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Bevezetés 
 

A SZIDÖK 2015. évi ifjúsági kutatásának középpontjában ezúttal a szentesi tizenévesek 

internetezési, ezen belül is a facebookozási szokásai állnak. 

A kutatásunk célja, hogy városunk, egy átlagos, dél-alföldi mezőváros fiataljainak a 

net használatukhoz, facebookozásukhoz köthető magatartásukról, viselkedésükről, esetlegesen 

normáiról kapjunk egy látleletet.  

 

A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 37 éve foglalkozik fiatalokkal és 17 éve 

mentorszervezete a SZIDÖK-nek. Ez idő alatt gyakran tapasztalta, hogy az egyes generációk 

között milyen jelentős különbségek lehetnek. Folyamatosan felmerülő kérdés az, hogy miben 

erősebbek, miben gyengébbek, milyen törődést igényelnek, milyen szabadidő eltöltési 

formákat részesítenek előnyben stb. A diákönkormányzat jelenlegi tizenéveseinél 

egyértelműen látszik a digitális világforradalom. Nem igénylik úgy a személyes 

kapcsolatokat, a személyes kommunikációt, mint akár 3-5 évvel ezelőtt. Úgy tűnik, elég 

számukra a virtuális kapcsolat, a like-ok, a megosztásuk megosztása, stb. Számukra ez lett a 

másokkal való törődés egyik formája, és gyakran a leginkább elfogadottabb, a leginkább 

igényelt törődés-fajta. Sajátosan mutatkozik ez meg abban, hogy hamar elavultak a 

tizenévesek között még a netes érintkezés olyan formái is, mint az e-mailezés, sőt a facebook 

csoportokon való érintkezés. Mindenekelőtt az azonnali, jelzés-szerű, személyes érintkezésre 

van igényük. Ezt tapasztalva fogalmazódott meg bennünk, hogy egy mini kutatás keretei 

között a gyakorlati tapasztalatainkat számszerűsíthető adatokkal együtt mutassuk be. 

 

A gyakorlati tapasztalataink bemutatása 

A tizenéves programok szervezésére 8-10 évvel ezelőttig a következők voltak jellemzőek a 

Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzatban (a SZIDÖK-ben) és a hozzá kapcsolódó 

körökben. 

A Szentes városi Diák Pincében rendszeresen zajló találkozókon legkevesebb 15-20 

tizenéves vett részt, ahol személyesen beszéltek meg minden megvalósult illetve tervezett 

eseményt. A szereposztások és a jelentkezések is itt bonyolódtak le, alapvetően papíralapon. 



 

 3 

Amennyiben pedig valakikkel kevésbé volt lehetséges a személyes kapcsolattartás, akkor ez 

postai levelezéssel egészült ki. 

Hozzávetőlegesen 2006. évtől kezdtek el lazulni a személyes kapcsolatok és 

fokozatosan leépült a rendszeres találkozások „munka”-tartalma is.  

A színvonal hanyatlásának elkerülése érdekében újra kellett „szervezni” a honlapokat 

és „megnöveltük” az e-mail forgalmat. Ezzel együtt azonban sajátosan elitizálódott, beszűkült 

az érdemben „munkatársak” köre, bár a találkozásokon személyesen résztvevők köre még 

évekig nem csökkent. 

2009. és 2011. között a honlapok látogatottsága, jelentősége a tizenévesek részéről 

lényegében megszűnt. Ebben az időszakban helyeződött át ugyanis a közös ügyek 

megbeszélésének súlypontja a tizenévesek igényeire létrehozott facebook csoportokra. Az 

ezeken folyó kommunikációt csak kiegészítették már az e-mailes kapcsolatok. Ugyanakkor 

egyre erőteljesebb igényként jelentek meg a személyes facebook kapcsolattartások. 

Az elmúlt 2-2,5 évben a kommunikációnak ez a módja is átalakult. 

A tizenévesek már csak kifejezetten „hivatalos” ügyekben használnak e-mailt – és a 

SZIDÖK ügyek számukra – szerencsére – nem ilyenek. Elsősorban facebookon és más 

közösségi oldalakon érintkeznek. 

Közös szervezési ügyekben azonban egyre többször tájékozatlanok, mert egyre 

kevésbé nézik a csoportokon hozzájuk érkező üzeneteket. Mindinkább elvárják a „személyes” 

facebookos megkeresést – mint velük való „személyes” törődést – hogy ránézzenek a 

csoportos ügyekre és bekapcsolódjanak az azokon folyó szervezésekbe 

 

Mi is az a Z generáció? 
 

A kutatás lebonyolításának és eredményeinek ismertetése előtt fontosnak tartunk egyfajta 

általános áttekintést nyújtani a kutatásban részt vett tizenéves korosztályról. De nem csak az ő 

generációjukat mutatjuk be röviden, hanem az idősebb, illetve fiatalabbat is, hiszen egy adott 

csoportot egy másik csoporthoz való azonosságaival, illetve eltéréseivel nagyon jól be lehet 

mutatni. Nézzük tehát a 20. és 21. század generációit! 
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Sokat hallani a médiában a különböző generációkról, X, Y, Z és most már újabban az 

Alfa generációról is. De kik is ők, és mik az egyes generációk sajátosságai?  

