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Abstract 
Studiul de faţă reprezintă o replică la scară mică şi localizată, datând din luna mai 2004, a unei 

cercetări realizate în luna iunie 2001 de către Institutul Pew Internet & American Life Project. Motivaţia 
generală din spatele acestui studiu este importanţa mai mult decât evidentă, pe care noile tehnologii ale 
comunicării o au în societatea contemporană. Internetul, comunicarea mediată de computer (CMC), telefonia 
mobilă şi alte tehnologii de ultimă generaţie au un impact extrem de complex asupra psihologiei individuale şi 
asupra structurii şi dinamicii sociale, mai întâi de toate prin simplul fapt că schimbă în mod radical maniera în 
care oamenii comunică între ei sub aspect cantitativ şi calitativ. Iar motivul alegerii generaţiei adolescentine ca 
„subiect” de studiu al acestui impact al noilor tehnologii ale comunicării este faptul că ei sunt practic născuţi 
odată cu noua generaţie de tehnologie media, fapt care îi face să fie complet diferiţi de generaţiile anterioare, în 
acelaşi mod în care noua generaţie de tehnologii comunicaţionale nu mai seamănă cu nimic din cele ce a 
precedat-o. De altfel, legătura strânsă dintre adolescenţi şi noile tehnologii ale comunicării a fost surprinsă de 
către diverşi cercetători în sintagme precum „generaţia mileniului”, „generaţia M” (Media) sau „generaţia 
digitală”. 

Cuvinte cheie: socializare, adolescenţă, comunicare mediată de calculator (CMC), ciberspaţiu, 
cibercultură, software social 

 
 
CONSIDERAŢII TEORETICE 
În prezentul studiu am urmărit elemente ale socializării manifestate în mediul online 

de către populaţia adolescentină. O importanţă deosebită în proiectarea cercetării, stabilirea 
metodologiei, construirea instrumentelor de lucru, culegerea şi analiza datelor au avut-o 
dimensiuni precum comunicarea mediată de computer, managementul online al imaginii 
personale, dinamica identităţii online, culturalizarea specific adolescentină, menţinerea 
relaţiilor din viaţa reală sau dezvoltarea de noi relaţii virtuale prin mijloace ale comunicării şi 
interacţiunii online. 

 
Socializarea ca proces al devenirii umane 
Importanţa centrală a socializării ca proces de devenire umană este de multă vreme 

recunoscută atât de cunoaşterea comună, cât şi de ştiinţele sociale. În special ultimele două 
secole de cercetare au adunat o bogată varietate de perspective asupra socializării la care şi-au 
adus aportul ştiinţe precum biologia, psihologia, psihologia socială, sociologia, sociobiologia. 
Aspecte precum definirea socializării, relaţia dintre factorii biologici şi cei culturali în 
dinamica devenirii sociale a fiinţei umane, teoriile care descriu sau explică socializarea, 
formele şi agenţii socializării pot constitui fiecare în parte subiectul unor întregi volume. 
Astfel încât aici vom pune în evidenţă doar aspecte esenţiale ale procesului de socializare, 
precum comunicarea, asocierea, identificarea, culturalizarea şi diferenţierea, toate 
reprezentând concepte centrale în dinamica socializării, după care vom urmări în ce măsură 
Internetul reprezintă un mediu favorabil desfăşurării tuturor acestor subprocese ale 
socializării, transformându-l într-un agent de socializare la fel de important ca şi cei clasici 
(familia, şcoala, grupul de egali, mass media), dacă nu chiar, în cazul adolescenţilor cel puţin, 
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într-un factor predominant care a ajuns să medieze relaţia de interdependenţă dintre agenţii 
clasici ai socializării, de vreme ce computerul şi Internetul au ajuns să fie atotprezente în 
majoritatea domeniilor vieţii. 

