
A
férfi
103
8
18
75
2
nő
110
20
12
70
8
fiatal
140
28
13
90
9
B
B
B
idős
36
3
14
18
1
szokott
78
4
10
30
0
nem szokott
135
13
15
39
6
E
létezik
102
15
10
72
5
nem létezik
111
18
20
68
5
A
19. táblázat. A pozitív, negatív, semleges vagy ambivalens asszociációkat adó személyek száma (
B
C
D
nőkkel összevetve, fiatalokkal összevetve, normál mintával összevetve, azzal, aki nem szokott
E
anonim módon kommunikálni, illetve azzal, aki szerint nem létezik valódi anonimitás. p<0,05)
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Ez a kategorizáció egyrészt megerősítette az eddig tapasztalt különbségeket: a nők inkább pozitív
asszociációkat adtak, a fiatalok megítélése szélsőségesebb, az időseké és a hackereké negatív, a
nem látóké pozitív, illetve, hogy akik szerint létezik, szintén negatívan látják. Ami még kirajzolódik a
képből: általánosan elmondható, hogy viszonylag kevesen táplálnak ambivalens attitűdöket, a
legtöbben elköteleződnek az egyik vagy a másik oldalon. A legtöbb ambivalens asszociációt a
fiataloknál és a nőknél találtunk, a többi tényező nem befolyásolta. A nem látók általános pozitív
viszonyulása az inkább pozitív véleménnyel bírók nagyobb és a semleges viszonyt táplálók
alacsonyabb számából fakad. A nők között szintén magasabb (a férfiakkal összevetve) a pozitív
véleménnyel rendelkezők száma, de több az ambivalens is. Az idősek véleménye egységes:
kevesebb pozitív és több negatív attitűddel rendelkezőt találtunk. A fiatalok ambivalenciája egyének
között és egyéneken belül is megjelenik.
Többváltozós elemzések
A reprezentációk mögöttes struktúrájának feltárásához két statisztikai elemzést futattunk le az
adatokon. A leggyakoribb kategóriák (az a 16 szó, melyet több mint heten jelöltek meg) hasonlósági
összefüggésének feltárása érdekében klaszteranalízist végeztünk. A kategóriákból egy 16x16
együttjárási mátrixot hoztunk létre, melyben
a cellákban megjelenő számok azon
névtelen
személyek számát jelöli, akik mindkét
rejtőzködés
titok
1. klaszter
asszociációt megnevezték. Az adatokat
személytelen
ezután SPSS segítségével Jaccard-féle
Anonymus
hasonlósági
index-szé
transzformáltuk,
melyen először hierarchikus klaszterelemzést
biztonság
futtattunk le, meghatározva az optimális
ismeretlen
szabad
klaszterszámot, majd megerősítés céljából
3. klaszter
vélemény
„k-mean” klaszteranalízist (minimal link
védelem
analysis) is, az ábrán ez utóbbi eredményét
hazugság
alkohol
mutatjuk be (9. ábra).
A statisztikai elemzés a szavak 4 klaszterét
mutatta ki. Az első klaszter leginkább az
„identitás elrejtésére” utal, olyan szavakat
tartalmazott, mint a névtelen, rejtőzködés,
internet
titok, személytelen és Anonymus (összesen 5
lehetetlen
2. klaszter
szó). A második klaszter az emocionálisan
adatvédelem
magánszféra
legtelítettebb.
Megtalálhatóak
benne
kifejezetten pozitív töltetű kifejezések: a
9. ábra. A legfontosabb kategóriákból képzett
biztonság, ismeretlen, szabadság; de
klaszteranalízis eredménye
negatívak is, mint az alkohol és hazugság
(összesen 7 szó). Ezt talán „felszabadultság”-ként vagy „korlátlanság”-ként lehetne címkézni. A
harmadik klaszter a vizuális anonimitáshoz kapcsolódó szavakat tartalmaz: arctalan, álarc és
láthatatlan (összesen 3 szó). Végül az utolsó klaszter a legnehezebben értelmezhető, ide tartozik az
internet, a lehetetlen, az adatvédelem és a magánszféra (összesen 4 szó). Ezek a szavak leginkább a
névtelenség „határaival” kapcsolatosak.
arctalan
álarc
láthatatlan

4. klaszter
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Egy másik többváltozós elemzést azért vontunk be az eredmények értelmezésébe, hogy a
kategóriák és a demográfiai tényezők közti kapcsolatot is láthatóvá tegyük. A klaszteranalízisnél
használt
gyakorisági
táblázatot ezért többszörös
korrespondanciaanalízis
segítségével is elemeztük,
mely egy olyan exploratív
többváltozós technika, amely
a
kategorikus
változók
asszociációs
kapcsolatának
vizuális elemzése érdekében
egy kontingenciatábla adatait
grafikus ábrává konvertálja
(Molnár, 2008). Az eljárást
leginkább
francia
nyelvterületen használják a
szociális
reprezentációk
vizsgálatának
statisztikai
elemzésében, tulajdonképpen
10. ábra. Az anonimitás szociális reprezentációjának többszörös
a multidimenzionális skálázás
korrespondancia-térképe. Az 1. dimenzió a variancia 24%-át
(eigenvalue: 0,163), a második a 21%-át (eigenvalue: 0,098)
kategoriális megfelelőjeként
magyarázza. Nagybetűvel a demográfiai tényezők szerepelnek.
képzelhető el. Első lépésként
csökkentettük
a
szavak
számát, oly módon, hogy töröltük a hétnél alacsonyabb gyakoriságúakat. A lefuttatott elemzés után
a két faktor az összes variancia 45 százalékát magyarázta. Azokat a szavakat ítéltük szignifikánsnak,
melyek súlya nagyobb volt 3,24-nél, illetve azokat a változókat, melyek súlya nagyobb volt 5,8-nál.
Az első dimenzió (mely mentén kevésbé variábilisak az eloszlások) értelmezésünk szerint az
absztraktság-konkrétság dimenzióra utal, az egyik végponton olyan elvont fogalmakkal, mint a
lehetetlen, vélemény, hazugság és védelem, a másikon pedig a jóval konkrétabb alkohol, internet,
Anonymus. A második dimenzió a pozitivitás-negativitás tengelyben értelmezhető: a lehetetlen,
hazugság, alkohol, névtelen kifejezésektől a szabad, biztonság, védelem, vélemény és lehetőség
szavakig.
Az eredmények értelmezésében nagy segítséget nyújt a többszörös korrespondancia-térkép (10.
ábra), mely alapján azt is látni lehet, hogy az idősek és a hackerek a negatívabb pólushoz, míg a
fiatalok, a nők és a nem látók a pozitívabbhoz állnak közelebb. A másik dimenzión (absztraktságkonkrétság) az idősek emelkedtek ki, míg a fiatalok és nők asszociációi inkább konkrétak voltak.
Az anonimit ás előnyei
A továbbiakban csak a normál minta adatait elemezzük, mivel a két alcsoport elemszáma túl
alacsony ehhez a kategorizáláshoz. A kutatás alanyai együttesen 202 előnyt említettek meg, ez egy
főre kivetítve 1,20 előny megnevezését jelenti. 21 fő írta azt, hogy nem lát előnyöket. A válaszok
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tartalomelemzése során összesen 8 kategória létrehozása volt indokolt, a két kódoló közötti Cohenkappa érteke ezúttal 0,76 volt. (20. táblázat)

vélemény és
szólásszabadság

Véleményt nyilváníthatok számomra kedvezıtlen következmények
nélkül (1.)
Mindenféle következmény nélkül mondhatok bárkinek bármirıl
bármit, úgy sem tudják, ki vagyok. (10.)

magánszféra védelme

Kevésbé vagyunk elérhetıek nem kívánt személyek számára (15.)
Nem adhat okot adatokkal való visszaélésre. Az ember titokban
tarthatja kilétét. (22.)

felelısség elkerülése

Nem kell felelni a tettekért (4.)

könnyebb kapcsolat
kialakítása

Egyszerősíti a kapcsolatfelvételt / kommunikációt (19.)

„önmagam lehetek”

Rejtett indulatok levezethetık, rejtett érdekek feltárhatók (59.)

szabad információszerzés

Könnyedén hozzájuthatunk olyan információkhoz is melyekrıl más
elıtt esetleg nem vállalnánk be, hogy érdekel minket. (67.)

„az lehetsz, aki nem vagy”

Új „éneket” próbálhat ki, aki ezzel kíván élni (18.)

Lényegében mindenki egyenrangúvá válik, nincsenek hierarchiába
rendezve a szereplık, mint a médiában. (92.)
Mindenki beszél mindenkivel (5.)
20. táblázat. Néhány jellemző példa a kategóriákba tartozó válaszokból (zárójelben a válaszadó sorszáma)
egyenlıség

A kategóriák két részre oszthatóak, vannak a magas gyakoriságúak: mint a vélemény és
szólásszabadság, melyet a válaszadók harmada említett; a magánszféra védelme, melyet negyedük,
illetve a felelősség elkerülése, melyet több mint 10%-uk. Az alacsony gyakoriságúak a következők:
könnyebb kapcsolat kialakítása, „önmagam lehetek”, szabad információszerzés, „az lehetsz, aki
nem vagy”, és egyenlőség.

Vélemény- és
szólásszabadság
Magánszféra védelme
Felelısség elkerülése
Könnyebb kapcsolatot
kialakítani
Önmagam lehetek
Szabad információszerzés
Az lehetsz, aki nem vagy
Egyenlıség
Összesen

Összesen
(N=213)
74 (38%)

férfiak
(N=103)
34 (38%)

46 (24%)

21 (20%)

22 (11%)
18 (9%)

13 (12%)
10 (9%)

14 (7%)
14 (7%)
8 (4%)
6 (3%)
202

6 (5%)
7 (6%)
3 (2%)
2 (1%)
96

nık
(N=110)
40
(36%)
25
(23%)
9 (8%)
8 (7%)
8 (7%)
7 (6%)
5 (4%)
4 (3%)
106

fiatalok
(N=140)
53
(38%)
24
(13%)
12 (8%)
16
(11%)
8 (6%)
11 (8%)
6 (4%)
2 (1%)
142

idısek
(N=36)
12 (33%)
8 (22%)
3 (8%)
1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)
0
27

21. táblázat. Az egyes kategóriák gyakoriságadatai

Nemi különbség nem volt a válaszok átlagos számában (férfiak: 0,93; nők: 0,96), a korosztályok
viszont meglehetősen eltérek: a fiatalabbak átlagosan 1,01 előnyt soroltak fel, az idősebbek csak
0,75-öt (khí khí²=10,123, df=2, p=0,045), utóbbi csoport majdnem minden második (45%) tagja
egyáltalán nem látott előnyöket. A különböző kategóriákat külön megvizsgálva sem találtunk
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szignifikáns nemi eltérést, a fiatalok és idősek között a 7. kategóriában (Az lehetsz, aki nem vagy)
volt nagy különbség, előbbiek javára (khí²=9,23, df=2, p<0,05) (21. táblázat).
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Az anonimit ás hát rányai
Összesen 174 hátrányát említettek meg, ez egy főre kivetítve 0,90 hátrány megnevezését jelenti. 23
fő írta azt, hogy nem lát hátrányokat. Összesen 6 kategória létrehozása volt indokolt, a két kódoló
közötti Cohen-kappa érteke 0,88 volt (22. táblázat).
felelıtlenség,
gátlástalanság

Felelıtlen viselkedés (70.)

átverés, ıszintétlenség

Bárki átverhet bárkit bárhogyan. (10.)

bőnözés

Internetes csalások, internet bőnözés (2.)
Csalók/szélhámosok elszaporodása, bizalmatlanság az inkorrekt
internethasználók miatt. (19.)

adatokkal való
visszaélés

Mivel a naiv, tapasztalan ember könnyebben megnyílhat egy
idegennek, ezért sok olyan dolgot elmond, amit ellene
felhasználhatnak. (36.)

lebukás

Elıbb-utóbb úgyis lebukik mindenki (9.)
Veszélye talán csak annyi hogy szerintem egy igazi jó hacker azt is
képes ki deríteni ki rejtızik egy esetleges anonim cím alatt. Nem
100%-osan biztos. (25.)

Függıség kialakulása (125.)
internetfüggıség
22. táblázat. Néhány jellemző példa a kategóriákba tartozó válaszokból (zárójelben a válaszadó sorszáma)

A kategóriák ezúttal is két részre oszthatóak. Magas gyakoriságúak: mint a felelőtlenség,
gátlástalanság, melyet a válaszadók több mint a harmada említett; az átverés, melyet több mint
negyedük, illetve a bűnözés, melyet tizedük. Az alacsony gyakoriságúak a következők: adatokkal
való visszaélés, lebukás, illetve az internetfüggőség.
Összesen
(N=213)

férfiak
(N=103)

nık
(N=110)

fiatalok
(N=140)

idısek
(N=36)

felelıtlenség,
gátlástalanság

77 (39%)

42 (41%)

35 (32%)

62 (44%)

13 (35%)

átverés, ıszintétlenség

55 (28%)

31 (30%)

24 (22%)

31 (22%)

12 (33%)

bőnözés

20 (10%)

11 (10%)

9 (8%)

12 (8%)

6 (16%)

adatokkal való visszaélés

13 (6%)

8 (7%)

5 (4%)

9 (7%)

5 (14%)

lebukás

7 (4%)

3 (2%)

4 (3%)

3 (2%)

3 (8%)

internetfüggıség

2 (1%)

0

2 (1%)

0

1 (2%)

174

95

81

117

40

Összesen

23. táblázat. Az egyes kategóriák gyakoriságadatai

Nemi különbség: a férfiak több veszélyt soroltak fel (0,92), mint a nők (0,73) (khí²=12,38, df=2,
p<0,05), illetve az idősebbek (1,11), mint a fiatal korosztály (0,83) (khí²=13,81, df=2, p<0,05).
Kategóriák közti különbségek: a férfiak gyakrabban jelölték meg a felelőtlenséget, az átverést és az
adatokkal való visszaélést, mint a nők. Az idősek a fiatalokhoz viszonyítva az átverést és a bűnözést
sorolták fel többször (23. táblázat).
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Diszkusszió
Az első vizsgálat az emberek anonimitásról alkotott képét kívánta feltárni. Első ránézésre a fogalom
központi
magja
elég
konszenzuális,
viszonylag
szabad alkohol
arctalan
egységes asszociációkat adtak a
chat
álarc
biztonság
internet
kérdıív
válaszolók (11. ábra). Ez azonban
személytelenség
inkább csak a látszat: hátterében
védelem
bizalmatlanság
az áll, hogy a megkérdezettek
adatvédelem
jelentős része az idegen szó
lehetetlen
nicknév
titok
szinonimájaként
használja
a
rejtızködés
hazugság
névtelen kifejezést. Ez utalhat
magánszféra
láthatatlan
arra, hogy a fogalom szociális
vélemény
névtelen
reprezentációja még kiforratlan,
lehetıség
aminek
hátránya,
hogy
gyávaság
egyoldalúvá teszi a jelenség
Anonymous
értelmezését, hiszen elsősorban
felelıtlenség
ismeretlen
az identitás elrejtését, az online
és az offline világ szétválását
11. ábra. Az anonimitás szociális reprezentációja normál mintán
hangsúlyozza. E kiforratlanságra
utalhat az is, hogy a szó jelentésének perifériája nagyon változatos, sok az egyedi asszociáció. Ezek
szerint kevésbé alakult ki, hogy mit jelent a hétköznapokban, milyen helyzetekben jellemző, hogyan
kell kezelni és milyen következményei vannak.
Az asszociált szavak felfoghatók metaforákként, melyek sok mindent elárulnak arról, hogy milyen
jelenségekhez társítják az anonimitást, milyen párhuzamokat látnak más fogalmakkal összevetve
(Lakoff, Johnson, 1980 ). A szavak négy legfőbb asszociációs köre: (1) bűn: hazugság, bűnözés,
kémek, Klu-Klux-Klán; (2) szenvedélybetegség: alkohol, drog, szenvedélybetegség, függőség; (3)
információ: adatvédelem, információ, bankszámla, híváslista; (4) és az internetre vonatkozó
kifejezések: internet, chat, felhasználó, közösségi oldal, letöltés, e-mail, flame, fórum, IP-cím, troll.
(Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy nem kifejezetten internetes anonimitásra kérdezett rá a
kérdőív, de a kitöltés online módja befolyásolhatta az eredményeket.) Az első két kategória
explicite köthető az internet „sötét” oldalához, de a másik kettőben is benne rejlik az ismeretlentől
való félelem: az információ kapcsán sokan azok védelmére, a támadások kivédésére gondolnak, az
internettel kapcsolatos asszociációk között is megjelennek a trollok vagy a flame. Ezeken túl még
egy lehorgonyzási pontról érdemes szót ejteni: a magyar történelem híres névtelenje, Anonymus
gyakran megjelent az asszociációk között. Érdekes ellentmondás, hogy bár az asszociációk között
viszonylag sokszor szerepel internetre vonatkozó, konkrét rákérdezés esetén erős szkepszis
mutatkozik azzal kapcsolatban, hogy létezik-e valódi anonimitás az interneten. Leginkább az idősek
és a hackerek kétkednek. Előbbieknek kevés a személyes tapasztalata, és bizalmatlanok a
technológiával szemben, utóbbiak esetében pedig ez „szakmai ártalom”. Az összes megkérdezett
harmada nyilatkozott úgy, hogy szokott névtelenül kommunikálni a neten, a fiataloknál az arány
még magasabb (45%).
A két nem között nincs nagy különbség a reprezentációk tartalmát tekintve, eltérés abban
mutatkozik, hogy a férfiak reprezentációja változatosabb, a nőké pedig pozitívabb. A nemi
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különbségeket magyarázhatja az, hogy a nők érzékenyebbek a társas visszajelzésekre, azok hiánya
nagyobb „felszabadulás”-élményt jelent számukra. A fiatalok és idősek reprezentációja jelentősen
eltér egymástól, a fiataloké konszenzuálisabb, de érzelmi telítettségét tekintve szélsőségesebb,
ambivalens: egyaránt tartalmaz pozitív és negatív szavakat. Az idősek asszociációi negatívabbak és
változatosabbak. A két speciális csoport reprezentációja a várakozásoknak megfelelően eltért a
normál mintáétól. A hackerek egységesen és meglehetősen negatívan nyilatkoztak. A nem látók
konszenzuálisabbak és kevésbé negatívak voltak a normál mintához képest, reprezentációjuk
magasan szervezett. Érdekes eredmény, hogy nem találtunk összefüggést aközött, hogy van-e
valakinek tapasztalata és hogy mit gondol arról, létezik-e valódi anonimitás a neten. Az is meglepő,
hogy a tapasztalat kevésbé fontos, mint ez utóbbi vélemény: aki hisz az anonimitás létezésében
negatívabb asszociációkat adott, mint aki nem; a tapasztalatnak nem volt ilyen hatása. A
várakozásokkal ellentétben a hackerek (és a szintén tapasztalt fiatalok) reprezentációja nem
komplexebb, hanem konszenzuálisabb, egységesebb.
A mélystruktúrát feltáró elemzések azt mutatják, hogy a fogalom többrétegűsége megjelenik azért
az emberek fejében: a név és az identitás elrejtésén kívül a vizuális anonimitás, és a
következményekkel kapcsolatos asszociációk alkották a legfőbb klasztereket. A háttérdimenziókat
kimutató elemzés szerint a két legfontosabb az értékelés és az absztraktsági szint.
Az észlelt társas hatásokat firtató kérdésekből kitűnik, hogy egy kicsivel több előnyt tudtak
felsorolni, mint veszélyt. Nemi különbség nem volt a különböző kategóriákba eső válaszok
gyakoriságában, de életkori igen: a fiatalok több előnyt soroltak, a legnagyobb különbség az „Az
lehetsz, aki nem vagy” kategória esetében.
A vizsgált személyek legfőbb pozitívumként a vélemény és szólásszabadságot; a magánszféra
védelmét és a felelősség elkerülését jelölték meg. A másik oldalon leginkább a felelőtlenségtől és
gátlástalanságtól; az átveréstől és a bűnözéstől féltek. Jól látható, hogy az előnyök jó része saját
anonimitásukkal áll kapcsolatban (kivétel az egyenlőség). A hátrányok pedig elsősorban másokéra
vonatkozik (felelőtlenség, átverés, bűnözés, adatokkal való visszaélés), de itt megjelenik a saját
névtelenség is (lebukás, függőség). Ezzel kapcsolatban a legérdekesebb jelenség az volt, hogy
hogyan jelenik meg ugyanaz két perspektívából, hogyan válhat valami, ami az egyén számára előny,
a másik szempontjából veszély vagy hátrány (24. táblázat).
előny