Valójában nem csak a fent említett generációk léteznek. Strauss és Howe volt az a két 

kutató, aki először foglalkozott átfogó generációelmélettel. Elméletükben egészen 1433-ig 

visszamenőleg generációkon keresztül mutatják be Amerika történetét, mivel a „történelmi 

események szimbiotikus kapcsolatban vannak a generációkkal.”1 

De mit is értünk egyes generációk alatt, hogyan lehet őket megkülönböztetni? A 

különböző generációk „olyan személyek csoportja, akik ugyanabban a korszakban születtek, 

ugyanazon időszak formálta őket, és ugyanazon társadalmi jellemzők voltak hatással rájuk, 

azaz egy azonos életkor és életszakasz, létfeltételek, technológia, események és tapasztalatok 

által összekapcsolt csoport”2. Tehát az eltérő szocializációs folyamatok, társadalmi hatások 

miatt az egy generációhoz tartozók hasonló, míg a többi generációhoz képest más-más 

attitűddel, érték- és normarendszerrel bírnak, bírhatnak. Ebből látható, hogy a generációk 

felosztása azért célszerű, mert a generációk közötti nehézkes kommunikáció, időnkénti 

feszültség magyarázható az eltérő értékrendszerekkel, a generációkra ható eltérő társadalmi 

hatásokkal is. Ha tudjuk azt, hogy milyen tényezők állnak a konfliktusok háttérben, akkor 

könnyebben tudjuk (tudhatnánk) kezelni a generációs ellentéteket is, akár társadalmi szinten, 

akár családunkon belül is. 

Most pedig nézzük az egyes generációk jellemzőit! A 20. század elejétől beszélhetünk 

a csendes generációról, a baby boom generációjáról, az X, Y, Z és az Alfa (vagy egyesek 

szerint az új csendes) generációról. 

Csendes generáció: kb. az 1920. és 1950-es évek között születettek (az eltérő társadalmi 

hatások miatt országonként eltérhet a csendes generáció korcsoportja), vagyis a világháborúk 

alatt, gazdasági válságokban nevelkedtek. Jellemző rájuk a családi élet fontossága, a család 

egyben tartása, a vallásosság, a szabálykövetés, ragaszkodás a régi, jól bevált megoldásokhoz, 

amelyek azonban a mai világban már nem, vagy nem biztos, hogy működnek. Idős korukban 

találkoztak először modern technikával, az Internettel, így a mobiltelefon, számítógép 

használat kihívás a számukra. 

Baby boom generáció: kb. az 1950. és 1965. között születettek. Fiatal korukban lázadtak a 

társadalom és a szülők által előírt normákkal szemben. Mást akartak, mint a szüleik, ezért új 

utakat, új tudást, karriert kerestek. Jellemző rájuk a lojalitás, a fegyelem. Ők életük során 
                                                 
1Dr. Törőcsik Mária, Dr. Szíjártó Zsolt: Alapvetesek_a_Z_generacio_tudomany_kommunikaciojahoz, 3. oldal. 
2 https://prezi.com/feikfwmygpc_/x-y-z-alfa-generacio-kik-ezek/ 
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találkoztak a modern technikával, ezért gyakorta féltik a munkahelyüket (mivel ragaszkodnak 

az eddig elért eredményeikhez), a fiatalabb, olyan készségekkel rendelkező generációtól, 

amivel ők nem, vagy csak részben rendelkeznek.  

Az X generáció: kb. az 1965. és 1980. között születettek. Ők már felnőtt életükben találkoztak 

a digitális világgal, felnőttként kellett elsajátítaniuk ezt a tudást. Talán éppen ezért képesek a 

folyamatos megújulásra is. Az ő korosztályuk találkozott tömegesen a kiszélesedő világgal, az 

egyre táguló piaci lehetőségekkel, a fogyasztói kapitalizmussal. Ezzel magyarázható, hogy ők 

az első igazi fogyasztói csoport, ezért gyakorta hajszolják a státuszt, és vele együtt a pénzt is. 

Ez viszont az elmagányosodásukhoz, érzelmi életük kiürüléséhez vezet, vezethet.  

Az Y generáció: az 1980. és 1995. között születettek generációja. A technológiai fejlődéssel 

együtt növekedtek, így a modern technológia nem okoz számukra gondot, s talán éppen ezért 

hihetetlen információ éhséggel is rendelkeznek. Nem szeretnék a szüleik életmódját folytatni 

– vagyis az X generációét – akik hajtják a pénzt és ezért a családra, barátokra alig marad 

idejük. Munkavállalásukra jellemző, hogy oda mennek, ahol jobb fizetés, jobb 

munkakörülményeket remélnek, így a lojalitás nem jellemző rájuk. Magabiztosak, célratörők, 

nem esnek kétségbe, ha valamit nem tudnak, mert tudják, hol keressenek utána. 

