
Hangadók az ifjúság szociális életében

Elméleti háttér
Szocializációs közeg, szociális kompetencia.

A szocializáció alapjait tekintve a fiatalok azonos minta alapján, és hasonló

közegekben felnőve (lásd 1. ábra) kerülnek kapcsolatba a külvilággal, azokkal

az emberekkel akik mindennapjaikra, személyiségükre hatással vannak.

A szociális kompetencia – amely fogalom magában hordja a szociális

megismerés, a szociális motívumok, készségek, képességek, szokások,

ismeretek komplex rendszerét - képezi az emberek alapvető társulási

szokásait. A definícióban is megmutatkozik, hogy ez nem egy dolog, hanem

több minden együttvéve. Vonatkozhat a társas szituációkban megfigyelhető

magatartásra, cselekedetekre, szubjektív gondolatokra és érzésekre, vagy akár

arra is, hogy az egyén miként viszonyul bizonyos szerepek betöltéséhez. Ez a

gondolat képezte kutatásom vezérfonalát.
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Az első hipotézisem megdőlt, mert az esetek többségében a kérdőívem

válaszadói szüleiket, barátaikat és tanáraikat jelölték meg a legfőbb motiváló

erőnek, és utolsó helyre sorolták be a médiasztárokat, így a séma

egyértelműen az állításom ellentétét bizonyította. sokkal nagyobb becsben

tartják valós kapcsolataikat a fiatalok, mint ahogy azt az idősebb generációk

vélik. Bár a digitális eszközök vonzásában sokszor elveszhetnek az érzelmek

és kissé elgépiesedett a társadalom, ez nem jelenti azt, hogy a fiatalok is

„robotokká” alakulnak át.

Az utolsó állításom tekintetében érdekes válaszok derültek ki a

célcsoportomról. Az ifjúság, bár azt vallja nincsenek hatással rájuk az

influencerek, mégis róluk vélekedtek úgy, hogy a legtöbb kortársuk szemében

példaképek lehetnek. Látszik, hogy elítélik ezt a munkakört, és mindezt úgy

teszik, hogy valószínűleg nem érzik jól magukat saját bőrükben a rengeteg

befolyásolt kép és eladásra váró terméktömeg miatt. Titkon mind szeretnének

hasonlóan cselekedni, kinézni, viselkedni azonban ezt napjainkban nem

szívesen vallják be. A kialakult pénzkapitalista online világban prioritást élvez

a külső, a márkák és tökéletesség, egy olyan világ épült fel, ami valójában

nem létezik, azonban mégis bizonytalanságra és ítélkezésre kényszeríti a

fiatalokat. Az influencerek pedig igazi alappillérei lettek a perfekcionizmusra

törekvő életvitelnek.

A digitális eszközhasználatot figyelve a kijelentésem csak részben volt

igazolható, ugyanis a megkérdezettek túlnyomó része továbbra is szívesen

találkozik a barátaival, tölti a szabadban pihenő idejét vagy űz valamilyen

sportot, mindamellett, hogy szívesen nyomkodják telefonjukat, ha erre

lehetőségük adódik. Úgy vélem, hogy az eddig valósnak hitt probléma,

miszerint a fiatalság sokkal kevesebb időt tölt el magányosan, mintsem

társaságban, mindvégig rosszul volt értelmezve. A „chatelés” (közösségi

médián keresztül történő párbeszéd) adta lehetőségek megszüntettek

bizonyos kapcsolattartási korlátokat, így a tévhittel ellentétben a fiatalok

sosem érzik egyedül magukat, hiszen telefonjukon néhány érintés után már

videochaten láthatják és hallhatják egymást a barátok, családtagok.

Szakdolgozatom lényege volt, hogy rávilágítsak a rengeteg befolyásoló

tényezőre, amely az ifjúság egyéniségét, személyiségjegyeit, hozzáállását,

szocializációs tevékenységeit alakítja életük során.

Kutatási kérdéseim a következők:

1. A valós élet példaképeire vagy az internet világának médiasztárjaira tekintenek elsődlegesen követendő etalonként a fiatalok? Van egyáltalán példaképük a

fiataloknak?

2. Befolyásolja-e a média az ifjúság szocializációs tevékenységét, szokásait? Hogyan mutatkozik ez meg?

3. Milyen hatása van az influencereknek az ifjúságra? Hogyan ítéli meg az ifjúság az influencereket?

A vizsgálat elvégzésére online kérdőíves módszert alkalmaztam, ugyanis rövid időn belül képes sok személyhez eljutni, többen is hozzáférnek az űrlaphoz, könnyen

elérhető felület, és rendkívül időhatékony. Továbbá az ifjúságot ma már online felületen lehet a legkönnyebben elérni

Empirikus kutatás
A kutatás célja, hipotézisei és kutatási kérdések

Empirikus kutatásomban arra voltam kíváncsi, hogy kik a fő hangadók,

motivátorok, példaképek az ifjúság életében és, hogy ezek a személyek hogyan

képesek hatni a fiatalokra, miként formálják a személyiségüket. Illetve

érintőlegesen megfigyelni a fiatalok szabadidőeltöltési szokásait.

Az első hipotézis azt állítja, hogy az ifjúság főként a médiasztárokat

magasztalja és csak másodlagos szerepet kapnak a realitás „hősei” (szülők,

tanárok, barátok stb.), illetve, hogy a példakép szó és annak jelentése kezd

elavulttá válni

A második hipotézis szerint a fiatalok megnövekedett digitális

eszközhasználatának következtében sokkal több időt töltenek magányosan, a

külvilágot képernyőn keresztül figyelve, mint a korábbi generációk

A harmadik hipotézisben azt állítottam, hogy az influencerek tökéletességre

törekvő hajlama, és nagyfokú influálásának köszönhetően a fiatalok egyre

felületesebbé válnak, csökkenhet az önbizalmuk és a világról alkotott képük is

átformálódik.

A következtetés

A konklúziót levonva napjaink ifjúsága egyszerre képviseli a múlt és a jelen értékeit, felnéznek családjukra, tisztelik és becsülik őket,

fontosnak tartják azt a szociális környezetet, amelyben élnek és emellett maximálisan kihasználják a digitális világ nyújtotta

lehetőségeket, amelyet szintén nagyra tartanak. Nem lehet semmilyen sémát rájuk húzni, mind egyéniségek még úgy is, hogy

előszeretettel lesik el egymás öltözködési szokásait a divatosság és a valahová tartozás érzése érdekében.

1. ábra - Szocializációs modell érvényesülése:
A  szocializáció színterei, illetve azok egymásra hatása, és lehetséges irányai
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2. Ábra - Fiatalok és példaképeik című kérdőívem részlete
Fiatalok szabadidőeltöltési szokásai

„Hol/mivel töltöd a legtöbb szabadidőd?” kérdés alapján a leggyakrabban előforduló válaszok
N2020=126, százalékos megoszlás
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3. Ábra - Fiatalok és példaképeik című kérdőívem részlete 
„Az alábbi 1-től 4-ig terjedő skálán jelöld be, hogy a felsorolt 

személyek (meglátásod szerint) milyen mértékben alakították a 
személyiségedet c. kérdésre beérkezett válaszok; N2020=126
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Közösségi médiasztárok követésének főbb okai,
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