 
Figura 1 Modelul conceptual al relaţiilor dintre factorii/mediile socializării 

adolescentine şi subprocesele acesteia 
 

 
 
 Pentru a înţelege de ce Internetul, prin capacitatea sa de glocalizare38, catalizează 
legăturile centrale şi semnificative dintre indivizi apropiaţi sau îndepărtaţi geografic, devenind 

                                                
38 Neologism care îmbină sensul termenilor de localizare şi globalizare, cu originea în practicile japoneze de 
afaceri ale anilor 1980 şi care a fost popularizat în anii 1990 de către sociologul britanic Ronald Robertson. Se 
referă la abilitatea comunicării mediate de calculator de a crea legături între persoane situate atât la nivel local, 
cât şi la între indivizi amplasaţi pe întregul mapamond. 
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astfel un „al treilea loc”39 pentru socializare, este necesar să aruncăm o privire asupra 
principalelor noţiuni care sintetizează tematica vastului domeniu al ciberspaţiului care a fost 
făcut posibil de către infrastructura Internetului şi de către febrila activitate de comunicare 
umană. 
 

CIBERPAŢIU, CIBERCULTURĂ, COMUNICARE MEDIATĂ DE 
COMPUTER, SOFTWARE SOCIAL 

 
Ciberspaţiul 
Noţiunea de ciberspaţiu este deja consacrată. Lansată de către William Gibson, 

scriitorul canadian de science fiction, în 1982, prin nuvela „Burning Crome,” apărută în 
revista Omni, ea a fost ulterior popularizată în romanul său, Neuromancer, devenind o sursă 
de inspiraţie artistică care a generat cibercultura, şi, datorită importanţei şi relevanţei ei 
psihosociologice, un obiect de studiu pentru ştiinţele sociale, determinând apariţia unor areale 
teoretice şi de cercetare, precum psihologia şi sociologia ciberspaţiului, informatica socială 
etc. Toate aceste ştiinţe sociale de ramură studiază impactul psihologic, social, economic şi 
cultural pe care noul mediu de informare şi comunicare bazat pe infrastructura Internetului, 
generic numit ciberspaţiu, îl are la nivel individual, social, în mediul de afaceri, ştiinţă, 
cercetare, educaţie, administraţie şi chiar guvernare.  

Ciberspaţiul este corelat cu o serie de termeni înrudiţi, precum cei de realitate virtuală, 
mediu online, spaţiu digital, care alcătuiesc împreună un aparat conceptual, încă destul de 
tânăr şi prin urmare disputat, ce s-a conglomerat în jurul noului domeniu al ciberspaţiului. 
Asupra noţiunii de ciberspaţiu s-au adunat în timp mai multe perspective, pe măsură ce acest 
fenomen s-a dezvoltat în extensie, profunzime şi nuanţe prin răspândirea şi popularizarea 
reţelei mondiale de computere şi telecomunicaţii (ce include Internetul, Usenetul şi alte reţele 
mai mici ca importanţă) şi prin varierea instrumentelor şi aplicaţiilor (domeniul de software), 
varietate la fel de exponenţială ca şi globalizarea infrastructurii sale (hardware şi netware).  

În principiu, ciberspaţiul nu trebuie confundat cu Internetul real (ca reţea), ci trebuie 
privit ca însumând aspectele psihologice şi sociale pe care i le conferă, prin utilizare, psihicul 
uman individual şi societatea în ansamblu. Ciberspaţiul cuprinde, prin urmare, identităţile şi 
obiectele care există în reţele de computere folosite de indivizii umani în diverse scopuri. De 
pildă, despre un website se poate spune că el se află în ciberspaţiu, despre persoana care îl 
vizitează ca fiind un vizitator sau participant online, detaşat de locaţia sa fizico-geografică, iar 
despre activităţile pe care participanţii le desfăşoară ca fiind evenimente online, deci ale 
ciberspaţiului. Evenimentele din ciberspaţiu interacţionează strâns cu evenimentele din lumea 
reală, de vreme ce indivizii şi entităţile supraindividuale, precum corporaţiile, organizaţiile şi 
instituţiile se informează, comunică, se organizează, muncesc şi iau decizii cu privire la viaţa 
reală prin intermediul mediului online. Utilizarea reţelelor de comunicare de către indivizii 
umani conferă în mod clar ciberspaţiului, pe lângă componenta sa pur operativă, orientată 
către rezolvarea de sarcini, o valenţă emoţională, care îl umanizează.  