hátrány

Mindenféle következmény nélkül mondhatok
Bárki bármit tehet, mondhat anélkül, hogy a
bárkinek bármiről bármit, úgy sem tudják, ki
következményeivel számolnia kéne (137.)
vagyok. (10.)
Szabadabb véleménynyilvánítás. (186.)
Túl szabad véleménynyilvánítás. (186.)
Bárkit átverhetek. (32.)
Bárki átverhet bárkit bárhogyan. (10.)
Az előnyök egyben veszélyek is. (52.)
Lehetővé teszi a fentiekben leírt előnyök, mások kárára történő eszközölését. (74.)
24. táblázat. Előnyök és hátrányok: az érme két oldala (zárójelben a válaszadó sorszáma).

Az anonim kommunikáció jellemzően uralja az online szociális tereket. A résztvevők interakcióit,
viselkedését alapvetően meghatározza, hogy milyen reprezentációt alakítottak ki vele kapcsolatban.
Ennek társadalmi következményei is jelentősek: politikai (részvétel, nyilvánosság), jogi (privacy
kérdései, cyberbullying), vagy pedagógiai (digitális írástudás) szinten egyaránt. Cél az lehetne, hogy
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olyan készségeket sajátítsanak el az emberek, illetve a törvényhozók olyan szabályokat és
törvényeket hozzanak, melyek kiiktatják az online anonimitás hátrányait és veszélyeit, anélkül, hogy
az előnyeit is eltörölnék.
További kutatások fókusza lehet, hogy az anonimitás hatását milyen tényezők befolyásolják, és azok
milyen módon fejtik ki hatásukat. Ilyen faktor lehet az adott kommunikációs helyzetre vonatkozó:
például az online közeg jellegzetességei (mint az, hogy szinkron vagy aszinkron folyik a
kommunikáció, főként írott formában, vagy egyéb modalitásokat is bevonva), az adott csoport
néhány jellemzője (entitativitás, van-e a csoportnak vezetője, milyen státuszkülönbségek vannak a
csoporton belül, mennyire értékelő jellegű a csoportkommunikáció), vagy az adott személy néhány
jellemzője (Pinsonneault, Heppel, 1997). E tényezők közül veszünk szemügyre párat a következő két
kutatásban, az online csoportok kontextusában.
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2. VIZSGÁLAT : O NLINE CSOPORTOK PERCEPCIÓJA
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Az online csoportok külső megítélése fontos lehet mind a megítélők, mind a csoporttagok
szempontjából. Az, hogy milyennek észleljük a különböző közösségeket, befolyásolja csatlakozási
motivációnkat, a tagok megítélését, saját velük kapcsolatos viselkedésünket és az attitűdünket.
Jelen részben a csoportok percepciójának egy lényeges szociálpszichológiai koncepcióját az
entitativitást ismertetjük, kiemelve lehetséges kapcsolatát az internetes kommunikáció egy fontos
jellemzőjével, az anonimitással. A szakasz végén bemutatjuk azt a kutatást, mely kiindulópontként
szolgált az online csoportok percepcióját vizsgáló vizsgálatnál.
Csoportpercepció a szociálpszichológiában
A csoportok észlelésével kapcsolatos vizsgálatok, már a kezdetektől (Allport, 1954) leginkább a
sztereotípia és kategorizáció magyarázó elveiben gondolkodtak. E kutatások az előítéletek és
csoportközi konfliktusok kognitív alapjait próbálták feltárni. Ma négy fő koncepció adja az ilyen
kutatások elméleti keretét (részletesen lásd Hamilton et al., 1998 összegző cikkét). A koncepciók
mindegyike (homogenitás, esszencializmus, ágencia [a hatékony cselekvés képessége], entitativitás)
a csoportpercepció egy-egy lényeges elemére reflektál. Jelen vizsgálat ezek közül az utóbbit emeli
ki, legfőképp azért, mert a rendkívül kevés, kifejezetten az online csoportokra vonatkozó kutatás is
erre a fogalomra épül.
Az entit ativit ás fogalma
Campbell 1958-ban vezette be a kifejezést a szakirodalomba. A szó azt jelöli, hogy egy adott
közösség mennyire csoportszerű, mekkora a „létezőségi foka”. A koncepciót a szociálpszichológia
homlokterébe Hamilton és Sherman 1996-os cikke emelte újra, ami a csoportészlelést és a
személyészlelést hasonlította össze (Hamilton, Sherman, 1996). A szerzők szerint a személyekről és
a csoportokról kialakított reprezentáció létrehozásának folyamata kontinuumként képzelhető el,
ahol a pontok helyzetét az határozza meg, hogy mennyire látjuk azokat egységesnek, koherensnek.
A dimenzió egyik végén az egyének állnak, a különböző csoportok pedig az egyenes különböző
pontján foglalnak helyet, hogy hol, azt olyan tényezők határozzák meg, mint a közelség, a
hasonlóság, a közös sors, a közös cselekvés vagy a koherencia. Az entitatív csoport tehát nem túl
nagy, van valamilyen alapvető természete, a határai világosak és szilárdak, a csoportnak van
története, a csoporttagok hasonlítanak egymásra, egymással kommunikációban állnak és fontos
számukra a csoport. Az empíria részben megerősítette az előzetes elképzeléseket, részben
egymásnak ellentmondó eredményekre jutott: például a csoportvariabilitást és csoportnagyságot
egyes kutatók meghatározónak tartják (McGarty et al., 1994), mások egyáltalán nem találták annak
(Mullen, 1991). Lickel és munkatársai szerint az interakció mennyisége, a közös cél, és az
identitásban betöltött szerep a legfontosabb (Lickel et al., 2001). Brewer (Brewer et al., 2004)
elmélete szerint a kisebbségi csoportokat mindig entitatívabbnak látjuk a többséginél. Az észlelt
entitativitás függ a csoport típusától is, ezt bizonyította Lickel és munkatársainak (2000) kutatása,
amiben kimutatták, hogy a leginkább entitatív csoportok az olyan intim csoportok, ahol magas a
tagok hasonlósága és kölcsönös függése, valamint az interakció is gyakoribb. Az entitativitás
lényegében két aspektusból tevődik össze (Brewer et al., 2004): az egyik a lényegi összetevő, mely a
pszichológiai attribútumokat takarja (vonás, sztereotípia); a másik pedig a dinamikus rész, mely a
folyamatokra és funkciókra koncentrál (célok és tervek). (A csoportpercepció kutatásának átfogó
ismertetéséért lásd Hamilton et al., 2004; vagy magyarul Hunyady, 2006).
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A percipiált entitativitás és az arra vonatkozó elvárások fontos következményekkel járnak.
Befolyásolja például az információfeldolgozást, egyénpercepció esetén például hajlamosak vagyunk
spontán diszpozicionális ítéletet hozni (McConnell et al, 1994), a viselkedéses információkra jobban
emlékezni, valamint az inkonzisztens információt alaposabban feldolgozni. Minél entitatívabb egy
csoport, a vele kapcsolatos információfeldolgozás annál jobban hasonlít a személypercepcióhoz,
hajlamosabbak vagyunk tehát azonnali (online) ítéletet alkotni, kevésbé támaszkodunk az
emlékezeti folyamatokra (McConnell et al, 1994). Amennyiben mégis, akkor más módon tároljuk az
emlékezetünkben: inkább absztrakciók és mintapéldányok formájában (Johnson, Queller, 2003). A
magasabb entitativitású csoportokkal kapcsolatban inkább sztereotipizálunk (Crawford et al.,
2002.), negatívabban ítéljük meg és fenyegetőbbnek látjuk azokat (Abelson et al., 1998; Castano,
Sacchi, Gries, 2003).
Az entitativitást többnyire külső szemlélők szempontjából vizsgálják, a tagok oldaláról kevésbé
közelítenek, pedig az belülről a csoport értékes jellemzője lehet, az azonosulás mértékét is előre
jelezheti (Yzerbyt et al., 2000), mivel könnyebb olyan csoporttal azonosulni, amely koherens és
pontos határokkal rendelkezik, ezért ezek a csoportok játsszák a legnagyobb szerepet a társadalmi
identitásban (Lickel et al., 2000), így pszichológiai értékük nagyobb, mint más csoportoké (Hamilton,
Sherman, 1999). Ennek két oka van: egyrészt az emberek egyik fő motivációja a csoporthoz való
csatlakozáskor a bizonytalanság csökkentése, ezt a funkciót pedig az entitatív csoport jobban be
tudja tölteni (Hogg, Moreland, 1993), másrészt általában úgy észlelik, hogy az ilyen csoportok jobb
helyzetben vannak a kollektív cselekvés szempontjából (Yzerbyt et al., 2000).
A legfontosabb kiindulópont amit kutatásunkban felhasználtunk, az Lickel és munkatársai 2000-ben
született tanulmánya volt, mely „valódi” csoportok entitativitáspercepciójával foglalkozik (Lickel et
al., 2000) és a csoportok tanulmányozásának egy empirikusan megalapozott keretrendszerét
alakította ki. A tanulmány célja hármas volt: (1) egyrészt a különböző csoportok észlelt
entitativitásának felmérése és összehasonlítása, illetve az entitativitással leginkább összefüggő
tényezők megtalálása, (2) másodsorban a csoportok kategorizálása, (3) továbbá a csoporttagság
hatásának felmérése az észlelt entitativitásra. Az első részben 40 teljesen különböző csoportot (pl.
egy család tagjai, szobatársak, egy politikai párt tagjai, ugyanazon vizsgára készülők, egy zenekar,
nők, doktorok…) kellett a résztvevőknek kilenc – a szakirodalom szerint fontos
tényező mentén
megítélni. A vizsgált tulajdonságok: csoportszerűség, a csoporttagok életében betöltött fontossága,
a tagok közti interakció mértéke, hogy mennyire közösek a céljaik, mennyire tudnak közösen
cselekedni, a tagok hasonlósága, a csoport átjárhatósága, mérete és tartóssága. További feladat
volt a csoportok szabadon választott szempontok szerinti kategorizálása. Az eredmények szerint az
észlelt entitativitást leginkább az interakció, a csoport fontossága, a tagok hasonlósága, a közös
célok és a közös cselekvés képessége határozza meg. A szabad kategorizáció eredményeképp a
szerzők négy fontos csoporttípust azonosították, melyek erősen különböznek a mért változók
tekintetében: intim csoportok (barátok, család, partner), feladatcsoportok (munkatársak, bizottság),
társadalmi kategória (nők, feketék, amerikaiak) és laza társulások (bankban sorban állók, azok, akik
szeretik a komolyzenét). A kutatássorozat további részében ezt a vizsgálatot lengyel mintán is
elvégezték, illetve figyelembe vették a csoporttagság szerepét is: kifejezetten olyan csoportok
entitativitásának értékelésére kérve a személyeket, melyeknek maguk is tagjai. Az entitativitást
meghatározó tényezők ugyanazok voltak, kiegészítve azzal, hogy meghatározó jelentőségűvé vált a
csoporttagság személyes fontossága. (A személyek egyébként elsőként és leggyakrabban intim
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csoporttagságukat említették, aztán feladatcsoportjaikat, a laza társulásukat és végül társadalmi
kategóriákat, melyhez tartoznak.)
Online cso portok entitativit ása és ano nimit ása
Online közösségek percepciójával kapcsolatban nem könnyű szakirodalmi előzményeket találni.
Kevés az empirikus vizsgálat, inkább teoretikus leírásokat találunk arról, hogy mennyire élhető (és
ítélhető meg kívülről) meg csoportként (Rheingold, 1993; Turkle, 1996) egy online csoport.
Az online közösségek kapcsán az entitativitással kapcsolatban fontos tényezőként merülhet fel az
anonimitás. Első ránézésre a két jellemző egymást kizárónak tűnik: olyan közegben, ahol nem
láthatjuk a többieket, nem figyelhetjük meg, hogy mennyire hasonlítanak hozzánk, nehezen
alakulhat ki a „mi” érzés, nehezebben észleljük azt egy összetartó, koherens csoportnak. Ha
azonban elfogadjuk, hogy az észlelt hasonlóság nem feltétlenül a személyes ismertségen, hanem
egy azonosulási folyamaton keresztül jön létre, akkor feltételezhető, hogy személyes kapcsolat
hiányában is észlelhetünk entitatívnak egy csoportot (Hogg, Moreland, 1993). Ez esetben az
anonimitás nem feltétlenül kizáró tényező.
A két tényező szisztematikus vizsgálatára a már többször említett SIDE-elmélet tesztelése során
került sor. A koncepció szerint (Postmes et al., 1998) amikor a csoporttagok anonimitása magas, az
a csoport észlelt egységére oly módon lesz hatással, hogy növeli az észlelt koherenciát, hiszen minél
kevesebbet tudnak a tagok egymás egyéni jellemzőikről, annál inkább a közös, csoportidentitást
erősítő, prototipikus információk kerülnek előtérbe. Ez a társadalmi identitás deperszonalizációs
hatásának modellje. Kevésbé definiált csoportban ezzel ellentétes hatást, az egyéniség
felerősödését figyelték meg. Az eredmények szerint tehát az entitativitás mértéke alacsonyabb lesz,
ha az egyének identitása kiugróvá válik. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az elmélet szerint az
anonimitás két típusa (kognitív és stratégiai) különböző hatással vannak az entitativitásra. A fent
vázolt folyamat az előbbi esetében érvényes.
A kutat ás célja
A második kutatásban a felvezetőben ismertetett, csoportok észlelt entitativitását vizsgáló kutatás
(Lickel et al., 2000) online közegben való megismétlést tűztük célul. E vizsgálat két szakaszból állt, az
elsőben azt kívántuk feltárni, hogy a célszemélyek (az internetet önbevallás alapján jól ismerő,
naponta legalább egy órát és azt legalább két éve használó emberek) képesek-e azonosítani az
általunk megnevezett csoportokat, illetve, hogy a lickeli szempontokat tudják-e értelmezni ebben a
kontextusban. A második szakaszban a már előtesztelt kérdőív nagyobb mintán való felvétele
zajlott. Mindkét kutatás lebonyolításában az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének hallgatói6 voltak
segítségemre.
2a. vizsgálat .
Az első teendő az volt, hogy a kiinduló kutatáshoz hasonlóan összegyűjtsünk olyan online
csoportokat, melyeket az internetezők többsége feltehetőleg ismer, illetve fontos további szempont
volt, hogy a spektrumot minél jobban lefedjük: az értékelendő csoportok között legyen szinkron és
aszinkron módon kommunikáló, kifejezetten kis és kifejezetten nagy létszámú, főleg online működő
és hibrid is. A megfontolások alapján kiválasztott 24 csoport a következő volt: egy chatszobában