Az Alfa generáció: ők a 2010. után születettek, éppen ezért nagyon kevés adattal 

rendelkezünk még róluk. Nevezik őket az új csendes generációnak is. Egy ausztrál szülő 

blogjában a következő olvasható erről a generációról: „Ügyesebbek, gazdagabbak, 

egészségesebbek és magányosabbak lesznek a legfiatalabb generáció tagjai.”3 

 

Nem véletlenül hagytam ki a Z generációt a felsorolásból, hiszen ők a kutatásunkban 

szereplő tizenévesek. Az Ő generációjuk 1996. után született, tehát már beleszülettek a 

digitális technológia világba, számukra szinte elképzelhetetlen egy olyan világ, amiben nincs 

televízió, mobiltelefon, internet, vagyis az információk hihetetlen gyors áramlása és 

áramoltatása.  Marc Prensky őket nevezi digitális bennszülötteknek. Ők már egy globális 

nemzedék, szinte azonos zenén, ruhán, ételeken, filmeken nőnek fel. Azon kívül, hogy az 

információs technikák számukra teljesen természetesek és mindennaposak, hogy a korlátlan 

és azonnali hozzáférést az internethez teljesen hétköznapinak tekintik, jellemzi még őket pl. a 

jó intellektus, jó figyelemmegosztás, elidegenedés a környezettől, konfliktuskerülés, 

                                                 
3 http://www.ohe.hu/hrmagazin/cikkek/generaciok-munkaeropiac-es-a-motivacio-kerdesei-a-21-szazadban 
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indulatkezelési nehézségek. A Z generáció munkahelyi viselkedéséről még csak következtetni 

lehet. Valószínűsíthető, hogy az azonnali váltások, gyors ritmusú, konfliktusokat nem 

megbeszélő, a jövőn nem aggódó magatartás fogja jellemezni őket.  

A virtuális világban élnek, itt teremtenek kapcsolatot, szinte állandóan csevegnek 

valakivel a világhálón, a közösségi oldalaikon akár több ezer baráttal is rendlelkezhetnek. A 

„valódi életben” azonban nehézkes számukra a kapcsolatteremtés, szinte stresszel jár, hiszen a 

virtuális térben nincsenek, vagy alig vannak gátak, könnyebb ismerkedni, beszélgetni. Minél 

inkább „digitálisan” élik a mindennapjaikat, annál jobban elzárják magukat a „külvilágtól”, 

annál nehezebben tudnak kapcsolatot létesíteni hús vér emberekkel. 

 

A virtuális tér, mint szocializációs közeg 
 

A Z generáció tagjai szinte beleszocializálódnak a virtuális világba, vagyis a család és az 

iskola mellett a virtuális világ is szociális közegként értelmezhető.4  

Különböző kutatások már foglalkoztak a harmadlagos szociális térrel, mint a 

szabadidő egy sajátos terével. Kérdés azonban, hogy a digitális világot ebbe a kategóriába 

soroljuk, vagy ez már egy negyedleges szociális tér? A válasz egyelőre nem egységes, 

megosztja a kutatókat. Azonban számunkra kérdéses, hogy ha a digitális világot kivesszük a 

szabadidős szociális térből, akkor mi marad benne? Hiszen több kutatás is bizonyítja, hogy 

ennek a korosztálynak elsősorban a „gép előtt ülés” jelenti a kikapcsolódást; „hiányzik 

többségük életéből a civil aktivitás, apolitikusak, közéleti kérdésekhez visszahúzódó attitűddel 

közelítenek. Szabadidejüket zömmel otthon a képernyők előtt töltik, mozgásszegény életmód 

jellemzi őket.”5 S ha mégis együtt kezeljük a szabadidő és a virtuális tér szociális erejét, nem 

kétséges, hogy melyik fejt ki nagyobb hatást a tizenévesekre. 

És azt se feledjük, hogy a különböző szociális közegek között konfliktusok léphetnek 

fel. A család szabályozza (szabályozhatja?) az iskolával és az azt kiegészítő tevékenységekre 

fordított időt, de az iskola is hat a családdal töltött időre, és a kettő együtt hatással van arra, 

hogy mennyi idő marad a szabadidőre, a virtuális életre. S vajon a különböző szociális mezők 

                                                 
4 A gyermek a szocializációja során sajátítja el azokat a társadalmi normákat és értékeket, amelyek segítségével 
eligazodik a különböző társadalmi szerepekben, a hozzájuk kapcsolódó viselkedésekben. Ezeket a normákat és 
az értékeket különböző csoportokban és társadalmi helyzetekben tanulják meg, ezt nevezzük szociális közegnek. 
Az elsődleges ilyen közeg a család, a másodlagos az iskola. (Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába) 
5 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 
http://kutatopont.hu/files/2012/02/Magyar_Ifjusag_2012_MASODKEZBOL.pdf 
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összeférhetnek? Lehet iskolai feladatokat megoldani facebook-ozás közben? Vagy családi 

vacsora közben tv-t nézni? Esetleg családi beszélgetések közben internetezni? Természetesen 

a válasz az, hogy lehet, s ez a Z generáció számára természetes, ezért is hívják őket 

multitasking6 generációnak is. De vajon milyen minőségűek az együttesen végzett 

cselekvések?! Lehet figyelni egyszerre mondjuk egy sportközvetítésre, a barátommal 

folytatott online beszélgetésre és a matek házira? Vajon mi, akik nem a Z generáció tagjai 

vagyunk, mennyire tudjuk megítélni (megítélhetjük-e egyáltalán?), hogy milyen minőségűek 

az együttesen végzett cselekménysorozatok/tevékenységek? És ha ennek a generációnak ez a 

„több szál együttes futtatása” természetes dolog, akkor szükséges-e mindezt 

megreformálnunk? Esetlegesen nem kellene kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket? S talán 

ehhez nem az lenne szükséges, hogy jobban megismerjük a „fiataljainkat”? Nem nekünk 

kellene-e az első lépést megtennünk? Ez a kutatás egy kis mankót adhat ahhoz, hogy 

elinduljunk a szentesi tizenéveseink megismeréséhez vezető úton. 