                                                
39 Ray Oldenburg , în lucrarea sa clasică The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair 
Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community (New York: Marlowe & Company, 3rd Edition, 1999), 
vorbeşte, alături de familie şi de mediul profesional, despre existenţa unui spaţiu public extrem de important 
pentru comunităţile umane şi societate, pe care el îl denumeşte generic al treilea loc, agora, piaţa publică, unde 
cetăţenii se întâlnesc pentru a discuta probleme şi a lua decizii de interes comun. Agora primei societăţi 
democratice, cea grecească, s-a diversificat în timp, depăşind piaţa publică pentru a îngloba cafenelele, librăriile, 
barurile şi, mai recent, mall-urile. Internetul, mai precis ciberspaţiul pe care îl găzduieşte, a devenit un astfel de 
al treilea loc virtual în care persoanele se întâlnesc pentru a se informa, comunica, recrea, a căuta sprijin şi lua 
decizii personale sau de grup. 
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Multitudinea perspectivelor de analiză a generat numeroase teorii şi definiţii acordate 
ciberspaţiului. Întrucât în prezentul studiu nu ne-am propus o analiză detaliată a noţiunii de 
ciberspaţiu, ci doar una a activităţilor în special cu valenţe sociale pe care adolescenţii români 
le desfăşoară în acest nou mediu de comunicare,  ne vom mulţumi să îndreptăm cititorul 
interesat către surse externe. Numeroase informaţii pot fi lesne găsite printr-o simplă 
introducere a termenului „cyberspace” în motoare de căutare precum Google sau Yahoo. 
Wikipedia engleză, de pildă, descrie în amănunt principalele accepţiuni tehnice ale acestui 
termen: ciberspaţiul ca o metaforă (navigarea pe Internet, de tip hipertext), jocurile video (ca 
o replică incompletă a realităţii), ciberspaţiul ca mediu 3D (în care interacţionăm cu entităţi 
sintetice), ciberspaţiul ca un habitat amplificat (teleoperarea) şi ciberspaţiul ca o arenă a 
creativităţii artistice (recreerea fără consecinţe). De asemenea, pentru cititorii interesaţi de 
informaţii în limba română, Gabriela Grosseck (2003) realizează o sinteză a problematicii din 
jurul termenului de ciberspaţiu: etimologia, definirea, relaţia spaţiu-cibersaţiu, taxonomia şi 
geografia ciberspaţiului, ciberspaţiul ca spaţiu social creat de indivizii umani în reţea prin 
comunicarea mediată de computer, ultimul fiind un aspect mai mult decât relevant pentru 
studiul de faţă. 

 
Cibercultura 
În timp, ciberspaţiul a devenit un mediu de găzduire, propagare şi promovare a 

culturii, sub diversele ei forme şi conţinuturi clasice şi contemporane. Mai mult, ciberspaţiul a 
devenit terenul unui nou gen de cultură, bazată pe media digitală şi denumită în ansamblu 
cibercultură. Devenind până la ora actuală extrem de bogată şi de variată, limitele ciberculturii 
sunt greu de definit, fapt pentru care acest termen este utilizat într-o manieră flexibilă. În 
principiu, se poate afirma că cibercultura cuprinde nivelele sociale şi culturale ale maşinii 
sociale angrenate în ciberspaţiu. Este o mişcare social-culturală îndeaproape relaţionată cu 
apariţia şi dezvoltarea tehnologiilor informaţional-comunicaţionale (TIC) între anii 1960-
1990, cu un rezultat cultural proeminent.  