6

A csoport tagjai: Magos Anna, Simkó Zsófia, Somos Eszter, Szentpéteri Katalin
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beszélgetők, egy blog hozzászólói, egy hírlevélre feliratkozottak, Wikipedia szerkesztők, Facebook
felhasználók, két emailező ember, Twitterezők, egy adott társkeresőn regisztráltak, internetezők,
bloggerek, egy fórum moderátorai, Youtube felhasználók, klánok, iwiw felhasználók, zenei portálok
fórumozói, egy híroldalt olvasók, online önsegítő csoport, online szerepjátékosok, egy szexoldal
előfizetői, egy fórum rendszeres hozzászólói, honfoglaló játékosok, torrentezők, egy flashmob, Ebayezők.
A kérdőívet kitöltők feladata az volt, hogy kilenc tulajdonság mentén értékeljék a közösségeket, egy
ötfokú Likert-skálán (1=egyáltalán nem jellemző, 5=teljes mértékben jellemző.) Lehetőséget
biztosítottunk a nem tudom válaszra is, mivel a tippelgetés hatását minimalizálni kívántuk. A Lickelféle vizsgálat szempontjaiból indultunk ki (csoportszerűség, közös célok, közös cselekvés, tagok közti
hasonlóság és interakció, fennállás időtartama, csoport zártsága és fontossága), de a csoportméret
tulajdonságot anonimitásra cseréltük, mert az internetes csoportok méretének megbecslése
meglehetősen problémás (nagy számok, gyorsan változó méret, az egyénnek nincs tudomása
feltétlenül a többi tagról), az anonimitás viszont kifejezetten fontos jellemzőjük.
A vizsgálat résztvevői online kérdőívünk linkjét kapták meg, a kérdésekre interneten válaszoltak.
Összesen 24 nő és 27 férfi (51 fő) töltötte ki megfelelően a tesztsort. Az átlagéletkor 26 év (15-64 év
között), a szórás pedig 9,33 volt. A napi internetezéssel töltött idő átlagosan 3-4 óra volt, a
megkérdezettek negyede 1-5 éve, felük 5-10 éve használja a netet. Mivel az első vizsgálat
tulajdonképpen elővizsgálatként szolgált, az eredmények elemzésénél csak néhány alapvető
kérdésre vártunk választ: (1) megvizsgálni, hogy tudják-e értelmezni a kitöltők a szempontjainkat,
nem okoz-e nehézséget számukra azok megválaszolása online csoportok esetében; (2) ismerik-e az
általunk összegyűjtött csoportokat. Az első kérdésre megnyugtató válasz született: a szempontok
értelmezhetőek, online csoportok leírásánál sem okoz gondot használatuk. Egyetlenegy olyan
tulajdonság sem volt, melyre szignifikánsan kevesebb válasz érkezett volna a többinél.
Az internetes csoportok csoportszerűség-átlaga összesítve 2,71 lett. A megkérdezettek leginkább az
önsegítő csoportokat (4,13), a legkevésbé pedig egy szexoldal látogatóit találták (1,60)
csoportszerűnek (25. táblázat).
csoportok
online önsegítő
csoport
klánok
egy fórum
rendszeres
hozzászólói
EGY FÓRUM
MODERÁTORAI
online
szerepjátékosok
EGY FLASHMOB

zenei portálok
fórumozói
FACEBOOK
FELHASZNÁLÓK

Twitterezők

2,70

1,337

0,835

EGY BLOG HOZZÁSZÓLÓI

2,50

1,052

4,00
3,76

0,535
0,91

Wikipedia szerkesztők
EGY CHATSZOBÁBAN
BESZÉLGETŐK

2,44
2,34

1,149
1,066

3,74

0,991

2,27

1,452

3,60

1,056

2,08

1,260

3,25

0,957

1,89

1,023

3,17

1,115

EGY HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOTTAK
YOUTUBE
FELHASZNÁLÓK
EGY ADOTT
TÁRSKERESŐN
REGISZTRÁLTAK
E-bayezők

1,82

0,982

3,14

1,337

torrentezők

1,82

0,958

csoportszerűség
-átlag
4,13

szórás
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KÉT EMAILEZŐ
EMBER

2,96

1,490

INTERNETEZŐK

1,73

1,106

IWIW
FELHASZNÁLÓK

2,92

1,318

EGY HÍROLDALT
OLVASÓK

1,66

1,083

HONFOGLALÓ
JÁTÉKOSOK

2,83

1,206

egy szexoldal előfizetői

1,60

0,966

BLOGGEREK

2,80

1,281

Összesen

2,71

25. táblázat. A 2A vizsgálat eredményei: entitativitás-átlagok és szórás. A táblázatban nagybetűvel jelöltük
azokat a csoportokat, melyeket a megkérdezettek több mint fele tudott jellemezni.

A csoportok ismertsége azonban nem volt megfelelő, egy részüket egyáltalán nem ismerték a
megkérdezettek, ezért nem is tudtak válaszolni a feltett kérdéseket. Az összes, az internetes
csoportokra vonatkozóan érkezett válasz 51,1%-a „nem tudom” volt. Személyekre lebontva a
hiányzó értékeket, átlagosan 122,65 „nem tudom” válasz érkezett. A szórás 49,98 volt (legkisebb
felvett érték: 28, a legnagyobb: 212). A nem tudom válaszok és a kor vagy nem között nem volt
együttjárás. További tanulság, hogy a kérdőív kitöltése rendkívül időigényesnek bizonyult, úgy tűnik,
sokkal tovább kellett gondolkodniuk a válaszon, mint hagyományos csoportok esetében.
A vizsgálat eredményei alapján a kérdőív felülvizsgálatra szorult. Több okból is indokolt volt
rövidíteni, mely több szempont alapján történt: egyrészt az eredeti célkitűzés szerint a lehető
legnagyobb változatosságot próbáltuk megtartani, másrészt azokat a csoportokat, melyek a
legkevésbé voltak ismertek, ki kellett zárni. E megfontolások alapján az alábbi csoportok maradtak
benn: egy chatszobában beszélgetők, egy blog hozzászólói, egy hírlevélre feliratkozottak, Facebook
felhasználók, két emailező ember, egy adott társkeresőn regisztráltak, internetezők, bloggerek, egy
fórum moderátorai, Youtube felhasználók, iwiw felhasználók, egy híroldalt olvasók, online
szerepjátékosok, egy szexoldal előfizetői, egy flashmob.
2b. vizsgálat
Az új kérdőív tehát 15 online csoport 9 tulajdonság mentén történő értékelésére kérte a
személyeket. A csoportértékeléseket kiegészítettük egy kategorizációs feladattal (ez megelőzte az
előbbi feladatot), melynek lényege az volt, hogy a megkérdezettek a csoportokat saját szempontjaik
alapján kategóriákba rendezték. A kérdőív szociodemográfiai (nem, kor) és néhány kiegészítő
kérdést is (napi internethasználat mennyisége, mióta használják a világhálót) tartalmazott. Ez
utóbbiakkal csak azt kívántuk tesztelni, hogy valóban a megcélzott csoport tagjait sikerült-e
megtalálnunk (ld. 2. melléklet).
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A kut atás célkitűzései
A kutatás ezen részének legfontosabb törekvései a következők voltak:
1. kimutatni, hogy milyen entitativitás-értékekkel rendelkeznek az egyes csoportok, illetve az
online csoportok átlagát összevetni a valódi csoportokat vizsgáló kutatásból származó
adatokkal.
2. Megvizsgálni, hogy az egyes tényezők milyen módon függnek össze az entitativitással,
különös tekintettel az anonimitásra.
3. Milyen alapvető kategóriákból vagy dimenziókról beszélhetünk az online csoportok
osztályozásánál és ezek megfeleltethetőek-e bármilyen módon a valódi csoportok
kategóriáinak.
4. A tulajdonságértékelő feladatban, előre meghatározott szempontok alapján kapott és a
kategorizálási feladat spontán klasztereit összevetni.
A minta jellemzői
A második vizsgálat résztvevői is online töltötték ki a kérdőívet. A minta összetétele: 79 nő és 63
férfi (összesen 142 fő). Az átlagéletkor 24,6 év (16-61 év között). Mivel – ahogy az már az
elővizsgálatból is kitűnt – az online csoportokat kevesen ismerik, és leginkább azok, akik régóta és
sokat használják az internetet, célunk az volt, hogy ilyen személyeket keressünk. E feltétel
különösen megnehezítette az idős korosztály mintába emelését. Sajnos nem sikerült annyi 50 év
felettit összegyűjteni, hogy az lehetővé tegye a korosztályok szerinti összehasonlítást (26. táblázat).
A megkérdezettek minden nap használják az internetet, átlagosan 2,7 órát. A legtöbben kb. 5 éve
használják azt, de a minta negyede több mint 10 éve. Ez utóbbi két kérdésre adott válaszból egy ún.
tapasztalat mutatót hoztunk létre. Az elérhető értékek 2-8 között vannak, két pontot az kapott, aki
kevesebb, mint egy éve használja az internetet, és naponta kevesebb, mint egy órát. Maximális
pontot az kapott, aki saját bevallása szerint több mint 10 éve netezik és naponta több mint négy
órát használja. A felhasználók többsége 4-6 pontot kapott (80%), ez alatt csak 5%-uk, felette pedig
15%-uk. Nemi különbség nem volt ebben a tekintetben.
További mutatót alakítottunk ki az entitativitás összetevőit mérő itemekből (csoportszerűség, közös
célok, közös cselekvés, tagok közti hasonlóság és interakció, fennállás időtartama, csoport zártsága
és fontossága). A csoportszerűség és az entitativitás ez esetben szinonimákat jelöl, de így kívántuk
megkülönböztetni az itemet és a képzett mutatót.
férfiak

nők

összesen
(ill. átlag)

N

63

79

142

kor

25,2

24,1

24,6

tapasztalat

5,2

4,7

4,9

26. táblázat. A minta összetétele
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Eredmények
Mindenekelőtt azt vizsgáltuk meg, hogy érkezett-e minden csoport jellemzéseként annyi válasz,
hogy az adatokat statisztikai elemzésnek vethessük alá. Szerencsére ezúttal a válasz pozitív volt. Az
alábbi táblázat (27. táblázat) mutatja az egyes csoportok ismertségét. Nemi különbség nem volt, a
tapasztalat viszont fontos tényezőnek bizonyult, a legtapasztaltabbak (a tapasztalat-mutató alapján
három egyenlő csoportba osztott megkérdezettek felső harmada) jóval több csoportot
azonosítottak (khí²=12,23, df=2, p<0,05).
csoportok

Férfiak
(N=63)

Nők
(N=79)

Tapasztalatlanok
(N=47)

Tapasztaltak
(N=47)

Összesen
(N=142)

internetezők

63

79

47

47

142

egy chatszobában beszélgetők

63

79

47

47

142

iwiw felhasználók

63

79

47

47

142

két emailező ember

63

79

47

47

142

Facebook felhasználók

63

77

45

47

140

egy híroldalt olvasók

63

77

46

47

140

Youtube felhasználók

55

70

41

46

125

online szerepjátékosok

55

67

41

45

122

egy blog hozzászólói

52

69

32

45

121

egy hírlevélre feliratkozottak

51

67

31

43

117

egy flashmob

47

62

28

40

109

egy adott társkeresőn
regisztráltak

45

60

29

39

105

egy szexoldal előfizetői

46

59

26

39

105

egy fórum moderátorai

45

63

25

39

104

bloggerek

42

59

24

36

101

27. táblázat. A csoportok azonosítási aránya

A következő táblázatban (28. táblázat) a csoportszerűség, és az anonimitás értékeket mutatjuk be.
Ehhez a résztvevők összes csoportértékelésének az átlagát számítottuk ki. (Mivel a korábbiakban
nem találtunk nemi különbséget, a továbbiakban nem vizsgáljuk e tényező szerepét, kutatási célunk
szempontjából nincs is jelentősége.) Jól láthatóan a kitöltők e két szempontból változatosnak
találták a felsorolt közösségeket. Legmagasabb érték a moderátorokhoz tartozott (3,17), a
legkevésbé csoportszerűnek pedig a híroldalak olvasóit találták (1,49). Az internetes csoportok
entitativitás-mutatója összesítve 2,43 lett, szemben a valós csoportok 3,08-as átlagával (Lickel et al.,
2000). Az anonimitásértékelések átlaga 2,8 lett. A legmagasabb érték a híroldalaké volt (4,40), míg
a legalacsonyabb a Facebookhoz tartozott (1,21).
csoportok
egy fórum
moderátorai
Facebook
felhasználók

csoportszerűség
-átlag
3,17
3,15

szórás
1,17
1,25

csoportok
egy híroldalt
olvasók
egy szexoldal
előfizetői

anonimitásátlag
4,4
4,12

szórás
1,06
0,91
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online
szerepjátékosok
két emailező
ember
egy társkeresőn
regisztráltak
egy flashmob

3,14

1,28

3,13

1,42

2,08

1,07

3,02

1,04

bloggerek

2,72

1,13

iwiw felhasználók

2,72

1,28

egy chatszobában
beszélgetők
egy blog
hozzászólói
egy szexoldal
előfizetői
Youtube
felhasználók
internetezők

2,35

1,03

2,31

1,09

1,98

,89

1,88

1,07

1,78

1,01

egy hírlevélre
feliratkozottak
egy híroldalt
olvasók
Összesen

1,67

1,14

1,49

,84

2,43

0,51

Youtube
felhasználók
internetezők

3,81

1,1

3,55

1,09

egy chatszobában
beszélgetők
egy hírlevélre
feliratkozottak
online
szerepjátékosok
egy blog
hozzászólói
egy flashmob

3,48

1,13

3,47

1,57

3,34

1,1

3,26

1,18

3,01

1

egy fórum
moderátorai
egy társkeresőn
regisztráltak
Bloggerek

2,94

1,19

2,71

1,06

2,64

1

két emailező
ember
iwiw felhasználók

1,28

0,75

1,24

0,63

Facebook
felhasználók
Összesen

1,21

0,56

2,81

0,44

28. táblázat. A különböző csoportok csoportszerűség és anonimitás-átlaga

Ezután a változók közti összefüggéseket kívántuk feltárni, ehhez pedig egy korrelációs mátrixot
hoztunk létre (29. táblázat), mely az összes résztvevő összes csoportra vonatkozó
tulajdonságértékelési átlagainak együttjárását mutatja. A csoportszerűséggel az interakció (r=0,469;
p<0,01), a hasonlóság (r=0,472; p<0,01), a közös cél (r=0,410; p<0,01), illetve a közös cselekvés
(r=0,491; p<0,01) járt együtt legszorosabban. Erős kapcsolat mutatkozott még a közös cél és
hasonlóság (r=0,571; p<0,01, a közös cselekvés és hasonlóság (r=0,481; p<0,01), valamint a közös
cél és közös cselekvés (r=0,446; p<0,01) között. Negatívan csak a rövidtávúság korrelált a többi
tényezővel. Az anonimitás egyáltalán nem mutatott együttjárást az csoportszerűséggel, kizárólag a
fontossággal áll szignifikáns, de nem túl erős negatív korrelációban (r=-0,213; p<0,05).
anonimitás
anonimitás
csoportsze
rűség
fontosság

csoportszerűség

fontosság
*
-0,213
**
0,278

interakció
**

0,469

hasonlóság

közös
cél

rövidtávúság

**

0,410

-0,199

0,472

*

zártság

*

közös
cselekvés
**

0,185

0,491

**

-

0,346

**

-

0,364

**
**

0,372

-

0,266

-0,274

**

**

interakció

**

0,241

0,197

-0,313

**

*

hasonlóság

0,571

-

**

0,481

0,145

0,446

0,371

**

**

közös cél

-

**

Ujhelyi Adrienn: Online csoportok kívülről és belülről [PhD disszertáció] 68
rövidtávúság
zártság
közös
cselekvés

-

**

0,342

29. táblázat. A különböző változók közötti korrelációk (a táblázatban csak a szignifikáns
összefüggések vannak feltüntetve, * p<0,05; ** p<0,01).