 

A kutatás módszertana 
 

A kérdőív témáját – mint ahogy arra már utaltunk – a virtuális világnak a tizenévesek körében 

tapasztalható térhódítása indukálta. A SZIDÖK találkozóin, és a magánéletünkben is számos 

tapasztalattal, személyes élménnyel rendelkezünk e téren, így a vizsgálatot kifejezetten 

kérdőíves formában képzeltük el, a tényadatok feltérképezésére. 

A tizenévesekkel folytatott beszélgetések alapján összeállított kérdőívet a SZIDÖK 

fiataljai véleményezték, kiegészítették, korrigálták, s így született meg a felmérés során 

használt kérdőív. 

Kutatásunk lebonyolításához az oktatási intézményektől és a diákönkormányzatot 

segítő tanároktól kértünk segítséget, s így Szentes város 6 oktatási intézményének 1-2 

osztályában sikerült elvégeznünk a vizsgálatot. A kutatásunk tehát nem tekinthető 

reprezentatívnak, a belőle kapott eredményeket nem általánosíthatjuk, viszont helyzetképet ad 

a szentesi fiatalok jelenlegi net-világáról. 

                                                 
6 A multitasking vagy halmozott médiafogyasztás jelentése két vagy több tevékenység adott idő alatt történő 
párhuzamos végzése. Az egyén oldaláról ez a kifejezés azt jelenti, hogy megkísérel adott idő alatt, két vagy több, 
együttesen az adott időintervallumot meghaladó időt igénylő tevékenységet elvégezni. A multitasking az egyes 
tevékenységek összecsúszását, illetve a figyelem megosztását eredményezi.  
http://mediapedia.hu/multitasking 
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A minta bemutatása 
 

A kutatás során 185 diákot sikerült elérnünk a kérdőíveinkkel 4 középiskolában és 2 általános 

iskolában. 

A 185 megkérdezettből 52,5 %-a fiú, míg 47,5%-a lány, ami nagyjából megfelel e 

korosztály nemi megoszlásának. (Hiszen több fiúgyermek születik, mint leány. 100 leány 

gyermek születésére 107 fiú gyermek születése jut.) 

Az életkori megoszlást mutatja be a következő diagram. 
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Látható, hogy a megkérdezettek elsősorban 1996. és 2001. között születettek. Ennek 

oka, hogy a mintában 7. osztálytól 12. évfolyamig tanuló diákok szerepelnek. Az 1993. és 

1995. között születettek a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola diákjai, valószínűleg egy 

szakmai képzés teljesítése után láttak neki az érettségi megszerzésének. 

 

A lakhely szerinti megoszlás a következő eredményeket mutatja. 

A kérdezett lakhelye Százalékos arány 

Szentes 63,9 

Megyejogú város 1,6 
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Város 13,7 

Nagyközség 6 

Község 14,8 

 

Látható, hogy a megkérdezettek 46%-a nem rendelkezik szentesi lakhellyel. Ez jól 

mutatja, hogy a város milyen oktatási vonzáskörzettel rendelkezik. Ha megvizsgáljuk a nem 

szentesi diákok iskola szerinti megoszlását, valószínűsíthető, hogy a speciálisabb szakmát 

nyújtó iskolákban lesz magasabb a számuk, míg az általános iskolákban minimális, hiszen a 

legtöbb, Szentes vonzáskörzetébe tartozó település rendelkezik általános oktatást biztosító 

intézménnyel. 

Oktatási intézmény neve Százalékos 

arány 

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 30,5 

Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola 24,6 

Bartha János Kertészeti Szakközépiskola 24,6 

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 14,5 

Klauzál Gábor Általános Iskola 2,9 

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2,9 

 

Látható, hogy feltételezésünk helytállónak bizonyult, és a leginkább specifikus 

szakképzést nyújtó iskolákban jelennek meg a bejárós, kollégista diákok. 

 

A kutatás eredményeinek bemutatása 

Nethasználat 
 

A következő kérdésekkel a tizenévesek neten való aktivitását vizsgáltuk meg. Először 

azt néztük meg, hogy rendelkeznek-e olyan e-mail címmel, amit rendszeresen néznek. A 

megkérdezettek 86,5%-a vallotta úgy, hogy rendelkezik ilyen címmel. Viszont előzetes 

feltételezésünk – miszerint minél idősebbek a megkérdezettek, annál valószínűbb a 

rendszeresen nézett e-mail cím – nem igazolódott be. 
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Ezt követően a facebook regisztrációra kérdeztünk rá. Nem lepődtünk meg, hogy a 

megkérdezettek 97,8%-a regisztrált felhasználó, hiszen a velünk kapcsolatban álló 

tizenéveseknél is kb. ilyen az aránya a facebookon való jelenlétnek. A megkérdezettek 2,2 % 

nem regisztrált, akiknek a ¾-e általános iskolás.  