Tematica ciberculturii include în primul rând culturile comunităţilor online, precum şi 
o gamă largă de aspecte culturale specifice40. Ea poate de asemenea să cuprindă mişcări 
artistice şi culturale asociate, cum ar fi fenomentul cyberpunk41 sau mişcarea de 
transumanizare42. Termenul încorporează întotdeauna cel puţin o anticipare implicită a 
viitorului.  

Numeroase sensuri specifice ale ciberculturii au fost formulate de către autori precum 
Lev Manovich (2001, teoria şi arta noii media), Pierre Lévy (1998), Margaret Morse (1998) şi 
Arturo Escobar (2005). Oricum ar fi, mare parte din aceste concepte se concentrează numai pe 
unele aspecte şi nu acoperă problematica în detaliu. Unii autori care încearcă să ajungă la o 
înţelegere mai comprehensivă, disting între cibercultura timpurie şi cea contemporană (Jakub 
Macek, 2003, 2004) sau între cibercultură ca un context cultural al tehnologiilor 

                                                
40 Tematica ciberculturală se referă la subiecte relaţionate, cum ar fi cibernetica, computerizarea, revoluţia 
digitală, cyborgizarea corpului omenesc etc. Vezi în acest sens studiile lui Adrian Mihalache şi Ion Manolescu. 
41 Sub-gen al literaturii de science fiction şi de ficţiune distopiană, care se focalizează pe tehnologii avansate, 
cum ar fi computerele sau tehnologia informaţională cuplate cu un anumit grad de afectare a structurilor sociale.  
Postcyberpunk-ul adăugă acestei tematici ingineria genetică şi nanotehnologia, alături de o viziune ceva mai 
luminoasă, în care personajele luptă pentru condiţii sociale îmbunătăţite sau măcar pentru a proteja status quo-ul 
societăţii de o decădere ulterioară. 
42 Mişcare intelectual-culturală internaţională care sprijină utilizarea noilor ştiinţe sau tehnologii pentru a spori 
abilităţile fizice şi cognitive ale oamenilor, precum şi pentru a ameliora aspectele care nu sunt necesare sau 
dezirabile ale condiţiei umane, cum ar fi bolile sau îmbătrânirea.  
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informaţional-comunicaţionale (TIC) şi cibercultură (mai precis studii de cibercultură) ca „o 
abordare particulară aplicată studiului asupra complexului «cultură + tehnologie»”43. 

Pentru studiul de faţă ne interesează cultura adolescentină, ca mediu de socializare 
caracteristic acestei grupe populaţionale, şi modul în care ea este reprezentată în ciberspaţiu. 
Adolescenţii intră pe Internet pentru a a informa în legătură cu valorile lor culturale specifice 
(literatură, modă, sport, filme, muzică, programe TV, staruri TV şi de cinema etc), precum şi 
pentru a socializa online, fie strâns, cu prietenii lor apropiaţi sau depărtaţi geografic, fie difuz, 
cu grupul lor mai larg de egali, în cadrul unor comunităţi virtuale adolescentine (prin 
mesagerie instantanee, chat, e-mail). Această socializare online între adolescenţi vehiculează 
inclusiv valorile culturale pe care ei le interiorizează, le împărtăşesc, le dispută sau le 
promovează unul faţă de celălalt. 

 
Comunicarea mediată de calculator 
CMC este o formă de comunicare între doi sau mai mulţi indivizi care interacţionează 

unul cu celălalt prin aplicaţii media pe bază de calculator. Diferitele tehnologii de comunicare 
au multiple efecte sociale, astfel încât multe dintre tehnicile recente ale comunicării mediate 
de calculator au dat naştere pe Internet (în ciberspaţiu) la reţele sociale sprijinite de diversele 
aplicaţii de software social. Asupra CMC şi-au îndreptat atenţia o serie de ştiinţe sociale, 
precum lingvistica, psihologia, psihologia socială, sociologia, antropologia etc. 