Mivel a kutatás egyik kiemelt célja az entitativitás és az anonimitás kapcsolatát feltárni, a
csoportszerűség és az anonimitás korrelációját csoportokra bontva is megvizsgáltuk. Szignifikáns
együttjárást csak néhány csoportnál találtunk: egy blog hozzászólói (r=0,329, p<0,01); egy híroldalt
olvasók (r=0,420, p<0,01); egy hírlevélre feliratkozottak (r=0,437, p<0,01); és egy chatszobában
beszélgetők esetében (r=0,451, p<0,01).
Hogy a változók közti kapcsolatok feltárását pontosítsuk, többszörös lineáris regresszióanalízist is
lefutattunk a 142 fő 15 csoportra vonatkozó értékelésén (a változók beléptetése egyszerre történt).
A hét tényező (a csoportszerűséget itt kivettük, hiszen az explicite ugyanarra kérdez rá)
entitativitást bejósló erejét elemeztük ily módon, tehát vetettük össze az entitativitás-mutató
értékével. Az eredmények azt mutatják, hogy a tagok közti interakció (β=0,314), a tagok közti
hasonlóság (β=0,279) és a közös cselekvés (β=0,243) bírt a legnagyobb predikatív értékkel. Néhány
további változó szintén hozzájárult az entitativitás percepciójához: fontosság (β=0,104) és a közös
cél (β=0,126). A többi tényező nem gyakorolt lényegi hatást. A többszörös determinációs
együttható értéke (R²=0,398) alapján elmondható, hogy a tényezők együttesen az entitativitás
értékelések varianciájának majdnem 40%-áért felelnek. Eredményeink meglehetősen hasonló képet
mutatnak, mint Lickel és munkatársai valódi csoportokon végzett kutatásai. Náluk az interakció
(r=0,58), a fontosság (r=0,5), a közös cél (r=0,41), a közös cselekvés (r=0,37), illetve a hasonlóság
(r=0,45) bizonyult legmeghatározóbbnak.
Az eddigi eredmények tehát azt mutatják, hogy a fenti tényezők közül jó néhány erősen korrelál az
entitativitással. A következő elemzéssel azt szeretnénk feltárni, hogy a különböző csoportok mögött
áll-e valamilyen magasabb csoportosítási szempont, olyan rendszer, melynek kategóriai hasonló
tulajdonságprofillal írhatók le. Ennek érdekében először egy 15x8 mátrixot hoztunk létre, melyben
minden cella egy adott csoport adott tulajdonsága mentén történt értékelésének az átlagát
tartalmazta. Annak érdekében, hogy az így kapott nagyobb kategóriák entitativitását össze tudjuk
hasonlítani, a klaszterképző tulajdonságok közül kivettük a csoportszerűséget. Ezután egy
hierarchikus algoritmussal meghatároztuk a klaszterek számát és a klaszterközéppontokat, azután
egy k-mean klaszteranalízist is lefutattunk, 2 és 6 közötti klaszterszámot megjelölve. A lefuttatott
analízisek alapján a legstabilabbnak a négyklaszteres megoldás bizonyult (12. ábra).
Annak érdekében, hogy feltárjuk a kapott klaszterek között van-e különbség csoportszerűség
szempontjából (hiszen ezt a tulajdonságot kivettük a klaszterképzők közül), egy variancia-analízissel
kiszámítottuk a klaszterek értékeléseit, mely statisztikai próba szignifikáns eredményt hozott:
F=39,23, p<0,01. Post hoc-teszttel (Newman-Keuls) pontosítva az eredményt azt kaptuk, hogy a
legmagasabb értéket a 4. klaszter kapta (3,12), ezután következett az 1. (2,85) és 2. (2,72) klaszter,
majd a 3. (1,61).
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A páronkénti összehasonlítás azt mutatja, hogy az 1 és 2. klaszter kivételével minden más összevetés
szignifikáns különbséget ad (p<0,05). A klaszterek könnyebb leírása érdekében kiszámoltuk a
klaszterek 9 tulajdonság mentén mutatott átlagértékeit (30. táblázat).

csoportszerűség
anonimitás
fontosság
interakció
hasonlóság
közös cél
rövidtávúság
zártság
közös
cselekvés

1. klaszter (N=2)
átlag
szórás
2,85
1,28
1,22
3,09
4,1
2,03
2,4
1,98
1,82
2,38

0,56
0,96
1,03
1,09
1,06
0,82
1,01
1,17

2. klaszter (N=6)
átlag
szórás
2,72
1
3,02
3,51
3,56
2,82
3,22
2,71
2,01
2,72

1,13
0,93
1,21
1,07
1,77
0,77
1,09
1,12

3. klaszter (N=5)
átlag
szórás
1,61
1,01

4. klaszter (N=2)
átlag
szórás
3,12
1,41

4,12
2,84
1,92
2,12
2,86
2,56
1,43
1,78

2,12
3,92
4,12
3,32
3,87
2,32
3,82
3,72

0,9
1,36
1,27
1,21
1,33
1,05
0,91
1,23

1,18
0,97
0,89
0,93
1,03
0,98
0,87
1,12

30. táblázat. A kapott klaszterek és tulajdonságprofiljuk

Az 1. klasztert alacsony anonimitás jellemzi, nyitottság és magas interakció. Ide tartoztak az iwiw és
a Facebook felhasználók, vagyis az ún. közösségi oldalak. A 2. klaszter csoportjait az előzőnél
magasabb anonimitás jellemzi, a csoportok
fontosak a tagok számára, interakció jellemzi
Iwiw
1. klaszter
Facebook
őket, illetve közös a céljuk. Ide tartozott a
chatelők, a blogolvasók, egy társkeresőn
chatelők
regisztráltak, a bloggerek, a szerepjátékosok,
blogolvasók
és egy flashmob. Ezeket a csoportokat az
társkeresők
2. klaszter
interaktív, kapcsolatokon alapuló jelleg tartja
bloggerek
szerepjátékosok
össze. A 3. klaszter jellemzően nem entitatív,
flashmob
kifejezetten anonim, nyitott, a tagokat kevés
dolog köti össze, interakció sincs közöttük. A
internetezők
klaszterbe 5 csoport tartozik: internetezők,
Youtube-nézők
3. klaszter
hírlevél tagjai
Youtube felhasználók, az egy hírlevélre
híroldalt olvasók
feliratkozottak, egy híroldalt olvasók és a
szexoldal
szexoldal előfizetők. Ezek jellemzően nagy
előfizetők
tömeget érintenek. Az utolsó klaszter
moderátorok
jellemzője, hogy fontos a tagok számára, akik
4. klaszter
mailezők
hasonlóak egymáshoz, céljuk megegyezik,
zártak, képesek közösen cselekedni és sok
12. ábra. A tulajdonságlistás klaszteranalízis
köztük az interakció. Ide tartoznak a
eredménye
moderátorok és két emailező ember.
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Szabad k ategorizáció s fel adat
A vizsgált személyek átlagosan 4,5 kategóriát hoztak létre (3 és 7 között). E kategóriákból egy 15x15
együttjárási mátrixot hoztunk létre oly módon, hogy minden cella azon kitöltők számát tartalmazta,
akik a két csoportot egy kategóriában helyezték. Minél nagyobb a szám, annál hasonlóbbnak látják
a két csoportot a résztvevők. A háttérstruktúra feltárása érdekében először egy multidimenzionális
térképre helyeztük az adatokat. Az elemzést többször lefuttattuk, és az 1-6 dimenziós megoldások
stresszértékeit összehasonlítva (sorrendben: 0,233; 0,087; 0,067; 0,044; 0,026) a kétdimenziós
megoldást mutatjuk be (13. ábra).

13. ábra. A szabad asszociációs klaszteranalízis eredménye kétdimenziós térben ábrázolva

Az első dimenzió egyik végpontján a híroldalt olvasók, a hírlevélre feliratkozottak, a netezők és
Youtube-felhasználók állnak. A másik végponton a Facebook és az iwiw felhasználói. E dimenzió
viszonylag könnyen értelmezhető: a csoportok elhelyezkedés alapján az anonimitást takarja. A
második dimenzió egyik végpontját olyan csoportok jellemzik, mint a chatelők, netezők és
szerepjátékosok, a másik oldalon pedig a Facebook és iwiw-felhasználók. Ez a dimenzió sokkal
nehezebben értelmezhető, ezért további analízisnek vetettük alá. A dimenziók értelmezését
segítendő e skálaértékeken egy többszörös lineáris regresszióanalízist is lefutattunk, melynek
eredményét a 31. táblázat mutatja (a változók beléptetése egyszerre történt). Ennek segítségével
könnyebben jellemezhetjük a dimenziókat, mivel a β-értékek megmutatják, hogy az egyes
tulajdonságok mennyiben járulnak hozzá az adott dimenzióhoz.

csoportszerűség
anonimitás
fontosság
interakció
hasonlóság
közös cél

1. dimenzió
0,32
0,71
0,44
0,46
0,32
0,29

2. dimenzió
0,46
0,39
0,38
0,68
0,58
0,40

2

R
0,69
0,58
0,61
0,77
0,65
0,53

F
31,32
29,43
36,01
51,02
38,32
23,62

df
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
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rövidtávúság
zártság
közös cselekvés

-0,21
0,17
0,22

-0,31
0,22
0,32

0,41
0,49
0,55

12,11
15,15
25,13

3,34
3,34
3,34

31. táblázat. A többszörös lineáris regresszióanalízis eredménye

Összességében elmondható, hogy az MDS eredmények alapján kirajzolódó struktúrát leginkább az
interakció befolyásolja (R2=0,77), továbbá meghatározó még a csoportszerűség (R2=0,69), és a
hasonlóság is (R2=0,65). A legkisebb szerepe a rövidtávúságnak (R2=0,41) és a zártságnak (R2=0,49)
van. Ha dimenziókra bontva vizsgáljuk meg a számokat, azt láthatjuk, hogy az I. dimenzió leginkább
az anonimitás (β=0,71) alapján különíti el a csoportokat, míg a második dimenzió a csoportszerűség
(β=0,46), interaktivitás (β=0,68) és hasonlóság (β=0,58) hármasát foglalja magában.
Hogy a két különböző feladatból származó eredményeket direkt módon is összevethessük, a
kategorizációs feladat eredményein is elvégeztünk egy k-mean klaszteranalízist, az előbbihez
hasonló módon, vagyis 2-6 közötti klaszterszámot megjelölve. Ezúttal is négyklaszteres megoldás
bizonyult legstabilabbnak, maguk a klaszterek azonban némiképp más képet mutatnak. 1. klaszter:
Facebook felhasználók, két emailező ember, egy adott társkeresőn regisztráltak, iwiw felhasználók.
A 2. klaszter csoportjai: egy szexoldal előfizetői, a Youtube felhasználók. 3. klaszterbe tartoznak: a
bloggerek, a flashmob, az online szerepjátékosok, és egy fórum moderátorai. Az 4. klaszterbe
kerültek: egy chatszobában beszélgetők, egy blog hozzászólói, az egy hírlevélre feliratkozottak, az
egy híroldalt olvasók és az internetezők.
A tulajdonságlistás és a szabad asszociációs klaszteranalízis eredményét összevetve jól látható a
különbség: míg az első feladatnál, annak természetéből fakadóan a csoportosításnál
meghatározóbbak voltak az előre megadott tulajdonságok (anonimitás, interakció, közös cél), a
szabadon történő kategorizációnál más szempontok hatása is érezhetővé vált. Az első esetben
kizárólagos klasztert alkotó Facebook és Iwiw felhasználók kiegészültek a két e-mailező emberrel és
a társkeresőn regisztráltakkal (1. klaszter), akiket összeköt az a tény, hogy ezekben a csoportokban
az egyén saját nevén szerepel, általában identitását felvállalva vesz részt a közösségben. A szexoldal
előfizetők és a Youtube felhasználók (2. klaszter) összekötő eleme lehet a két csatorna hasonló
modalitása, vagyis az, hogy e két internetes közeget a szöveges mellett (vagy helyett) a képi, illetve
mozgóképi információ jellemzi. A bloggereket, a flashmobot, az online szerepjátékosokat, és egy
fórum moderátorait (3. klaszter) egységesíti a személyesség, illetve az adott közösség fontossága az
egyén számára, illetve az a tény, hogy ezekben a közösségekben az aktív részvétel a jellemző. Az 4.
klaszter csoportjai jellemzően passzív felhasználókat takar, akikre anonimitás jellemző: blogolvasók,
chatelők, híroldalt olvasók, internetezők, hírlevélre feliratkozottak.
Diszkusszió
Az eredmények közül az egyik legfontosabb az, hogy az offline csoportoknál alkalmazott
csoportjellemzők online csoportok esetében is értelmezhetőek. Utóbbiaknál alacsonyabb az észlelt
entitativitás, de a vizsgálati személyek ugyanúgy látnak különbségeket az egyes csoportok
entitativitása között, mint az offline csoportok esetében. A megfigyelők számára létezik néhány
kiemelt tulajdonság (interaktivitás, hasonlóság, közös cselekvés és cél) melyek alapvetően
befolyásolják a csoportok entitativitásának megítélését, és ezek a szempontok az offline
csoportoknál is meghatározónak bizonyultak. A kutatás megkezdésekor amellett érveltünk, hogy a
csoportméret valószínűleg nem olyan fontos online csoportok esetében, de az eredmények azt
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mutatják, hogy mégis kategóriaképző tényezővé válhat. Ez annak fényében átgondolásra, esetleg
továbbvizsgálatra érdemes tanulság, hogy a szakirodalom jó része azt taglalja, mennyire téves az
online csoportok méretének becslése, nincs mire támaszkodni, hiszen magában az interakcióban
sokkal kevesebben vesznek részt látható módon, mint amennyien figyelemmel kísérik a közösség
életét, a csoport tagjának vallják magukat, és kitüntetett pillanatokban ennek tanúbizonyságát is
adják.
Az előre megadott tulajdonságok mentén történő értékelés alapján négy nagy kategóriát tudtunk
elkülöníteni: (1) közösségi oldalak, (2) kapcsolatorientált, interaktív csoportok, (3) nagy, anonim,
kevéssé entitatív csoportok, (4) zárt, nagyon entitatív közösségek. Ezek leginkább az interakció, az
entitativitás és az anonimitás mértékében különböztek egymástól. Az előre megadott
tulajdonságok, illetve szabad kategorizáció alapján megmutatkozó klasszifikáció eltérése azonban
azt is megmutatta, hogy az offline csoportok esetében használatos tulajdonságok nem ragadják
meg teljesen az emberek fejében létező reprezentációkat. A multidimenzionális skálázás alapján
kapott dimenziók alapján elmondható, hogy a társas jelenlét, személyes bevonódás is fontos
jellemzője az online világnak, illetve számít az a netes közeg is, mely a csoport kontextusát adja, és
leginkább a modalitásával írható le. Ezek azonban nem felváltják, inkább kiegészítik az anonimitás
és entitativitás dimenzióit. Ez utóbbiak viszonyáról az derült ki, hogy rendkívül bonyolultan függnek
össze, feltárásra vár, hogy milyen kontextuális tényezők befolyásolhatják az együttjárást.
Az anonimitás és az entitativitás általánosan nem korrelált, de amikor csoportokra lebontva is
megvizsgáltuk, azt találtuk, hogy az emberek fejében van egy olyan kategória (a szabad asszociációs
feladat 4. klasztere), ahol a kettő együtt jár (ide tartoztak az egy blog hozzászólói, egy híroldalt
olvasók, egy hírlevélre feliratkozottak és az egy chatszobában beszélgetők).
Érdekes részeredmény, hogy legcsoportszerűbbnek a moderátorokat látták. Ők tulajdonképpen az
internet „cenzorai”, azok, akik a különböző fórumokon (esetleg blogokon vagy online játékoknál)
monitorozzák a hozzászólásokat, törlik az oldal által nemkívánatosnak (rasszistának, kirekesztőnek,
személyeskedőnek…) ítélt tartalmakat. Személyüket legtöbbször homály fedi, gyakran a
„törzsgárdából”, a legtöbbet hozzászólók közül kerülnek ki. Mivel keveset lehet róluk tudni, az
emberek fejében egy homogén, összetartó, misztikus testületként reprezentálódnak.
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3. VIZSGÁLAT . O NLINE CSOPORTOK BELÜLRŐL : A TAGOK INGROUP
PERCEPCIÓJA ÉS A CSATLAKOZÁS MOTIVÁCIÓI
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Az on line csoport okhoz való csat lakozás motivációi
Kutatások kereszttüzében áll az a kérdés, hogy milyen megfontolásból csatlakozik valaki egy online
csoporthoz. E tanulmányok különféle csoportokat választanak vizsgálatuk tárgyául, módszereik is
eltérnek, abban viszont általában megegyeznek, hogy elméleti keretül a már ismertetett Használat
és igénykielégítés elméletet választják.
Sangwan (2005) a fizetős közösségekhez való csatlakozás mögött három kiemelkedő tényezőt
azonosított: funkcionális (pl. információhoz való hozzájutás), emocionális (pl. más emberekkel való
találkozás) és kontextuális (pl. szórakozás) okok. Lee és Young (2009) 200 hong-kongi virtuális
közösség tagjaival töltettek ki kérdőíveket, eredményeik szerint a személyek 43%-ának elsődleges
célja a személyes kapcsolatok kialakítása, 38%-ukat a speciális téma vonzza, 12%-ot a szórakozás
motivál, 7% pedig kifejezetten információt cserélne. Dholakia és munkatársai (2004) az online
közösségben való részvétel motivációit kategorizálta. A modell szerint egyéni és csoportszintű
változók befolyásolják a digitális közösségekben való részvételt, oly módon, hogy az egyéni
meghatározók egy része a csoportszintűek okozatának vagy előzményének tekinthetők. A
megközelítés a Használat és igénykielégítés elméletre és a társadalmi identitásra épít:
kiindulópontként öt olyan motivációt vagy értéket nevez meg melyek befolyásolják a csatlakozási
szándékot: (1) célorientált értéknek nevezik azt, ami az információs és instrumentális
szükségleteket elégíti ki, pl. információhoz való hozzájutást, vagy terjesztését; (2) önfelfedezés – a
saját én bizonyos aspektusainak felfedezését vagy jobb megértését eredményezi, saját
preferenciák, ízlés, értékek kialakítása, továbbgondolása; (3) kapcsolatteremtés – másokkal való
kapcsolat kialakítása, fenntartása (intimitás, barátság, társas támogatás); (4) társas presztízs – azok
a jutalmak, melyek a mások általi elfogadásból, elismerésből fakad, mely státuszemelést szolgál; és
a (5) szórakozás. Preece (1999) sportolói sérülésekkel kapcsolatos fórumok hozzászólásait
elemezte: a posztok 45%-át az empatikus, együtt érző posztok tették ki, a csatlakozás fő motivációja
pedig ezek megosztása, illetve mások történetének olvasása volt. Egy japán kutató (Ishii, 2008) két
fontos dimenziót azonosított a virtuális csoporttagság (adott esetben blogot írók közössége)
mögött: az első a rituális (nem annyira a tartalom motiválja őket, inkább a médium egészéhez való
affinitás) és instrumentális (specifikusan a tartalom érdekli őket) tengely. A másik a kapcsolat- vagy
információorientáltság. A tengelyen való elhelyezkedés leggyakoribb kombinációjának a rituális és
kapcsolatorientált pozíciót találták, melyet önfeltárási motivációnak neveztek el (32. táblázat). A
kutató szerint eredményeit erősen befolyásolta a kulturális közeg (érdekességképp hozzáfűzték,
hogy a világ összes blogjának több mint harmada japán nyelvű, Ishii, 2008).

ritualizált
instrumentális

kapcsolatorientált
önfeltárás
társaság igénye

információorientált
szórakozás
információkeresés

32. táblázat. Egy japán kutatásban kapott motivációk, két dimenzió mentén csoportosítva (Ishii.,
2008)

Bár ahány kutatás, annyiféle megnevezés és kategorizáció, a szakirodalomban leggyakrabban
felmerülő szükségletek besorolhatók az alábbi rendszerbe (33. táblázat):
•

gazdasági érdek. Ez magában foglalja az információhoz jutást is, hiszen az ilyen közösségek
nemcsak gyors és egyszerű módját kínálják ennek, hanem az online közösségek által
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szolgáltatott információ különösen értékes: magánemberek személyes véleményét is
tartalmazza, melyet maguk a felhasználók szolgáltatnak. Ugyancsak segítenek az információ
eljuttatatásában, elterjesztésében is, kihasználva a „szájról szájra” történő kommunikáció
gyorsaságát, erejét és megbízhatóságát. Ide tartozik tovább az az előny is, amit e csoportok
egy adott feladat vagy probléma megoldásában, döntések segítésében tud nyújtani.
•

szórakozás. Az online közösségek a kikapcsolódás, szórakozás lehetőségét is megadják,
kielégítik változatosság iránti igényünket, lehetnek a pihenés vagy az izgalom terepe is.