Mint köztudott, a facebook regisztráció korhatárhoz van kötve, ez pedig 13 év. A 

felmérésünkben részt vevők 2,7 %-a idén tölti vagy töltötte be a 13. életévét. Arra is 

gondolhatunk, hogy nincs jelentős különbség a regisztrálással nem rendelkezők és a még nem 

13 évesek között. Azonban tapasztalatból tudjuk, hogy az életkor nem szab gátat a facebookra 

való fellépésnek. Gyakorta látható, hogy egy-egy tizenéves húszon- vagy harmincéves a 

facebookon. Ebből arra következtethetünk, hogy a nem regisztráltak vagy nem érzik még 

szükségesnek azt, vagy pedig elvi okokból nem regisztráltak. 

Érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy azok közül, akik nincsenek regisztrálva – 

egy későbbi kérdés eredménye – mégis nézegetik mások profilját, tehát mégsem vonják ki 

magukat teljesen a facebook világából. 

 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kb. hány ismerőssel rendelkeznek a fiatalok a 

facebookon. Ezt a következő diagram szemlélteti. 
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Látható, hogy kimagasló azok aránya, akik 400 fölötti ismerőssel rendelkeznek. Mivel 

hasonló eredményre számítottunk, azt is megkérdeztük, hogy a facebook ismerősök közül 

hánnyal van személyes kapcsolata is. (Személyes kapcsolat alatt értjük, hogy köszönnek 

egymásnak az utcán, akár beszélgetnek is, vagy ha személyesen nem is találkoznak, 

rendszeresen üzennek egymásnak.) A kapott eredmények szórási értéke igen magas, ami utal 

arra, hogy nagyon eltérő válaszok születtek. Ha azonban a kapott eredményeknél a legtöbbet 

említetteket nézzük, az az 50. Tehát a facebook ismerősök közül leginkább 50 fővel van 

személyes kapcsolata a megkérdezetteknek. 

 

Következő kérdésünkkel azt vizsgáltuk, hogy mennyi időt töltenek hétköznap illetve 

hétvégén az interneten, facebookon. A válaszokat egy, a két értékeket összehasonlító 

diagramon ábrázoltuk. 

 

Kevesebb, mint
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Kimagaslik azok aránya, akik naponta egy-két órát töltenek a neten, ők a 

megkérdezettek közel egyharmada, mint hétköznap, mind hétvégén. 

Láthatjuk, hogy hétköznap hiányzik az öt óránál többet kategória. Ez azért van, mivel 

itt maximum értéknek a 4 óránál többet, éspedig… választási lehetőséget hagytuk. A 

válaszadók 16,8 %-a választotta ezt az opciót. Megadták azt is, hogy mennyi az az idő, amit a 

neten töltenek, a válaszok átlaga 7,5 óra, naponta. Hétvégente azok, akik öt óránál többet 

töltenek a számítógép illetve az okostelefon előtt a megkérdezettek 17,3%-a, és az ő napi 

nethasználati ideje átlagosan 9 óra. 

Következő kérdésünkkel azt vizsgáltuk meg, hogy mennyire jellemző az iskola időben 

történő netezés. A megkérdezettek 47,3%-a válaszolta azt, hogy iskola időben is fellép a netre 

és 52,7%-a mondott nemet. Ha megnézzük az általános iskolásoktól és a középiskolásoktól 

származó válaszokat, azt az eredményt kapjuk, hogy az általános iskolások 18,2% lép fel a 

netre iskolaidőben és 81,8% nem, míg a középiskolásoknál 59,7 igen és 40,3% nem. Ebből 

arra következtethetünk, hogy egyrészt az általános iskolában még szigorúbban foghatják az 

okostelefon iskolaidőben történő használatát. Másrészt az is látszik, hogy a tizenévesek 

folyamatosan igénylik a virtuális terükbe való bepillantást, az ott való (szinte) állandó 

jelenlétet. 

 

Tevékenységhalmozás 
 

A felmérésben szereplő tizenéveseket nevezik multitasking generációnak is, mint 

ahogy arról már volt szó a Z generáció általános bemutatásánál is. Kutatásunkban mi is 

rákérdeztünk, hogy jellemző-e, hogy egyszerre több dologgal is foglalkoznak a fiatalok. A 

válaszadók 92,9 %-a nyilatkozott úgy, hogy netezés közben mással is foglalkozik. Ezen belül 

nézzük meg azt, hogy hány tevékenységgel foglalkoznak. 
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Internetezés közben végzett tevékenységek száma
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Látható, hogy azok aránya a legmagasabb, akik 1, 2, 3 vagy 4 tevékenységet végeznek 

még pluszként az internetezés mellett. 

Nézzük meg most, hogyan is oszlik meg a kapott eredmény korcsoportonként és 

nemenként külön-külön! 