Lingviştii s-au ocupat de modul în care este utilizat limbajul în mediile de discurs 
online44 observând că, în comparaţie cu discursul întâlnit în situaţiile faţă-în-faţă, el este mai 
sărac în aspecte paralingvistice (elemente conştiente sau inconştiente, precum mimica, 
gestica, limbajul corpului în general, volumul şi intonaţia vocii, care completează şi nuanţează 
discursul verbal), dar că dispune de reguli pragmatice precum respectarea rândului la 
comunicare şi registre specializate sau seturi terminologice specifice acestor medii. Psihologia 
individuală urmăreşte comportamentul online individual şi, implicit, maniera în care tipurile 
de comunicare mediate de calculator influenţează acest comportament (jocul de rol sau 
experimentele identitare – managementul identităţii în ciberspaţiu, scăderea nivelului de 
autocontrol, dependenţa de comunicarea socială online), iar psihologia socială vizează 
comportamentul în grup al persoanelor care comunică oline, în special cel de asociere la 
comunităţi virtuale pe bază de afinităţi şi interese comune, făcând prin aceasta trecerea către 
abordarea sociologică. Cea din urmă se referă la aspecte care ţin de modul în care oamenii 
utilizează computerele sau media digitală pentru a forma, sprijini şi menţine relaţii unii cu 
ceilalţi (utilizări sociale ale tehnologiei comunicării) în viaţa personală, profesională, 
organizaţională şi instituţională. 

Cercetările psihosociale de aproximativ trei decenii în domeniul CMC au avut drept 
rezultat o sumă de teorii care încearcă să explice şi să diferenţieze acest tip de comunicare de 
celelalte. Yuliang Liu (2002), încercând să stabilească natura comunicării mediate de 
computer (orientată spre sarcină, spre emoţiile sociale sau în ambele sensuri), sintetizează 
teoriile reprezentative care s-au elaborat de-a lungul timpului în legătură cu CMC. El împarte 
aceste teorii în două categorii, în funcţie de modelul de cercetare adoptat (orientare spre 
sarcină sau spre emoţiile sociale): teoria prezenţei sociale (Short, William, & Christie, 1976), 
teoria bogăţiei informaţiei media (Daft şi Lengel, 1984, 1986) şi teoria indiciilor contextului 
social (Kiesler et al, 1984, şi de Dubrovski,  Kiesler şi Sethna, 1991), pentru modelul orientat 

                                                
43 David Lister et al., New Media: A Critical Introduction, London: Routeledge, 2003. 
44 Mediile de discurs online sunt spaţii în care oamenii interacţionează unii cu ceilalţi prin intermediul anumitor 
mijloace ale discursului. Acestea pot include discuţiile asincrone, sincrone, jocurile online de tip multi-utilizator 
sau alt instrument al CMC. Aceste medii online sunt bazate în primul rând pe text, însă pot conţine şi multe 
elemente multimedia, cum ar fi imagini, animaţie, emoticoane (figurine grafice expresive). 
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spre sarcină, şi teoria procesării sociale a informaţiei, formulată de Walther (1992), pentru 
modelul socio-emoţional. 

Similarităţile acestor trei teorii ale modelului i-a determinat pe Culnan şi Markus 
(1987) să le reunească sub denumirea generică de perspectivă teoretică a „filtrării indiciilor.” 
Ideea pe care o au în comun cele trei teorii este cea conform căreia comunicarea din situaţia 
faţă în faţă, comparativ cu cea online sau mediată de computer, are la dispoziţie o serie de 
informaţii şi indicii mult mai bogate cu privire la contextul social, incluzând indiciile verbale 
şi non-verbale, pentru a converti şi exprima emoţiile în comunicare. CMC este mai săracă în 
indicii ale contextului social, rezumându-se până nu demult la cele verbale scrise. Noua 
generaţie media a adăugat la acestea imaginile, emoticoanele, sunetele şi clipurile audio-
video, îmbogăţind extrem de mult terenul iniţial arid al CMC, deşi fără să-l echivaleze cu 
complexitatea comunicării faţă în faţă. Simplitatea conţinutului emoţional al CMC a făcut ca 
foarte mulţi cercetători să o integreze pentru multă vreme în categoria tipurilor de comunicare 
orientate preponderent spre sarcină. 