•

önfejlesztés. A csoporttagság segíthet önmagunk jobb megértésében és elfogadásában, a
másokkal való összehasonlítás segítségével az önértékelés kialakításában. A médium
jellegzetességei segíthetnek a kontrollérzés megteremtésében, így például csökkenhet a
szociális szorongás, javulhatnak a társas készségek.

•

társaság. E közösségekhez tartozás adhatja a valahová tartozás élményét, segít csökkenteni a
magányt. De ezen túl a társak akár fizikai segítséget is nyújtanak, érzelmi támogatást adnak.

•

menekülés. A virtuális terek alkalmasak arra, hogy elmeneküljünk hétköznapi életünktől, az
anonimitás lehetőséget ad egy másik én felépítésére, így magunk mögött hagyhatjuk
negatívan értékelt jellemzőinket, illetve átélhetünk olyasmit, amit a valóságban nem
tehetnénk meg.

•

hírnév. Az internetes csoportok képesek az önbecsülést növelni, a többiektől kapott
elismerések és tisztelet emelheti az önértékelést, vagy akár a társadalmi státuszt. Többen
használják egyfajta „image” építésre, vagyis jól megformált, jól kontrollálható kép
kialakítására önmagunkról.

egyéb elnevezések

kutatások

gazdasági
érdek

célorientáltság,
instrumentális igény,
információorientáció,
kognitív szükséglet

Eighmey, 1997; McKenna, Bargh, 1998; Stafford et
al., 2004; Sheenan, Hoy, 1999

szórakozás

relaxáció, kontextuális vagy
affektív szükséglet

Eighmey, 1997; Parker, Plank, 2000; Sheenan, Hoy,
1999; Lee, Young, 2009

önfejlesztés

ön-felfedezés, önfeltárás

Parker, Plank, 2000; Sheenan, Hoy, 1999; Ishii, 2008;
Dholakia et al., 2004

társaság
igénye

interperszonális, szociális
integráció, emocionális
szükséglet, kapcsolatorientáció

Eighmey, 1997; McKenna, Bargh, 1998; Wellman,
Gulia, 1999; Stafford et al., 2004; Preece, 1999; Lee
et al., 2009

menekülés

fantázia

Papacharissi, Rubin, 2000; Song et al., 2004

hírnév

önbecsülés, státusz

McKenna, Bargh, 1998; Eighmey, McCord, 1998

33. táblázat. Az online közösségekhez való csatlakozás motivációi a kutatások tükrében
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A kutat ás célkitűzései
A harmadik kutatás célja az volt, hogy feltárja a virtuális csoporttagság jellegzetességeit „belülről”,
vagyis a csoporttagok szemével. Az alapvető dimenziók, melyekről információt szerettünk volna
kapni, az észlelt entitativitás, az anonimitás foka, a csoporthoz való csatlakozás motivációi, a
csoportban észlelt aktivitás foka, a betöltött szerep, az identitásban elfoglalt jelentőség, illetve a
csoportban való részvétel következményei.
A kutatás céljai részletesen:
1. cél. Az online csoportok tagjainak saját csoportra vonatkozó entitativitás-percepcióját
feltárni, azt összehasonlítani a külső megítéléssel.
2. cél. Az online csoportok tagjainak saját csoportra vonatkozó anonimitás-percepcióját
feltárni, összehasonlítani a külső megítéléssel.
3. cél. Megvizsgálni, hogy milyen tényezők befolyásolják leginkább az ingroup entitativitáspercepciót, és egybevetni azt az előző vizsgálatban kapott eredményekkel.
4. cél. Megvizsgálni, hogy milyen okból csatlakoznak az emberek online csoportokhoz
általában, és milyen gratifikációs profillal rendelkeznek a különféle csoportok.
5. cél. A csoportok jellemzése az egyéb tényezők mentén (csoportban észlelt aktivitás
foka, a betöltött szerep, az identitásban elfoglalt jelentőség, illetve a csoportban való
részvétel következményei).
6. cél. A tagok egy kiválasztott személyiségjellemzője (affiliációs igény) befolyásolja-e a
fenti tényezőket.
7. cél. Az összes tulajdonság (entitativitás, anonimitás, gratifikációk, a csoport jellemzői, a
személy affiliációs igénye) közötti összefüggések kimutatása.
Vizsgálati személyek
A vizsgálati személyek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy valamilyen online csoport
tagjának vallják magukat. Természetesen egy személy több ilyen csoportban is részt vehet, ezért
egyrészt olyan csoportokat igyekeztünk választani, melyek vélhetően fontosak tagjaik számára,
másrészt a kérdőív első lépéseként megjelöltettük a személlyel, hogy mely csoportjára
vonatkoztatva tölti ki a kérdőívet. A csoportok kiválasztásánál a gyakorlati szempontok döntöttek,
vagyis a csoport hozzáférhetősége, hiszen ezek többsége nem feltétlenül nyílik meg kívülállók
számára. Ezen a korláton túl azonban próbáltunk minél többféle közösséget elérni: a kiválasztott
csoportok meglehetősen heterogének, mind céljukat, mind összetételüket, mind nagyságukat
tekintve. Az alábbiakban a választott csoportok rövid bemutatása következik.
A Twiline Magazin egy rajongói oldal. A tagokat a
közös érdeklődési kör kapcsolja össze: rajongásuk
tárgya egy manapság divatos, szinte már
kultikussá vált regény, illetve annak filmes
adaptációja. A tagok többsége a tízes évei végén,
húszas évei elején van, jellemzően fiatal lányok és
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viszonylag sok idıt töltenek a csoporttal. Az oldal lehetőséget ad blogolásra, fórumozásra; híreket
és interjúkat közöl.
A Facebook egy közösségi oldal (social network), egy
újfajta digitális közösségi struktúra, mely egyének és
szervezetek kapcsolataiból áll, és amely tartalmazza a
szereplők közötti kapcsolat minőségére vonatkozó
információkat is. Eredeti célja az ismerősök
összekötése, de ma már rengeteg egyéb funkciót is
betölt (civil mozgalmakhoz való csatlakozás,
különböző kulturális vagy politikai események
hirdetési felülete, alkalmas társkeresésre, gondolatok,
videók, információk megosztására, fotó feltöltésére,
játékra…).
A moly.hu egy olvasás köré szerveződött honlap, melyet 2008-ban alapítottak. Olyan emberekből
áll, akiknek közös érdeklődése a könyv, a
közösséghez bárki csatlakozhat. A
honlap
többféle
aktivitásra
ad
lehetőséget, létre lehet hozni saját
profilt: mindenki megjelenítheti a
könyveket, melyeket már olvasott, vagy
jelenleg olvas. Egy-egy könyvet ötfokú
skálán lehet értékelni, és szöveges megjegyzést fűzni hozzá. A tagok könyvborítókat, fülszövegeket
tesznek fel, és könyveket cserélnek egymással
Fogyókúrás csoport. A fórumok aszinkron, főleg
szöveges párbeszédre adnak lehetőséget. Minden
fórumot egy adott témához lehet kötni, a
kommunikálók száma változó, jellemzően nyitott
közösségek, ahol a közösség magját a törzshozzászólók
adják. Az általunk vizsgált fórum egy népszerű női
oldal (mindmegette.hu) fórumai között található,
témája a fogyókúra.

A World of Warcraft egy online virtuális játék,
egészen pontosan egy csak interneten keresztül
játszható szerepjáték (MMORPG, Massively
Multiplayer Online Role-Playing Game). 2004ben jelent meg, jelenleg több millió
előfizetőjével egyike a világ legnépszerűbb ilyen
típusú számítógépes játékának. Több altípusa
van, alapvető célja általában az ellenséges
játékosok feletti győzelem és a zsákmányszerzés. A másokkal való harc és versengés mellett a közeg
kifejezetten támogatja az együttműködést, bizonyos célokat csak másokkal összefogva (partizás,
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portyázás) lehet elérni. A játékban való részvétel első lépése
egy karakter (avatar) megalkotása (név, nem, faj, kaszt, külső
kiválasztása). Maga a játék egy virtuális világban játszódik, mely
jól elkülöníthető atmoszférájú és élővilágú zónákból áll, tehát
teljesen egy alternatív valóság képzetét kelti.
A Tumblr 2007-ben indult, alapvetően egy mikroblog-platform,
mely a felhasználók számára lehetővé teszi szövegek, képek,
videók, zenék és linkek közzétételét, valamint megosztását. A
tagok beállíthatják, hogy publikus vagy zárt blogot
üzemeltetnek, illetve megjelölhetik, hogy kinek a blogját követik. A tumbleres aktivitások nagy része
ismerősök tartalmaira adott reakció (lájkolás és reblogolás). Magyarországon a többi közösségi
médiához képest a Tumbler-esek viszonylag kis közösséget alkotnak.

A vizsgálatban alkalmazott mérőeszköz bemutatása
A kérdıív egy kifejezetten erre a kutatásra összeállított eszköz volt, mely összesen két nagy részből
állt: a demográfiai, illetve az online csoportra vonatkozó kérdésekből.
Demográfiai adatok: a kitöltők nemére, korára, az internetezéssel naponta eltöltött időre, illetve
arra kérdeztek rá, hogy mióta használják az internetet.
Online csoportra vonatkozó adatok: mindenekelőtt azt kérdeztük meg a személyektől, hogy mely
online csoporttagságukra vonatkozóan töltik ki a kérdőívet. Az észlelt entitativitás mérése hasonló
volt a 2. vizsgálatéhoz, de a fennállás időtartama helyett ezúttal azt kérdeztük, meg, hogy a csoport
mennyire képes befolyásolni másokat. A csoporthoz való csatlakozás motivációira vonatkozó
kérdéseket a szakirodalom áttekintése után, az egyik legtöbbet használt kérdőív felhasználásával
fogalmaztuk meg (Grace-Farfaglia, 2006: társaság igénye, gazdasági érdekek, önkifejezés,
szórakozás, menekülés) kiegészítve az adott minta szempontjából fontosnak gondolt mutatóval
(LaRose, Eastin, 2004: hírnév). Ezen kívül rákérdeztünk olyan egyéb csoportjellemzőkre, melyek a
szakirodalom, illetve személyes tapasztalatok alapján relevánsnak tűntek: a csoport a vizsgálati
személy életében betöltött jelentőségére, a csoporton belüli kapcsolataira, a csoporttal töltött
idejére. Kitértünk a csoport jellemzőire, az ott betöltött szerepekre, a kitöltő társadalmi
identitásában betöltött fontosságára, a csoporttagság következményeire – például a magány
csökkenése csoporthoz csatlakozás óta –, és az anonimitás mértékére. Ezen – inkább a csoportra
vonatkozó – kérdések mellett egy személyiségjellemzőt (affiliációs igény) is bevontunk a kutatásba,
mely több szerző (Flanagin, Metzger, 2001; Katz, 2002; Ruggiero, 2000) szerint befolyásolhatja az
eredményeket (34. táblázat).
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Konstruktum és a hozzá tartozó
itemek

Reliabil
itásmutató

Konstruktum és a hozzá tartozó
itemek

Reliabili
tásmutató

Milyennek látja ezt a csoportot? (1-5 skálán megjelölni)
Entitativitás
Egységes
Képes befolyásolni másokat
Képes közösen cselekedni
Együtt tud működni

0,795

7

Fontos a csoporttagok számára
A tagok interakcióban állnak egymással
A csoport zártkörű.
A csoporttagok hasonlítanak egymásra.

Milyen okból csatlakozott ehhez a csoporthoz? (1-5 skálán megjelölni)
Társaság igénye
Hogy hozzám hasonló emberekkel
találkozzam.
Hogy legyen társaságom.
Hogy új emberekkel találkozzam.
Hogy kevésbé érezzem magam
magányosnak.
Gazdasági érdek
Hogy megtanuljak bizonyos dolgokat
Hogy olyan információkhoz jussak,
amit máshol nem találok meg
Hogy segítséget kapjak egy
probléma megoldásához
Szórakozás
Relaxálni
Szórakozni
Eltölteni az időt
Felpezsdítsem az életem

0,753

Hírnév
Hogy fontosnak érezzem magam.

0,814

Hogy híres legyek
Hogy az emberek megtudják, ki vagyok
Hogy mások tiszteljenek
0,743

0,721

Menekülés
Elmenekülni a valódi életemből
Olyan dolgokat tapasztalhassak meg,
amiket a valóságban nem
Hogy új identitásokat, szerepeket
próbálhassak ki
Önfejlesztés
Hogy fejlesszem önmagam
Hogy új érdeklődési köreim legyenek

0,751

0,713

Mennyire érzi igaznak az alábbi állításokat? (1-5 skálán megjelölni)
Csoportszerűség, csoportjellemzők
A csoportnak van vezetője

0,652

Úgy gondolom, megvan
mindenkinek a maga szerepe a
csoportban
A csoportban kialakult szerepek
vannak

Affiliáció

7

0,771

Csoportban mutatott aktivitás
Aktív közreműködő vagyok a
csoportban
Fontos számomra, hogy ne maradjak le
a csoportban zajló eseményekről.
Az online csoport tagjaival gyakrabban
tartom a kapcsolatot, mint más
csoportokkal.
Napi rendszerességgel kapcsolatba
lépek a csoporttagokkal.
Anonimitás foka

A zártkörűség itemet kivéve (magyarázatért lásd a következő oldal).

0,725

0,768
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Társaságkereső embernek tartom
magam.
Ha egyedül vagyok, hiányzik, hogy
valakivel kapcsolatba tudjak lépni.
Úgy érzem, hogy fontos, hogy részt
vegyek különböző társas
eseményeken.
Általában én vagyok a
kezdeményező fél a kapcsolatok,
barátságok kialakításában.
Szeretném, ha mások barátságosnak
látnának.
Fontos számomra, hogy mások
elfogadjanak.
Társadalmi identitásban betöltött
fontossága
Nagyon fontos szerepet játszik az
életemben ez a csoport.
Szerintem a többi csoporttagnak is
fontos ez a csoport.
Nagyon fontos számomra a csoport
többi tagja
A csoportot teljesen sajátomnak
érzem
Megbízom a többi csoporttagban
Közel állnak hozzám a csoporttagok

A csoporttagok valós adatait ismerem.
A többiek személyes információikat is
közzétesznek.
Az interneten kívül, személyesen is
tartom a kapcsolatot egyes
csoporttagokkal
Eredeti nevemmel szerepelek a
csoporttagok listáján

0,815

Személyes információkat is megosztok
magamról az online fórumokon
A többiek ismerik a valós nevemet és
arcomat
Offline csoportokkal való
összehasonlítás
Ez a csoport van olyan fontos, mint a
való életbeli csoportjaim
Ebben a csoportban teljesen másképp
viselkedem, mint a való életben
Ebben a csoportban inkább lehetek
önmagam, mint a való életben.
Csoporttagság következménye

0,752

0,718

Mióta csatlakoztam a csoporthoz,
kevésbé érzem magam magányosnak.
Mióta csatlakoztam ehhez a
csoporthoz, nagyobb az önbizalmam

Inkább formális kapcsolatot tartunk
az online felületen a csoporton belül
Teljes mértékben a csoport tagjának
érzem magam.

34. táblázat. Az online csoporttagság kérdőív itemei és a képzett mutatókhoz tartozó reliabilitás
(Cronbach-α) értékek

Az adatfelvétel men ete
Az adatfelvételre az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének hallgatóiból álló műhely8 keretében került
sor. Minden adatfelvevő kiválasztott egy általa jól ismert online csoportot, és a tagokat
személyesen, illetve e-mailben is megkérte a kérdőív kitöltésére. Az alanyok elérése elektronikus
úton történt, a kerdoivem.hu oldalon tettük közzé közösen kialakított online kérdőívet. Erre az
oldalra irányítottuk azokat a személyeket, akiket a kitöltés előtt tájékoztattunk arról, hogy egy
online csoporttagságra vonatkozó vizsgálatra kérjük fel őket, és a kitöltés során önmagukat, mint a
csoport tagjai definiálják. Természetesen a bizalmas adatkezelésről, és az anonimitásról is

8

A műhely tagjai: Bakos Dóra, Bujdos Éva, Gáspár Anita, Kiss Anna, Mészáros Dóra, Óvári Borbála, Szentpéteri
Orsolya.
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biztosítottuk őket, és csak a csoportjuk nevét, vagy jellegét kérdeztük meg. A kérdőív egy hónapig
volt elérhető, 2010 áprilisában.