 

Internetezés közben végzett tevékenységek - nem és korcsoport szerint
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Látható a grafikonon, hogy a középiskolás lányok azok, akik a leginkább végeznek 

egyszerre több tevékenységet is. Mondhatnánk, hogy ezen nem kell csodálkozni, hiszen 

köztudott, hogy a nők egyszerre több mindenre is tudnak koncentrálni. Azonban, ha 

megnézzük az általános iskolás fiúk görbéjét, azt látjuk, hogy (az 1, 2 illetve 5 tevékenységet 

leszámítva) több tevékenységgel foglalkoznak, mint a saját korcsoportjukba tartozó lányok. 

Azt is megfigyelhetjük, hogy a középiskolás fiúk és az általános iskolás lányok, illetve a 

középiskolás lányok és általános iskolás fiúk grafikonja hasonló egymáshoz. Mindebből arra 

következtethetünk, hogy a mostani kistizenévesekre egyre inkább jellemző lesz a 

tevékenységhalmozás, nemtől függetlenül, hiszen a folyamatosan növekvő, bővülő 

információéhségüket csak így tudják kiszolgálni. 

Következő kérdésünk arra vonatkozott, hogy mi az a neten, facebookon végzett 

tevékenység, amit a leggyakrabban végeznek a tizenévesek. 8 választási lehetőséget 

biztosítottunk, amiből arra kértük a válaszadókat, hogy maximum hármat válasszanak. 

Nézzük meg, milyen eredményeket kaptunk külön az általános korosztálynál, külön a 

középiskolás korosztálynál! 

Neten, facebookon végzett leggyakoribb tevékenység
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Ami jól látszódik, hogy a két leggyakoribb tevékenység a chatelés és a kapcsolattartás. 

Érdekes, hogy ennyire kimagasló ez a két tevékenység, hiszen azt is gondolhatnánk, hogy 
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hasonló tartalommal rendelkeznek. A válaszok alapján viszont arra kell következtetnünk, 

hogy a chatelést és a kapcsolattartást a tizenévesek nagyon is két külön álló dolognak tekintik. 

Kérdés az, hogy akkor vajon a chatelés milyen célt szolgál: szórakozást, ismerkedést, 

beszélgetést?! Erre a későbbiek során még figyelmet kell szentelnünk! 

Érdemes azt is megnézni, hogy 3 tevékenységi formában jelentős különbségeket 

találhatunk az egyes korcsoportoknál: a kapcsolattartás, a játékok játszása és a saját felület 

szerkesztése.  

A kapcsolattartást a középiskolás korosztály majdnem 20%-al többen jelölték meg, 

mint az általános iskolások. A játékok játszását viszont az általános iskolások választották 

többen, közel 15%-al, és dupla annyian a saját felület szerkesztését. Az általános iskolásoknál 

magasabb az eredmény a következő területeken: lájkolás, saját felület szerkesztése, mások 

felületének nézegetése, játékok játszása. Ebben az az érdekes, hogy amíg a saját 

megjelenésükre a virtuális világban nagyobb gondot fordítanak, mégis a személytelenebb 

tevékenységeket részesítik előnyben, ahol még a jól kimunkált digitális én is háttérbe szorul. 

A lájkolásnál arra is rákérdeztünk, hogy mire adnak lájkot és naponta átlag mennyit 

osztanak ki. A középiskolások naponta 18-szor, míg az általános iskolások napi 43-szor 

nyomnak egy-egy lájk jelet.  

A következő táblázat pedig azt mutatja be, hogy mit is lájkolnak a legtöbbet. 

 Általános iskolások (%) Középiskolások (%) 

Bejegyzés 2 11 

Kép 82 73 

Idézet 4 7 

Oldal 6 6 

Egyéb, éspedig 6 3 

 

Az egyéb kérdésnél az volt a célunk, hogy maguk a tizenévesek mondják meg, hogy 

mit lájkolnak a leginkább. Nos, az eredmény kivétel nélkül az volt – mind a két korcsoportnál 

–, hogy a fiúk szívesen adnak egy lájk jelet a csinos lányok képeihez. Látható, hogy mind a 

két korosztálynál kimagasló a képek lájkolása, de az is észrevehető, hogy az általános 

iskolásoknál ez az eredmény a magasabb – valamint, ha az egyéb kategóriát is ide vesszük, 

hiszen végeredményben azok is képek, akkor még inkább magasabb az eredmény, addig az 
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összes többinél a középiskolásoké. Talán ez is arra utal, hogy a képek lájkolása is 

személytelenebb, mint egy idézet, vagy egy bejegyzés megosztása.  

Úgy gondoljuk, mindezekből azt olvashatjuk ki, hogy a kistizenévesek ugyan a saját 

korosztályuk elvárásainak megfelelően próbálják bemutatni magukat, erre sok időt és energiát 

is áldoznak, mégis igyekeznek a személyes énüket elfedni, abból a lehető legkevesebbet 

megmutatni – hiszen a gondolataik, érzéseik kimutatását kerülik. Ezt magyarázhatjuk a 

korosztályukból fakadó önismeretük kiforratlanságával, de tekinthetjük az elmagányosodás 

útjára lépés picike jelének is. 

 

Szabadid ő 
 

Következő kérdésünkkel azt vizsgáltuk, hogy mennyi szabadidővel rendelkeznek a 

diákok. 