Eredmények
Reliabilit ásvizsgálat
A 34. táblázatban a kérdőív itemei, mutatói és a hozzájuk tartozó, kapott reliabilitás-értékek
láthatóak. A kérdőív mutatóinak reliabilitása elfogadható lett, (0,713-0,815 közötti Cronbach-α
értékek). Egyetlen item item-totál korrelációja lett olyan alacsony (A csoport zártkörű: 0,469) hogy a
továbbiakban inkább elkülönítve kezeltük. A többi tétel esetében az item-maradék korrelációk
0,589-0,742 között mozogtak. A normál eloszlás sajnos több mutató esetében nem bizonyult
igaznak, ezért számos esetben nemparaméteres eljárásokat (is) használtunk.
Demográfiai jellemző k
A vizsgálatban összesen 337 személy vett részt, nemi eloszlásukat tekintve 232 nő és 105 férfi. Az
átlagéletkoruk 23,86 év (szórás: 7,67 év). A legfiatalabb kitöltı 12 éves, a legidısebb pedig 56 éves
volt. A hat csoport több szempontból is heterogénnek mutatkozott: volt köztük alacsony létszámú,
ahol a törzstagok nagy része kitöltötte a kérdőívet: a becsült 18 főből 16. Más csoportok
kifejezetten nagy létszámúak (pl. Facebook). Volt olyan csoport, ahol inkább a nők domináltak (a
fórumnál a minta 100%-a), más csoportoknál pedig a férfiak (online játék: a minta 80%-a férfi)
voltak túlsúlyban. A legfiatalabbak a Twiline (17,4), a legidősebbek pedig a fórum tagjai voltak
(35,6). A kor- és nemi megoszlást csoportra lebontva lásd a 35. táblázatban.
Csoportok
Twiline
Facebook
Moly.hu
Fogyókúrás fórum
World of Warcraft
Tumblr
Összesen

létszám
kor
létszám
kor

férfi
8 (%)
19,1
35 (%)
22,9

nő
67 (%)
17,3
70 (%)
22,6

összesen
75
17,4
105
22,7

létszám
kor
létszám
kor
létszám
kor
létszám
kor
létszám
kor

10 (%)
27,6
0
31 (%)
24,3
28 (%)
29,8
105 (%)
26,2

49 (%)
29,1
15 (%)
35,6
7 (%)
23,8
17 (%)
27,3
232 (%)
23,3

59
28,8
15
35,6
38
24,1
45
29,1
337
23,8

35. táblázat. A 3. vizsgálat mintájának összesítése

A megkérdezettek viszonylag sok időt (naponta átlag 1,82 (1-5 óra) órát) szánnak a csoporttal való
foglalatoskodásra. A csoportok közül egyedül az online játék (WoW) értéke ugrott ki, a résztvevők
átlaga napi 2,8 óra lett (F=6,95, p<0,001). Ebben a tekintetben nem találtunk nemi különbséget (36.
táblázat).
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Két kérdésre adott válaszból (naponta mennyit és mióta internetezik) egy ún. tapasztalat mutatót
hoztunk létre. Az elérhető értékek 2-8 között voltak, két pontot az kapott, aki kevesebb, mint egy
éve használja az internetet, és naponta kevesebb, mint egy órát. Maximális pontot pedig az, aki
saját bevallása szerint több mint 10 éve netezik és naponta több mint négy órát használja. A
felhasználók többsége 4-6 pontot kapott (75%), ez alatt csak 7%-uk, felette pedig 18%-uk. A kapott
átlagok alapján a csoportok három kategóriába oszthatók (lásd 36. táblázat): a kevéssé tapasztalt
felhasználókból álló csoportok: Twiline és fogyókúrás fórum (átlag: 5,6 és 5,3), közepes szintű
felhasználókból állók: Facebook (6,3), Moly.hu (6,3), WoW (6,7), illetve egy kiemelkedő szintű
felhasználókból álló: Tumblr (7,3). A kategóriák között szignifikáns az eltérés (F=15,785, p<0,001).
Csoportok

Csoporttal
töltött idő

A válaszadók által becsült létszám
(átlag és terjedelem)

Tapasztalat
(átlag, szórás)

Twiline

1,4

800

300-3000

5,6 (1,19)

Facebook

1,7

500000

100000-4000000

6,3 (1,10)

Moly.hu

1,7

500

300-1200

6,3 (1,26)

Fogyókúrás fórum

1,0

18

8-20

5,3 (1,60)

World of Warcraft

2,8

750

200-3500

6,7 (0,95)

Tumblr

1,7

2800

2000-10000

7,3 (0,84)

Összesen
1,7
36. táblázat. A vizsgált csoportok néhány jellemzője

6,2 (1,25)

Anonimitás és entit ativitás viszonya
Az anonimitás átlaga 2,91 lett, természetesen nagy változatosságot mutatva a különböző csoportok
között (Kruskal-Wallis=109,64; df=5; p<0,001). Leginkább anonimnak a Twiline-t (3,66) és a Wow-ot
(3,5) ítélték, legkevésbé pedig a Facebookot (2,08) (U=1000,5; p<0,001). Az entitativitás átlaga 3,78
lett, legcsoportszerűbbnek a Twiline rajongók látták saját csoportjukat (4,22), legkevésbé pedig a
Facebook (3,51) és a Tumblr (3,51) felhasználók (U=1484,5; p<0,001) (37. táblázat). A különbségek
szignifikánsak, de mivel nem normál eloszlású mintával van dolgunk, varianciaanalízis helyett annak
nemparaméteres megfelelőjét, Kruskal Wallis-t futtattunk le, majd az egyes csoportok
összehasonlítására Mann-Whitney féle U-próbát használtunk. A két jellemző átlagai között nem
találtunk sem nemhez, sem tapasztalathoz, sem korhoz köthető különbséget.
entitativitás

anonimitás

korreláció

Twiline

4,22 (0,66)

3,66 (0,92)

-

Facebook

3,51 (0,76)

2,08 (0,93)

0,355**

Moly.hu

3,95 (0,72)

3,02 (0,84)

-

Fórum

3,98 (0,53)

2,90 (0,95)

-

WoW

3,66 (0,96)

3,50 (0,93)

-

Tumblr

3,52 (0,81)

2,98 (0,91)

0,433**

Összesen

3,78 (0,81)

2,91 (1,01)

-

37. táblázat. A különböző csoportok átlagos entitativitása és anonimitása (zárójelben a szórás).
**p<0,01
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Az anonimitás és entitativitás között csak bizonyos csoportok esetében találtunk összefüggést: a
Facebook és a Tumblr-használók vélekedtek úgy, hogy saját közösségük esetében az anonimitás és
az entitativitás korrelál.
Az entit ativit ás tényezői
Az entitativitás egyes tényezői (egységesség, közös cselekvés, együttműködés, befolyás másokra,
fontosság, interakció, hasonlóság, zártság) közötti kapcsolatok feltárása céljából egy többszörös
lineáris regresszióanalízist is lefutattunk az adatokon (a változók beléptetése egyszerre történt).
Az eredmények azt mutatják, hogy legnagyobb bejósló értékkel a közös cselekvésre való képesség
(β=0,389), és a tagok közötti interakció (β=0,244), illetve kisebb mértékben az együttműködés
(β=0,192) és a hasonlóság (β=0,187) bírt. A többi tényezőnek nem volt hatása. A többszörös
determinációs együttható értéke (R²=0,431) alapján elmondható, hogy a fenti tényezők az
entitativitás értékelések varianciájának több mint 40%-áért felelnek (38. táblázat).
befolyás

közös

együtt-

cselekvés

működés

fontos

inter-

egységes

hasonlít

zárt

akció

Twiline

3,31

4,64**

4,71**

4,41*

3,87

4,24*

4,44**

1,33

Facebook

3,41

3,52

3,51

3,70

4,10

3,20*

3,01

1,99

Moly.hu

3,90*

3,76

3,95

4,32*

4,29*

4,07*

3,24

1,42

Fórum

3,87*

3,40

3,87

4,00

4,27

4,67**

4,07*

1,27

WoW

3,16

3,89

3,89

3,79

3,95

3,58

3,32

2,29*

Tumblr

3,40

3,42

3,47

3,69

4,16

3,44

3,00

2,69**

Összesen

3,50

3,82

3,91

3,99

4,07

3,72

3,45

1,84

38. táblázat. A különböző csoportok átlagai (a Mann-Whitney féle U-próba szignifikáns
eredménye csillaggal jelölve: *p<0,05; **p<0,01)

Ha az egyes csoportokat az entitativitás-tényezők mentén szeretnénk leírni, azt láthatjuk, hogy a
másokra gyakorolt befolyás szempontjából a Moly.hu (3,90) és a Facebook (3,87) emelkedik ki. A
közös cselekvés és az együttműködés lehetősége leginkább a Twiline-t (4,64 és 4,71) jellemzi. A
tagok szempontjából a Twiline (4,41) és a Moly.hu (4,32) a legfontosabb, ez utóbbit résztvevői
kifejezetten interaktívnak találják (4,29). Legkevésbé egységesnek a Facebookot (3,20), leginkább
pedig a Twiline-t (4,24), a Moly.hu-t (4,07) és a fórumot (4,67). A Twiline (4,44) és a fogyókúrás
fórum (4,07) tagjai vélik úgy, hogy a közösségben részt vevők hasonlítnak egymásra. Az általunk
vizsgált csoportok jellemzően nyitottak (átlag: 1,84), ami az internet egészére is jellemzőbb.
Legzártkörűbbnek a WoW (2,29) és a Tumblr (2,69) bizonyult.
Gratifikációk fakto ranalízise
Mivel a változók közül több nem tekinthető normál eloszlásúnak, a faktoranalízist néhány egyéb
vizsgálat előzte meg. Először is korrelációs mátrixot hoztunk létre: az egyikben a Pearson-féle, a
másikban a nemparametrikus Spearman-féle Rho-t használtuk. Mivel a kapott eredmények csak
minimálisan tértek el egymástól, a továbbiakban a Pearson-féle korrelációt használtuk. Az adatok
alkalmasságának vizsgálatához létrehoztunk egy anti-image mátrixot, mely a változók (és azok
varianciájának) kapcsolatát vizsgálják, mivel az MSA (Measure of Sampling Adequacy) értékek
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minden esetben 0,5 felettiek voltak, egyetlenegy itemet sem kellett kizárni az elemzésből. Mivel a
Bartlett teszt is magas szignifikanciát mutatott, az adatok alkalmasnak bizonyultak a faktoranalízis
(Principal Component Analysis, Varimax rotáció) elvégzéséhez. Ezzel legfőbb célunk az volt, hogy
megvizsgáljuk, a megkérdezettek válaszai ugyanazt a háttérstruktúrát tükrözik-e, mint amit a
szakirodalom alapján feltételeztünk.
A kapott faktorok kisebb változtatásokkal, de tükrözik az eredeti elképzeléseket. Az eredeti hat
kategóriából öt lett (a többi kapott faktor sajátértéke 1,00 alatt maradt), az önfejlesztés beolvadt a
gazdasági érdekbe, ami így a tanulás elnevezést kapta. A hírnév kiegészült az új identitások és
szerepek kipróbálásával, és a státuszemelés címkét kapta. A további változások a táblázatban
láthatóak (vastag betűvel a máshová került itemekkel). Az öt faktor a variancia 65%-át magyarázza
(a faktorok egyenkénti értékét lásd a 39. táblázatban) (Goodness of Fit Test, Khí²=254,913, df=100,
p<0,001).
1.
faktor

2.
faktor

3.
faktor

4.
faktor

5.
faktor

magyarázott variancia (%)

17

13

12

11

10

megbízhatóság (Cronbach-α)

0,856

0,752

0,767

0,782

0,705

Hogy mások tiszteljenek
Hogy híres legyek
Hogy új identitásokat, szerepeket próbálhassak ki
Hogy az emberek megtudják, ki vagyok
Hogy fontosnak érezzem magam.

(0,830)
(0,825)
(0,622)
(0,586)
(0,573)

Elmenekülni a valódi életemből
Hogy kevésbé érezzem magam magányosnak
Eltölteni az időt
Olyan dolgokat tapasztalhassak meg, amiket a
valóságban nem
Hogy megtanuljak bizonyos dolgokat
Hogy olyan információkhoz jussak, amit máshol
nem találok meg
Hogy új érdeklődési köreim legyenek
Hogy fejlesszem önmagam
Hogy segítséget kapjak egy probléma
megoldásához
Hogy hozzám hasonló emberekkel találkozzam
Hogy legyen társaságom
Hogy új emberekkel találkozzam
Relaxálni
Szórakozni
Felpezsdítsem az életem
39. táblázat. A faktoranalízis eredménye

(0,743)
(0,636)
(0,609)
(0,599)
(0,786)
(0,728)
(0,630)
(0,619)
(0,369)
(0,782)
(0,761)
(0,621)
(0,808)
(0,740)
(0,690)
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A kapott faktorok átlagainak segítségével a különböző csoportok gratifikációs profilját is felrajzoltuk
(40. táblázat).

Twiline
Facebook
Moly.hu
Fórum
WoW
Tumblr
Összesen

státuszemelés
1,77
1,62
1,55
1,65
2,06
1,92
1,73

menekülés
2,49**
1,76*
1,83*
2,01
2,13*
2,09
2,03

tanulás
3,40**
2,28**
3,31
3,26**
2,56
2,65*
2,84

társaság
3,25
2,25**
3,20
3,82**
2,72
2,76
2,83

szórakozás
3,55*
3,23
3,21
2,42**
3,92**
3,43
3,36

40. táblázat. a különböző csoportok 5 gratifikációs faktorban kapott átlagai (a Mann-Whitney féle
U-próba szignifikáns eredménye csillaggal jelölve: *p<0,05; **p<0,01)

Minden egyes csoport faktorokra adott átlagait elemezve az alábbi szignifikáns különbségeket
találtuk a csoportokra jellemző gratifikációkban: a státuszemelésben nem mutatkozott különbség. A
menekülés leginkább a Twiline rajongókra (2,49) és a WoW játékosaira (2,13), legkevésbé pedig a
Facebook felhasználókra (1,76) és a Moly.hu-ra (1,83) volt jellemző (khí²=32,811, df=2, p<0,001). A
tanulás leginkább a Twiline rajongókra (3,4) és a fórumozókra (3,26), legkevésbé pedig a Facebookolókra (2,28), a WoW játékosokra (2,56), illetve a Tumblrt használókra (2,65) volt jellemző
(khí²=81,072, df=2, p<0,001). A társaság igénye a fórumozókat (3,82) vezeti elsősorban, a legkisebb
mértékben pedig a Facebook használókra (2,25) hatott (U=229,5, p<0,001). Kifejezetten szórakozási
céllal a WoW játékosok (3,92), és a Twiline használók (3,55) kommunikáltak közösségükkel, ez a
motiváció a fórumozóknál (2,42) kevésbé számított (khí²=27,23, df=2, p<0,01). (Mivel nem normál
eloszlású mintával van dolgunk, varianciaanalízis helyett annak nemparaméteres megfelelőjét,
Kruskal Wallis-t futtattunk le, majd az egyes csoportok összehasonlítására Mann-Whitney féle Upróbát használtunk). A jellemzők átlagai között nem találtunk sem nemhez, sem korhoz köthető
különbséget.
A kérdőív további kérdéseinek elemzése
A többi kérdés a csoportok alapvető jellemzőit próbálta feltárni: mennyire működik valódi
csoportként, milyen szerepet tölt be identitásukban, mennyire kapcsolódnak be aktívan a csoport
életébe, milyen következménnyel járt a valós életükre az online csoportban való részvétel, és
milyen fontosnak látják ezt a csoportot a valós csoportjaikkal összevetve. Ezen kívül egy olyan
személyiségjellemzőt is felmértünk, mely relevánsnak tűnt az adott téma szempontjából: ez az
affiliációs igény.
Leginkább kialakultnak, szerepekkel, vezetővel rendelkezőnek a Twiline-t és a WoW-ot látták a
tagok (3,71 és 3,91), legkevésbé pedig a Facebookot (1,93) (khí²=116,663, df=5, p<0,01). Az
összátlag 2,92 lett. A tagok identitásában legfontosabb szerepet a Twiline (3,35), a fórum (3,52) és a
Moly.hu (3,24) játszotta. Legkevesebb hatása a Facebooknak (2,91) és a Tumblr-nek (2,82) volt
(khí²=17,34, df=5, p<0,01). A tagok a legnagyobb aktivitást a fogyókúrás fórumban (3,58) mutatták,
a többi csoportra közepes szintű részvétel (2,82-3,06) volt jellemző, kirívóan alacsony átlag sehol
nem található. Az offline csoportokkal való összehasonlításban utóbbiak kerültek ki győztesen:
(összátlag 1,91) vagyis azokat mindig fontosabbnak ítélték. Legmagasabbra a Twiline rajongók
értékelték csoportjukat ilyen szempontból, de még az ő átlaguk sem ütötte meg a közepes
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mértéket (2,3), legkevesebb pontot a Facebook-használók adták (1,58) (khí²=37,894, df=5, p<0,001).
A csoporthoz való csatlakozás következményét firtató kérdésre (kevésbé érzi-e magát
magányosnak, nagyobb lett-e az önbizalma) a közepesnél alacsonyabb átlagokat kaptunk,
legpozitívabb tapasztalatról a fórumozók és a Twiline-rajongók számoltak be, a többi csoport átlaga
szignifikánsan nem eltérő (1,72-2,08) (khí²=15,005, df=5, p<0,01). Legmagasabb affiliációs igény a
Facebook használókra (3,52) és fórumozókra (3,46) volt jellemző, legkevésbé pedig a Moly.hu (2,94)
és a Tumblr-használókra (2,84) (khí²=31,67, df=5, p<0,001) (41. táblázat).
csoporttársas
aktivitás
összekövetaffiliáció
jellemzők
identitás
hasonlítás
kezmény
Twiline
3,71**
3,35*
2,85
2,30
2,38*
3,37
Facebook
1,93**
2,91*
2,83
1,58
1,70
3,52
Moly.hu
3,27
3,24*
2,92
1,81
1,95
2,94
Fórum
2,13
3,52*
3,58
1,97
2,50**
3,46
WoW
3,91**
3,06
3,06
2,00
1,84
3,03
Tumblr
3,19
2,88
2,82
2,10
2,08
2,84
Összesen
2,92
3,23
2,91
1,91
1,95
3,23
41. táblázat. A különböző csoportok csoportjellemzők mentén kapott értékeléseinek átlaga (a
Mann-Whitney féle U-próba szignifikáns eredménye csillaggal jelölve: *p<0,05; **p<0,01)

Korrelációs mát rix
A különböző tényezők közti összefüggések megismerésére korrelációs mátrixokat hoztunk létre. Az
első táblázat (42. táblázat) az anonimitás, az entitativitás és a kapott gratifikációk egymástól való
függését ábrázolja. Az eredmények szerint az anonimitás egyik gratifikációval sem mutatott
szignifikáns együttjárást. Az entitativitás pedig csak a tanulással (r=0,3; p<0,05), és a
társaságkereséssel (r=0,3; p<0,05). A gratifikációk közül a menekülés a státuszemeléssel (r=0,61;
p<0,05), a társaság-igénnyel (r=0,37; p<0,05) és a szórakozással (r=0,30; p<0,05) mutatott
összefüggést. Ezen túl a státuszemelés a tanulással (r=0,40; p<0,05) és társaságkereséssel (r=0,38;
p<0,05), valamint a szórakozás a meneküléssel (r=0,47; p<0,05).
anonimitás
anonimitás
entitativitás
státuszemelés
menekülés
tanulás
társaság
szórakozás

entitativitás
-

státuszemelés
-

menekülés
0,61**

tanulás
0,30*
0,40*
0,45**

társaság
0,30*
0,34*
0,37*
0,49**

szórakozás
0,30*
-

42. táblázat. Az anonimitás, entitativitás és a gratifikációk korrelációs mátrixa. Csak a szignifikáns
(p<0,05) és legalább közepes szintű (r≥0,3) együttjárásokat tüntettük fel, ** p<0,01; *p<0,05.