Nézzük meg ezt egy diagramm segítségével! 
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Előzetes várakozásainkkal ellentétben több magukra fordított szabadidőt adtak meg a 

tizenévesek. A feltételezésünk a tavalyi „Az eltűnt idő nyomában….” című kutatási 

anyagunkból származik. Abban a kutatásban a tizenéveseknek óráról órára le kellett írnia, 

hogy mikor mivel foglalkoznak. Az eredmény pedig az lett, hogy hetente átlagosan 25,6 óra 

szabadidejük van. A mostani kutatásunkban pedig arra kértük a felmérésben szereplőket, hogy 
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ők maguk mondják meg, hogy mennyi szabadidővel rendelkeznek, ennek az eredménye pedig 

heti 33 óra, ami közel 8 órával több, mint az egy évvel ezelőtti kutatásunkban.  

Mivel munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a tizenévesek elfoglaltsága nem csökkent 

egy év alatt, így ezt a 8 óra pluszt azzal tudjuk magyarázni, hogy másként érzik a 

szabadidejüket, mint ami valójában. Ha visszagondolunk a korábbi eredmények bemutatására, 

gyakran végeznek együtt tevékenységeket, így ők szabadidőnek érezhetik, ha filmezés közben 

írják a leckéjüket, vagy zenehallgatás közben mosogatnak, holott valójában az nem teljes 

mértékben a szabadidejük. 

 

Társas kapcsolatok 
  
Végezetül kíváncsiak voltunk arra, hogy hány baráttal és igaz baráttal rendelkeznek a 

tizenévesek. Ezt azért is tartottuk különösen fontos mérőszámnak, mivel a Z generáció 

jellemzése során mindig olvasható, hogy egy elmagányosodó generációról van szó, akik 

sokkal inkább élnek a virtuális térben, mint a valóságosban. Így úgy gondoltuk, hogy nem lesz 

jellemző a sok baráttal rendelkezők száma. Tévedtünk. Sokkal több barátot, illetve igaz 

barátot jelöltek meg a kérdezettek, mint arra mi számítottunk. Ezt a következő táblázat 

mutatja be. 

 

 
Általános iskolások (fő) Középiskolások (fő) 

Összesen 

(fő) 

Barátok száma 34 22 27 

Igaz barátok száma  8 4 6 

 

Az eredmények vizsgálata során nagyon fontos megjegyeznünk, hogy magas szórási 

értékeket kaptunk (elsősorban a barátok számának kérdezésekor). Ez pedig azt jelenti, hogy 

az átlagtól jelentős eltérések mutatkoznak mind lefele, mind felfele. 

Az eredményeink talán azzal magyarázhatók, hogy a felmérésben szereplő generáció 

számára már mást jelent a barát szó, mint mi azt gondoltuk. (Habár a kérdés után feltüntettük, 

hogy barát alatt értjük, akivel rendszeresen tartjátok a kapcsolatot, beszélgettek, találkoztok, 

megosztjátok egymással az aktuális történéseket az életetekből.) Azt is figyelembe kell 

vennünk, hogy a tizenévesek, elsősorban a kistizenévesek számára az életkoruk miatt még 
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nem teljesen kristályozódott ki a barát és az igaz barát jelentése. Ha tehát a barátok számát 

mérőszámnak tekintjük, nem mondhatnánk azt, hogy ez a generáció egy magányos nemzedék. 

Hogy pontosan mivel magyarázható a barátok magas száma (Tényleg így van? Nem jó a 

kérdés megfogalmazása? A kapcsolatok egy része nem is személyes?) további kutatást 

igényel. 

 

Kísérlet  a  „Szabadid ő”  és  a  „Társas  kapcsolatok”  témakörben 
felmerült  két  meglep ő  eredmény  tartalmának  az  eredeti 
vizsgálatot  követ ő  tisztázására 
 
Az egyik meglepő eredmény az az egyértelmű ellentmondás, ami az időmérleg vizsgálat és a 

jelenlegi vizsgálat szabadidő adataira vonatkozik. Az időmérleg vizsgálatnál ugyanis 

jelentősen kevesebb szabadidőt jelöltek meg a tizenévesek, mint ebben a vizsgálatban. 

A „Tizenéves segítők” facebook oldalán illetve a SZIDÖK képviselők mintegy tíz fős 

körében egyeztettünk erről. Nem jutottak igazán egyértelmű álláspontra ebben az ügyben. 

Érdekes azonban az, hogy amikor ebben a körben is részletesebben kértük az idő-

ráfordításaikat, akkor ők is lényegesen kevesebb szabadidőt mutattak ki. 

A beszélgetésekből és az üzenetváltásokból a jelenségnek két oka volt kiszűrhető. 

Az egyik az, hogy az iskola nyomasztó túlsúlyának eredményeként, onnan kiszabadulva 

felszabadultnak, szabadnak érzik magukat a diákok és hajlamosak a további időt 

szabadidőnek megélni. Így van ez még akkor is, ha valamilyen kötött foglalkozásokon kell 

még résztvenniük vagy dolgozniuk kell. 

A másik ok pedig – az előbbitől nem teljesen függetlenül – az, hogy az azonos időben 

végzett tevékenységek közül az „alaphangot” a pihentetők adják a számukra, nem egyszer 

akkor is, ha rutinszerű leckeírás vagy feladatlap kitöltés az egyik tevékenység, amit csinálnak. 