A 43. táblázat a csoportok különböző jellemzőinek összefüggéseit ábrázolja. (Itt is kiszámítottuk
mind a Pearson, mind a Spearmen Rho értéket, mivel a két érték között itt is csak minimális
különbség mutatkozott, a továbbiakban már csak az előbbit tüntetjük fel). Összefüggést mutat az,
hogy mennyire látják csoportszerűnek közösségüket a tagok, azzal, hogy a tagság milyen fontos
szerepet játszik csoportidentitásukban (r=0,40; p<0,05), továbbá azzal, hogy az offline
csoportjaikhoz képest mennyire érzik fontosnak az online csoportban való részvételüket (r=0,44;
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p<0,05), illetve, hogy mennyire érzik pozitívnak a csoporttagságuk következményeit (r=0,33;
p<0,05). A társadalmi identitásban betöltött szerep szoros kapcsolatban áll továbbá a csoportban
mutatott aktivitással (r=0,75; p<0,05), a valódi csoporthoz viszonyított fontosságával (r=0,48;
p<0,05), és a csoporttagság pozitív következményeivel (r=0,55). E két utóbbival a csoportban
mutatott aktivitás is korrelált (r=0,48 és 0,53; p<0,05). az összehasonlítás és a következmény
egymással is erősen összekapcsolódott (r=0,71; p<0,05).
csoportjellemzők
csoportjellemzők
társadalmi
identitás
aktivitás

társas
identitás
0,4**
(0,39)

aktivitás
0,75 **
(0,75)

összehasonlítás
0,44**
(0,47)
0,48**
(0,52)
0,48**
(0,55)

következmény
0,33*
(0,34)
0,55**
(0,54)
0,53**
(0,51)
0,71**
(0,69)

affiliáció
0,35*
(0,34)
0,33*
(0,32)
-

összehasonlítás
következmény
affiliáció
43. táblázat. A tényezők korrelációi (Pearson és zárójelben a Spearman Rhó) a táblázatban a
szignifikáns és 0,3 feletti érték vannak megjelölve, ** p<0,01; *p<0,05.

A különböző csoportok jellemzőit és a gratifikációkat összevetve a következő összefüggéseket
tapasztaltuk (44. táblázat). A csoportszerűség és az entitativitás korrelált (r=0,44), ami magától
értetődő eredmény, mivel ugyanarra a tulajdonságra vonatkoznak. Az entitativitás összefüggött
még a társadalmi identitással (r=0,45) és az aktivitással (r=0,3). Ez utóbbi korrelált az anonimitással
(r=0,41), a státuszemeléssel (r=0,3), a meneküléssel (r=0,3) és a társaságigénnyel (r=0,35). Az már
említett aktivitáson kívül az anonimitás befolyásolta a társadalmi identitásban betöltött szerepet is
(r=0,32). A gratifikációk közül a státuszemelés a csoport zártkörűségével (r=0,35), az aktivitás
szintjével (r=0,3), az offline csoportokkal való összehasonlítással (r=0,52), illetve a csoporttagság
következményeivel (r=0,57) járt együtt.; a menekülés az aktivitással (r=0,3; p<0,05), az
összehasonlítással (r=0,48; p<0,05) és a következményekkel (r=0,52; p<0,05); a tanulás a
csoportszerűséggel (r=0,39; p<0,05), az összehasonlítással (r=0,31; p<0,05) és a következménnyel
(r=0,4; p<0,05); a társaság igénye a csoportszerűséggel (r=0,37; p<0,05), a társadalmi identitásban
betöltött szereppel (r=0,43; p<0,05), az aktivitás fokával (r=0,35), az összehasonlítással (r=0,33;
p<0,05) és a következményekkel (r=0,43; p<0,05).
anonimitás

entitativitás

státuszemelés
-

menekülés

tanulás

társaság

szórakozás

csoportjellemzők
0,44**
0,39*
0,37*
társadalmi
0,32*
0,45**
0,43**
identitás
aktivitás
0,41**
0,30*
0,30*
0,30*
0,35*
összehasonlítás
0,52**
0,48**
0,31*
0,33*
következmény
0,57**
0,52**
0,40**
0,43**
affiliáció
0,35*
44. táblázat. A tényezők és a gratifikációk korrelációi (a táblázatban a szignifikáns és 0,3 feletti
érték vannak megjelölve; ** p<0,01; *p<0,05)
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A cso portok profiljai
Ha áttekintjük a kapott eredményeket, felrajzolhatjuk az egyes online csoportok jellegzetességeit
(14. ábra). Az alábbiakban azokat a tulajdonságokat emeljük ki, melyekben az adott csoport eltért a
többitől.
A Twiline főleg fiatalokból áll, akik egyszerre látják entitatívnak és anonimnak saját csoportjukat. A
közösség kiemelkedik a többi közül abban, hogy tagjai ezt látják leginkább kialakultnak, ahol az
egyes embereknek stabil szerepe van, társadalmi identitásukban fontos tényező, a részvétel
következményeit pedig kifejezetten pozitívnak látják. A csatlakozás motivációi között a menekülést,
a tanulást és a szórakozást jelölték meg. A Facebook
értelemszerűen – nem anonim, de nem is
csoportszerű, a közösségi oldalt használók magas affiliációs igénnyel rendelkeznek. A Moly.hu tagjai
viszonylag csoportszerűnek látják magukat, azt gondolják, hogy csoportjuk másokat is befolyásol,
ami biztosan hozzájárul ahhoz, hogy társadalmi identitásukban is fontos szerepet kap. A fogyókúrás
fórum egységesnek látja a közösséget, a résztvevők viszonylag hasonlónak észlelik egymást, és
életükben számottevő tényező a csoport. Leginkább tanulni szeretnének és a többiekkel találkozni.
Magas affiliációs igény jellemzi őket, és véleményük szerint a részvétel pozitív hatással van az
életükre. A World of Warcraft játékosai töltenek messze a legtöbb időt ezzel a közösséggel, melyet
kialakult, anonim csoportnak látnak, a csatlakozás legfőbb céljaként pedig a szórakozást és a
menekülést jelölték meg. A Tumblr-használók bizonyultak legtapasztaltabb internetezőknek, céljuk
a szórakozás, a csoportot nem látják különösebben csoportszerűnek.
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14. ábra. A különböző csoportok tulajdonságprofiljai

hason

köv

Ujhelyi Adrienn: Online csoportok kívülről és belülről [PhD disszertáció] 89

Többdimenzió s sk álázás
A csoportokat többdimenziós skálázás módszerével is összehasonlítottuk, ahol az közöttük lévő
távolságok alapját az egyes mutatókban (anonimitás, entitativitás, tapasztalat, gratifikációk,
csoportjellemzők, zártkörűség, társadalmi identitás, aktivitás, összehasonlítás és következmény)
kapott átlagok különbségei (euklédeszi távolságok) képezték; a kétdimenziós modell illeszkedését
mutató stressz-érték 0,017 volt, a magyarázó erőt mutató R² pedig 0,996. A vízszintes dimenzióban
a fórum értékelése a legmagasabb, ezt követi a Twiline, a Moly.hu. Negatív értékelést kapott a
Facebook, a WoW és a Tumblr (15. ábra). A csoportok elhelyezkedése alapján arra lehet
következtetni, hogy ez a dimenzió a csoport realitásfokát tükrözi, azt, hogy mennyire kapcsolódik a
valósághoz, hiszen míg a Facebook konkrétan a való életünket tükrözi, a fórum már csak életünk
egy szeletét mutatja be, a World of Warcraft pedig kifejezetten egy fantáziavilágba repít. A
függőleges tengely mentén a Facebook értékelése a legmagasabb, követi a fórum, a Tumblr és a
Moly.hu, negatívan értékelődött a WoW és a Twiline. Ezt a dimenziót koherenciaként
azonosíthatjuk, egyik végpontján a társas hálózatokkal, a másik oldalon pedig a kisebb, belátható
nagyságú, egymást jórészt ismerő közösségekkel.

15. ábra. A csoportok helye egy kétdimenziós térben (a többdimenziós skálázás és a
klaszteranalízis eredménye)

Ezúttal is k-mean klaszteranalízist futattunk le, hogy megvizsgáljuk vannak-e olyan nagyobb
kategóriák, melyekbe beilleszthetjük a csoportokat. 2─6 közötti klaszterszámot jelöltünk meg, és
ezúttal a kétklaszteres megoldás bizonyult legstabilabbnak. Az elsőbe a Twiline, a Moly.hu és a
fórum tartozott, a másodikba pedig a Facebook, a Tumblr és a World of Warcraft. A két klaszter
közötti legnagyobb különbségnek a méret tűnik (aminek természetesen sok egyéb tényezőre is
hatása van), az előbbibe a kis létszámú, egymást jórészt ismerő, személyes kapcsolatokon nyugvó
közösségek tartoznak, utóbbiaknak nagyobb a létszámuk.
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Diszkusszió
A harmadik vizsgálat bizonyos szempontból a második „párja”. Míg az előző az online csoportok
külső percepciójával foglalkozott, a mostani kutatásban ugyanazokat a jellemzőket belülről, a tagok
szemével kívántuk megmutatni. Ennek ellenére a két vizsgálat összevetése csak korlátozottan
lehetséges: egyrészt egyik esetben egy általános, másikban pedig egy konkrét csoportról kellett
nyilatkozniuk, másrészt a harmadik kutatás nem fedi le az előbbi spektrumát, az általános
összehasonlításon kívül csak az online játékosokra és a Facebook-használókra vannak összevetésre
alkalmas adataink (45. táblázat).
Az eredmények szerint belülről az entitativitás nagyobbnak látszik, mint kívülről (átlagosan és
csoportonként is). Érdekes módon ez az eredmény az anonimitás esetében is igaznak bizonyult.
Leginkább csoportszerűnek a Twiline bizonyult, legkevésbé pedig a Facebook és a Tumblr.
Leginkább anonim a Twiline és a WoW, legkevésbé szintén a Facebook. A két tényező bizonyos
csoportok esetében korrelált (Facebook és Tumblr), a többi csoportnál azonban nem mutatott
összefüggést. Az entitativitás szempontjából legmeghatározóbbnak a közös cselekvésre való
képesség, a tagok közötti interakció, az együttműködés mértéke és a hasonlóság bizonyult. A
második vizsgálatban szinte pontosan ugyanezek a tényezők számítottak legfontosabbnak:
interakció, hasonlóság, közös cselekvés.
outgroup
entitativitás