 

A másik meglepő eredmény a megjelölt barátok magas száma volt – annak ellenére, 

hogy az erre vonatkozó kérdés fogalmilag pontos volt. Felmerült az a lehetőség, hogy éppen a 

net illetve a facebook használat miatt másként értelmezik a tizenévesek a „barát” illetve az 

„igaz barát” fogalmát. 

Az előzőleg leírt körben erről is egyeztettünk. 

Ebben a kérdésben meglepően egyöntetű álláspont alakult ki. 
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Nagy többségük „barát”-nak tekinti mindazokat, akikkel napi köszönőviszonyban van, 

gyakran váltanak szót iskolai és haveri köreikben. Heti több alkalommal érintkeznek 

facebookon, hacsak like-ok erejéig is – „kapcsolatban vannak”. 

Ehhez képest számukra annyival több az „igaz barát”, hogy vele személyes dolgokról is 

beszélgetnek illetve chatelnek. És nem csak, hogy naponta érintkeznek facebookon, hanem 

gyakran többször, sőt sokszor naponta is. 

 

Összegzés 
 

Más vizsgálataink során – amelyek dokumentumai fellelhetőek a SZIDÖK honlapján – sokféle 

jellemzőjét mutattuk ki általában a tizenéveseknek. 

Ezek közül itt fontos kiemelni a következő kettőt. 

Az egyik az, hogy sajátos, „valamit valamiért” alkuk szerint szervezik a kapcsolataikat 

azon felnőttekkel, akiknek mondhatnak „nem”-et is. A másik pedig az, hogy jellegzetesen 

máról-holnapra élnek („túlélnek”) és nem is akarnak perspektivikusan „okoskodni”. 

Azt tudják, hogy a felnőtt segítőikkel való kapcsolatunk róluk és értük szól és hogy 

ennek az Ő részükről komoly céljai is vannak. Mégis, amit szervezésben és részvételben 

vállalnak – és egyre ritkábban akarnak – azt a velük való személyes és „személyes” 

(közösségi oldalon megvalósuló) törődésük miatt teszik. 

A velük való törődés lényegi tartalma mit sem változott. Az általa megélt személyes 

fontosságuk és az ebben a kapcsolatban megnyilvánuló pozitív érzelmi megnyilvánulások, ún. 

„szeretet-kapcsolatok” adják ennek a lényegét. Ez pedig ma már a számukra nem valósulhat 

meg igazán net-kapcsolatok illetve facebook kapcsolat nélkül. Kifejezetten személyesen 

törődő tartalommal pedig nem működhet a számukra sok-sok chatelés nélkül. 

Mindez persze nem jelenti azt, hogy egy korosabb felnőtt vezetőnek illetve segítőnek 

sodródnia kellene mindezzel. Kialakítható egy személyes jelleggel törődő kapcsolat kitartó és 

tudatos „gépezéssel” chatelés nélkül is úgy, hogy bővítik a személyes találkozások és 

beszélgetések körét – szükségképpen közösségi keretekben. Most erre kell több időt és 

energiát fordítani a gép előtt is. 

Ehhez természetesen minél többet kell tudnunk a tizenévesek netezési igényeiről és 

szokásairól. 
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Kutatásunk célja tehát az volt, hogy jobban megismerjük a szentesi tizenévesek 

internetezéshez kapcsolódó viselkedését, normáit. Eredményeink azt mutatják, hogy a 

tizenévesek minden nap több órán át is használják a netet, hétvégente akár fél napnyi 

hosszúságban is, hogy igénylik az állandó jelenlétet a virtuális térben, állandó 

információéhségük van. Az egyszerre végzett tevékenységek halmozása egyértelműen 

mutatja, hogy a szociális terek összeolvadnak a tizenévesek számára. Valószínűleg ez oka 

annak is, hogy több szabadidőt gondolnak a sajátjuknak, mint ami valójában az övék. 

Sokat hallani a szülő-tizenéves, tanár-tizenéves, idősebbek-fiatalok közötti 

ellentétekről. Ha alaposan végig gondoljuk a most olvasottakat, nem kell ezen meglepődnünk. 

A mai kor – gépiesítések, fejlett technika, fogyasztás – sajátos igényeket támaszt a 

szülötteivel szemben. A Z generáció tagjai „csupán” alkalmazkodnak e kor sajátosságaihoz. 

Az ellentétek csökkentésének egyik módja az lenne, ha ezt megértenénk, és igyekeznénk – 

közösen, együtt – megreformálni a kapcsolatainkat. Ennek egyik módja a szocializációs 

közegek együttes kezelése. Ha a tizenévesekre hatással van a virtuális világ, akkor a szülő, 

tanár, sőt, akár a nagyszülő is jelenjen meg ebben a térben. Cserébe már elvárható, hogy 

időnként a tizenéves is jelenjen meg az okostelefonja nélkül is a vasárnapi családi ebéden. 

Nem fog anélkül menni a tizenéveseink megismerése, hogy mi ne tegyünk lépéseket 

az irányukba. Ennek a kutatásnak egyik célja éppen az, hogy bemutassuk ezt a korosztályt, a 

sajátosságaikat, hogy láttassuk őket. Ez egy lépés. A következő a miénk… 
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