ingroup
entitativitás

outgroup
anonimitás

ingroup
anonimitás

Facebook

3,15

3,51

2,81

2,91

WoW

3,14

3,66

1,21

2,08

Összesen

2,43

3,78

3,34

3,50

45. táblázat. A második és harmadik vizsgálat eredményeinek összevetése

A gratifikációk faktoranalízise azt mutatta, hogy a válaszok többé-kevésbé tükrözik az eredeti
(elméleti) struktúrát. A különböző csoportok között vannak különbségek abban, hogy melyik
gratifikáció a legfontosabb, általánosan elmondható, hogy leginkább a szórakozás, a társaság igénye
és a tanulás vezeti az embereket, legkevésbé pedig a státuszemelés. Abban is jelentős különbségek
voltak, hogy mennyire látták csoportszerűnek saját csoportjukat, mennyire látták fontosnak, és
pozitív hatásúnak saját életükben. Legkevésbé megosztó csoportjellemző az aktivitás volt, szinte
mindenki aktívnak látta saját csoportja tagjait. Az offline csoportokkal való összevetésben is
egyértelmű az eredmény, mindegyik online csoport alulmaradt ebben az összehasonlításban. A
résztvevők affiliációs igénye szempontjából is jelentősek a különbségek.
A további (többváltozós) elemzések megerősítették azt a képet, hogy a hat csoport két kategóriára
bontható. A kapott klaszterek alapján úgy tűnik, hogy az egyik kategória a kisebb létszámú
csoportokat tartalmazza, melyet, egymást jól – akár személyesen is – ismerő személyek alkotják. A
másikba a nagy létszámú hálózatok tartoznak, ahol a tagok nem feltétlenül ápolnak személyes
kapcsolatot. Ez a felosztás összecseng a szakirodalomban is megjelenő csoportosítással. Prentice
(Prentice et al., 1994) megkülönböztet kötődésen alapuló csoportokat (common bond), melyben a
tagokat az interperszonális kötődések tartják össze, míg az identitásalapú (common identity)
csoportok esetében a kapcsolat nem a személyeknek, hanem a csoport egészének szól, a csoport
életében legfontosabb a cél elérése, a feladat elvégzése, vagy a közös érdeklődés, esetleg téma.
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Ezek a csoportok kevésbé változékonyak, mivel nem személyekre épít, és a kollektív cselekvési
lehetőségei is tágabbak. E megkülönböztetés kísérleti helyzetben (Reicher, Spears, Postmes, 1995)
is fontosnak bizonyult: a két csoport tagjai különbözőképpen viselkedtek ugyanazon feltételek
mellett. Például anonim közegben az identitásalapú közösségek tagjai nagyobb konformitást
mutattak, jobban alkalmazkodtak a csoport normáihoz, attitűdjeihez. Ez azt jelenti, hogy a csoport
szociálpszichológiai státusza befolyásolja a csoport viselkedését, a részvétel következményeit, és
nyilván percepcióját is.
A többdimenziós skálázás egy további szemponttal egészíti ki a képet: a koherencia mellett
felbukkan a realitásfok is, vagyis a megítélés fontos szempontja, hogy mennyire kapcsolódik az
online csoport élete az offline világhoz. Ennek egy fontos összetevője az anonimitás, vagy az, hogy a
téma inkább „valóságban gyökerező”, vagy attól eltérő, például egy fantáziavilágba visz el.
A korrelációs mátrixok alapján még néhány következtetés megfogalmazható: az entitatív csoportok
fontosabb szerepet játszanak a társadalmi identitásban, a tagjai aktívabbak, és pozitívabbak a
részvétel következményei. Ezek az eredmények összecsengenek a már idézett szakirodalmi
adatokkal. Kevésbé jól értelmezhető eredmény, hogy az anonimitás szintén nagyfokú aktivitással és
a társadalmi identitásban betöltött fontossággal jár együtt.
ÖSSZEFOGLALÁS, A KUTATÁS KORLÁTAI
A vizsgálatokkal sikerült a dolgozat legfontosabb célját teljesíteni: bebizonyítani, hogy a
szociálpszichológiai eszközök alkalmasak az új infokommunikációs technológiák tanulmányozására.
Ezen túl képet kaphattunk az anonimitás szociális reprezentációjáról, az online csoportok
entitativitás- és anonimitás-percepciójáról, illetve az online csoportokhoz való csatlakozás
motivációs mintázatáról. Meg kell azonban jegyezni, hogy mindhárom kutatás exploratív jellegű
volt, csak kezdeti lépéseket jelentettek egy kibontakozó terület vizsgálatában. A jövőbeli
kutatásokra vár az észlelt entitativitás és anonimitás hatásainak feltárása, a következményeket
befolyásoló egyéb faktorok (személyiségtényezők és kontextuális jellemzők) számba vétele,
valamint az online társadalom szociálpszichológiai elméleti keretének felállítása, végső soron egy
online társadalom-lélektan megalapozása.
KITEKINTÉS
Az online társas jelenlét életünk egyre meghatározóbb színtere lesz. Lassan felnő az első olyan
generáció, mely már abba született bele, hogy szociális kapcsolatai egy részét digitális technológia
közvetítésével alakítja ki, vagy tartja fenn. Ez az ún. digitális generáció Magyarországon is jelentős
réteget alkot. A fiatalok rendkívül magas hányada lép be nap, mint nap az internetre, sőt a magyar
11-16 éves korosztály messze az európai átlag felett használja az internetes közösségi hálózatokat
(Kósa, László, 2010), a kontinensen a magyar gyerekeknek van a legtöbb ismerőse ezeken a
portálokon (EU Kids Online, 2010). Az új szocializációs ágens sok változást hoz a gyerekek életébe, e
nemzedék máshogy gondolkodik, érez, old meg problémákat. A kutatások a különbségeket
mindenféle szinten kimutatták: kognitív, társas-emocionális, viselkedésbeli, sőt még neurológiai
szinten is (Ujhelyi, 2007).
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Az információs társadalom rengeteg olyan helyzettel szembesíti a benne élő egyéneket, melyekre
nincs a szocializáció során megtanult, előre gyártott válaszuk. Az „írástudás”, vagyis a
társadalomban való boldogulás képessége mindig az adott kor igényeihez mérten létezik. Míg az
ipari társadalomban az emlékezés és ismétlés segítségével lehetett boldogulni, ma már sokkal
összetettebb tudásra van szükség a sikerhez (Brown, 2005). Azt a komplex készségrendszert,
melyek elsősorban a digitális technológiák (kiemelten az internet) használatához szükségesek,
digitális írástudásnak nevezte el a szakirodalom.
A más korszakban felnevelkedetteknek nehéz alkalmazkodni az új szabályokhoz, nehéz
elsajátítaniuk az új készségeket. E digitális bevándorlók gyakran azt feltételezik, hogy a digitális
bennszülöttek már e kompetenciákkal „születnek”. A digitális generáció tagjai azonban – a címkével
némi ellentmondásban – nem használják „tökéletesen” a technológiát. Ha a digitális írástudást
részképességekre bontjuk, azt tapasztalhatjuk, hogy bizonyos kompetenciák a gyakorlás során
szinte maguktól kialakulnak. A gyerekek ún. vizuális írástudása (a képi információ dekódolása és
kódolása, a szimbólumokban való gondolkodás képessége) általában kiváló. A technológiai
képességekkel (számítástechnikai alapismeretek, programok használata és létrehozása) sincs
probléma. A digitális írástudás azonban túllép ezen a technológiai és kognitív szinten: az online
világban való boldoguláshoz szükségünk van bizonyos szocioemocionális készségekre: ismernünk
kell az etikett online megfelelőjét, a netikettet; tudnunk kell, hogyan csatlakozhatunk egy online
csoporthoz; észre kell vennünk, ha át akarnak verni minket, tudnunk kell jó benyomást kelteni,
mondanivalónkat írott formában is át kell tudnunk adni (ami nemverbális eszközök hiányában nem
mindig könnyű: hogyan lehet például kiabálni írott szövegben?). A digitális írástudás nem csak az
egyéni boldogulás szempontjából jelentős, hanem társadalmilag is fontos: kulturális, politikai és
gazdasági előnyt jelenthet (Livingstone, 2004).
Már többször utaltunk arra, hogy az online közösségek egyre elterjedtebbek. Sikerük egyik titka
talán az, hogy a mai elfoglalt, individuális társadalomba egy kis kollektivitást csempésznek. Másrészt
az elmúlt években meghatározóak lettek az olyan alkalmazások (wiki, blog, Flickr, BitTorrent,
közösségi oldalak), melyekben kifejezetten dominál a másokkal való interakció, az együttműködés,
a csoportokban való részvétel (ezt nevezték el 2004-ben web 2.0-nek). A technológia tovább
fejlődése is az aktívabb online közösségi életet támogatja: a mobileszközök elterjedése, az internet
helyhez kötöttségének csökkenése a gyors közösségmozgósítás eszközévé teszi az internetet, és az
e közösségekben való részvétel az identitáskommunikáció egy meghatározóbb része lehet (Pintér,
2008).
A fent említett szocioemocionális készségek jó része csoportokkal kapcsolatos. Jelen dolgozat épp
ezért választotta vizsgálódása tárgyául az online csoportokat. Ha megértjük működésmódjukat,
felépítésüket, azt, hogy miért csatlakoznak hozzájuk oly sokan, hogy milyennek látják őket az
emberek kívülről és belülről, talán segítséget nyújthat abban, hogy „jól” kezeljük őket, például hogy
olyan csoportokhoz csatlakozzunk, mely előnyökkel jár. Ahhoz hogy, meg tudjuk tanítani
gyermekeinknek a legfontosabb szabályokat, először arra van szükség, hogy kialakítsuk azokat.
Ehhez pedig az online valóság szisztematikus leírására és a társas interakciók törvényszerűségeinek
felismerésére van szükség.
Két olyan problémát, jelenséget szeretnék felvetni, melyek az utóbbi időben jelentek meg, és az
online csoportokat érintik. A trollokról már ejtettünk szót: azokat a személyeket nevezik így, akik
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egy online beszélgetésbe rosszindulattal kapcsolódnak be, hozzászólásaik irrelevánsak, sértőek,
vulgárisak. Ezzel legfőbb céljuk a beszélgetés megakasztása, mások megsértése. A jelenség nem
csak egyéni szinten érdekes (kiből válik troll), de csoportszinten is, hiszen azok komolyan fenyegetik
az online közösségek létét. Trollok időnként szinte mindenhol felütik a fejüket, de gyakran
„sűrűsödnek”, bizonyos oldalakon annyira elszaporodnak, hogy az már érdemi beavatkozást igényel
a szolgáltató részéről. Ilyen megoldási mód lehet az előzetes vagy az utólagos moderálás, ami
azonban nagyon sok erőforrást igényel; használhatók moderátorprogramok, azonban a
mesterségesintelligencia-kutatás még nem tart ott, hogy egy algoritmus kiérezzen egy szövegből
olyasmiket, mint a gúny vagy az irónia; lehet kérni a közösség segítségét, vagyis minden
kommentelő értékelhet minden kommentet, és amelyik komment sok mínuszt kap, az eltűnik.
Drasztikusabb megoldás lehet a fizetős hozzászólás vagy az anonimitás feladása (ez az ún. kínai
módszer) mindenki vállalja névvel és arccal a mondandóját (Hancu, 2010). Ez utóbbi azonban
általában azt eredményezi, hogy egészen más lesz a hangnem, nemcsak a trollok tűnnek el, de az
anonim kommunikáció pozitívumai is.
A másik érdekes jelenség, mely problémákat is felvet, a megosztás (sharing), illetve annak túlzásba
vitele (oversharing). Egyre több oldal és alkalmazás teszi lehetővé, hogy információkat osszunk meg
önmagunkról, például blogposzt, komment, tweet vagy Facebook státusz formájában. Az emberek
lelkesen kiteszik legfrissebb fényképeiket, megírják legbensőbb gondolataikat, beszélnek az offline
életben titkolt problémáikról, megmutatják milyen zenék, filmek vagy cikkek érdeklik őket.
Mindeközben szándékosan vagy véletlenül fontos privát információkat, adatokat (név, cím,
munkahely) adnak ki magukról, melyek segítségével könnyedén meg lehet őket találni. A túlzott
megosztás két szempontból lehet túlzott: a túl mély, intim információkat kiteregetésétől vagy
éppen a felszínes, de túl gyakori információk megosztásától. Mindkét típusnak lehetnek veszélyei,
hátulütői: a negatív „image”-keltéstől az adatokkal való rosszindulatú visszaélésig. Az oversharing
megjelenésének egyik alapja, hogy a net segíti a gátlástalanságot, kevesebb a társas visszajelzés a
nem normatív viselkedésről, az anonimitás bátrabbá teszi az embereket, illetve sokkal nehezebb
elképzelni a célközönséget, hiszen a neten publikált dolgokhoz mindenki hozzáfér, minden
rögzítésre kerül, tehát hosszú ideig visszakereshető minden, vagy akár önálló életet is kezdhet élni.
Mind a trollok, mind a túlzott megosztás újszerű, de nagyon elterjedt problémák (utóbbit 2008-ban
a Webster’s online szótár az év szavának választotta). Jól jelzik azt, hogy a
társadalomtudományokra (és persze az egész társadalomra) újabb és újabb kihívások várnak. Az
online „együttélés” nem mindig egyszerű, de már biztosan állítható, hogy elkerülhetetlen.
„Az internet nem jó és nem rossz – csupán jellemző. Tükör. Úgy tűnik, ami ennek révén keletkezik,
nem radikálisan új. A hálólét örökli a társadalmi lét megannyi nyűgét és nyavalyáját.” (Ropolyi,
2006)
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1. melléklet: Kérdıív az anonimitásról

Egy az ELTE Pszichológiai Intézetben folyó kutatás keretében az anonimitást vizsgáljuk, leginkább arra
vagyunk kíváncsiak, hogy mit jelent ez a fogalom az emberek számára. Nincsenek jó vagy rossz
válaszok, a véleményét szeretnénk megtudni. A válaszokat az adatfeldolgozás során természetesen
név nélkül fogjuk felhasználni. A válasz kb. 20 percig fog tartani.
Köszönjük a közreműködését!

Mi az első három szó, ami eszébe jut az alábbi kifejezésekről?
anonimitás

virtualitás

virtuális közösség

Hogyan határozná meg az anonimitás fogalmát?

Milyen előnyeit látja az interneten jellemző anonimitásnak?

És milyen veszélyeit?

Ön szokott anonim módon beszélgetni másokkal?
igen

nem

Ön szerint létezik valódi anonimitás az interneten?

Nem:

igen

nem

férfi

nő

Kor:
Mióta használja az internetet?
Több mint 10 éve

5-10 éve

1-5 éve

kevesebb, mint egy éve

3-4 óra

több, mint 4 óra

Naponta mennyi ideig használja?
Kevesebb, mint 1 óra
Bármilyen egyéb megjegyzés:

1-2 óra
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2. melléklet: Internetes csoportok vizsgálata

Egy az ELTE Pszichológiai Intézetben folyó kutatás keretében az interneten működő közösségeket
szeretnénk megvizsgálni. Az alábbi kérdések azt firtatják, hogy a netezők milyennek látják ezeket a
csoportokat. Nincsenek jó vagy rossz válaszok, a véleményét szeretnénk megtudni. Válaszait
természetesen név nélkül kezeljük.
Köszönjük a közreműködését!
Nem:

férfi

nő

Kor:
Mióta használja az internetet?
Több mint 10 éve

5-10 éve

1-5 éve

kevesebb, mint egy éve

3-4 óra

több, mint 4 óra

Naponta mennyi ideig használja?
Kevesebb, mint 1 óra

1-2 óra

Kérem, rendezze az alábbi csoportokat nagyobb kategóriákba. Hogy mi alapján és hány
kategóriába, az teljesen önön múlik, de kérem, hogy egy csoportot csak egy kategóriába tegyen.
csoportok
egy chatszobában beszélgetők
egy blog hozzászólói
egy hírlevélre feliratkozottak
Facebook felhasználók
két emailező ember
egy adott társkeresőn
regisztráltak
internetezők
bloggerek
egy fórum moderátorai
Youtube felhasználók
iwiw felhasználók
egy híroldalt olvasók
online szerepjátékosok
egy szexoldal előfizetői
egy flashmob
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Kérem, értékelje az összes csoportot a megadott szempontok alapján: (1. egyáltalán nem jellemző;
5. teljes mértékben jellemző)
egy chatszobában beszélgetők

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni

1.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

2.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

3.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

4.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

5.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

1.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

2.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

3.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

4.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

5.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

1.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

2.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

3.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

4.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

5.
─
─
─
─
─
─
─
─
─

egy blog hozzászólói

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni

egy hírlevélre feliratkozottak

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni
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Facebook felhasználók

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni
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két emailező ember

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni

egy adott társkeresőn regisztráltak

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni
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internetezők

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni
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bloggerek

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni

egy fórum moderátorai

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni
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Youtube felhasználók

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni
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iwiw felhasználók

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni

egy híroldalt olvasók

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni

online szerepjátékosok

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció

Ujhelyi Adrienn: Online csoportok kívülről és belülről [PhD disszertáció] 113

a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni
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egy szexoldal előfizetői

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni

egy flashmob

a csoport anonim
teljesen olyan, mint egy csoport
nagyon fontos a tagok számára
a tagok között sok az interakció
a tagok nagyon hasonlóak
a tagok céljai közösek
a csoport rövidtávú
a csoport zártkörű, nehéz hozzá csatlakozni
a csoport képes közösen cselekedni
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3. melléklet: Virtuális közösségek vizsgálata

Egy az ELTE Pszichológiai Intézetben folyó kutatás keretében az interneten működő közösségeket
szeretnénk megvizsgálni. Az alábbi kérdések azt firtatják, hogy egy adott online csoportot hogy látnak
a tagjai, mennyire fontos számukra, milyen okokból csatlakoztak hozzá. Nincsenek jó vagy rossz
válaszok, a véleményét szeretnénk megtudni. Arra kérem, mindenekelőtt nevezze meg azt a
csoportot, amire vonatkozóan válaszol a kérdésekre. Válaszait természetesen név nélkül kezeljük.
Köszönjük a közreműködését!
Nem:

férfi

nő

Kor:
Mióta használja az internetet?
Több mint 10 éve

5-10 éve

1-5 éve

kevesebb, mint egy éve

3-4 óra

több, mint 4 óra

Naponta mennyi ideig használja?
Kevesebb, mint 1 óra

1-2 óra

Online csoportom:
Mennyi időt tölt a csoporttal?
A csoport körülbelül

tagból áll.

Milyennek látja ezt a csoportot? (1. egyáltalán nem jellemzi, 5-teljes mértékben jellemzi)
a csoport egységes
képes befolyásolni másokat
képes közösen cselekedni
együtt tud működni
fontos a csoporttagok számára
a tagok interakcióban állnak egymással
a csoport zártkörű
a csoport támogató
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Milyen okból csatlakozott ehhez a csoporthoz? (1. egyáltalán nem igaz, 5-teljes mértékben igaz)
Hogy hozzám hasonló emberekkel találkozzam
Hogy legyen társaságom
Hogy az emberek megtudják ki vagyok
Hogy új emberekkel találkozzam.
Hogy kevésbé érezzem magam magányosnak
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Hogy fejlesszem önmagam
Hogy új érdeklődési köreim legyenek
Relaxálni
Szórakozni
Hogy megtanuljak bizonyos dolgokat
Hogy olyan információkhoz jussak, amit máshol nem találok meg
Eltölteni az időt
Felpezsdítsem az életem
Elmenekülni a valódi életemből
Olyan dolgokat tapasztalhassak meg, amiket a valóságban nem
Hogy fontosnak érezzem magam.
Hogy segítséget kapjak egy probléma megoldásához
Hogy új identitásokat, szerepeket próbálhassak ki
Hogy híres legyek
Hogy mások tiszteljenek
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─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Mennyire érzi igaznak az alábbi állításokat? (1. egyáltalán nem igaz, 5-teljes mértékben igaz)
Teljes mértékben a csoport tagjának érzem magam.

1.
─

2.
─

3.
─

4.
─

5.
─

Nagyon fontos szerepet játszik az életemben ez a csoport.

─

─

─

─

─

Szerintem a többi csoporttagnak is fontos ez a csoport.

─

─

─

─

─

Az online csoport tagjaival gyakrabban tartom a kapcsolatot, mint
más csoportokkal.

─

─

─

─

─

Mióta csatlakoztam a csoporthoz, kevésbé érzem magam
magányosnak.

─

─

─

─

─

Úgy gondolom, megvan mindenkinek a maga szerepe a
csoportban

─

─

─

─

─

Ez a csoport van olyan fontos, mint a való életbeli csoportjaim

─

─

─

─

─

A többiek ismerik a valós nevemet és arcomat

─

─

─

─

─

Ebben a csoportban teljesen másképp viselkedem, mint a való
életben

─

─

─

─

─

Eredeti nevemmel szerepelek a csoporttagok listáján

─

─

─

─

─

A többiek személyes információikat is közzétesznek

─

─

─

─

─

Megbízom a többi csoporttagban

─

─

─

─

─

Közel állnak hozzám a csoporttagok

─

─

─

─

─

Személyes információkat is megosztok magamról az online
fórumokon

─

─

─

─

─

Inkább formális kapcsolatot tartunk az online felületen a

─

─

─

─

─
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csoporton belül
Az interneten kívül, személyesen is tartom a kapcsolatot egyes
csoporttagokkal

─

─

─

─

─

A többi csoporttag hasonlít hozzám

─

─

─

─

─

A csoportot teljesen sajátomnak érzem

─

─

─

─

─

Fontos számomra, hogy ne maradjak le a csoportban zajló
eseményekről.

─

─

─

─

─

Nagyon fontos számomra a csoport többi tagja

─

─

─

─

─

A csoportban kialakult szerepek vannak

─

─

─

─

─

Ebben a csoportban inkább lehetek önmagam, mint a való
életben

─

─

─

─

─

A csoportnak van vezetője

─

─

─

─

─

Aktív közreműködő vagyok a csoportban

─

─

─

─

─

Mióta csatlakoztam ehhez a csoporthoz, nagyobb az önbizalmam

─

─

─

─

─

Fontos számomra, hogy mások elfogadjanak.

─

─

─

─

─

Szeretném, ha mások barátságosnak látnának.

─

─

─

─

─

Általában én vagyok a kezdeményező fél a kapcsolatok,
barátságok kialakításában.

─

─

─

─

─

Úgy érzem, hogy fontos, hogy részt vegyek különböző társas
eseményeken.

─

─

─

─

─

Ha egyedül vagyok, hiányzik, hogy valakivel kapcsolatba tudjak
lépni.

─

─

─

─

─

Társaságkereső embernek tartom magam.

─

─

─

─

─

A csoporttagok valós adatait ismerem

─

─

─

─

─

Napi rendszerességgel kapcsolatba lépek a csoporttagokkal

─

─

─

─

─