Teoria procesării sociale a informaţiei elaborată de Walther (1992) este cea dominantă 
în cadrul modelului de orientare socio-emoţională şi ea se sprijină la rândul ei pe principiile 
cogniţiei sociale şi pe dezvoltarea relaţiilor sociale din psihologia cognitivă. Teoria procesării 
sociale încearcă să identifice modalităţile prin care agenţii comunicării procesează indiciile 
relaţionale şi sociale ale identităţii, utilizând numeroase mijloace media. În viziunea lui 
Walther, comunicatorii sunt motivaţi în general de nevoile lor reciproce de afinitate şi de 
reducere a nesiguranţei în privinţa propriei persoane, manifestând şi solicitând în acest sens, 
în procesul comunicării, comportamente relaţionale relevante din punct de vedere social. Cu 
toate acestea, beneficiind de indicii limitate, CMC este incapabilă a converti aceste 
comportamente sociale într-un timp la fel de scurt precum o face comunicarea faţă în faţă, 
care beneficiază de mai multe canale de transmitere a informaţiei. Diferenţa esenţială dintre 
cele două tipuri de comunicare ar fi una de rată informaţională ce poate fi procesată social de 
către participanţi. 

 
Instrumente ale comunicării oline: Software-ul social 
Aceste instrumente sunt clasificate în general în două categorii: instrumente de 

comunicare şi instrumente de interacţiune. Prima categorie cuprinde acele aplicaţii de 
software care permit capturarea, stocarea şi prezentarea comunicării, de obicei în formă scrisă, 
dar cuprinzând din ce în ce mai mult imagini, clipuri audio şi video. Cea de-a doua categorie 
de instrumente se ocupă de interacţiunile mediate dintre indivizi sau grupuri şi diferă de 
instrumentele de comunicare prin scopul lor de a stabili şi a menţine legături între indivizi, 
facilitând mecanismele conversaţionale. Instrumentele de comunicare sunt în general 
asincrone, în timp ce instrumentele de interacţiune sunt sincrone (telefon, video chat) sau 
aproape sincrone (mesageria instantanee, chat-ul pe bază de text). 

Cele două categorii de instrumente au ataşate tipuri distincte de experienţă primară a 
individului care le utilizează: comunicarea implică contextul conversaţional, discursul sau 
scrierea – ea creează accesul la text; interacţiunea poartă cu sine interesul pe care indivizii îl 
manifestă unul pentru celălalt – este responsabilă de expresivitatea, performanţa şi prezenţa 
virtuală a utilizatorului.  

Printre cele mai importante instrumente de software social menţionăm: mesageria 
instantanee (Instant Messaging sau IM – o aplicaţie ce permite unui individ să comunice cu 
altul prin intermediul unei reţele în condiţii de relativă intimitate: Gtalk, Meetro, ICQ, Yahoo! 
Messenger, MSN Messenger şi AOL Instant Messenger), Internet Chat Relay sau IRC (în 
care utilizatorii pot comunica atât în ferestre private, cât şi cu mai mulţi oameni simultan, în 
manieră publică – camere virtuale de discuţii sau chatrooms), forumuri (ce permit 
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utilizatorilor să posteze „tematici” pentru a fi revizuite de alţii prin postarea de comentarii în 
manieră liniară), weblog sau, prescurtat, blog (un tip personal de forum, similare jurnalelor 
online pentru o anumită persoană, în care alte persoane pot să posteze comentarii), servicii de 
reţele sociale (ce permit oamenilor să se adune online în jurul unor interese sau cauze 
comune: de pildă, site-uri de întâlniri romantice, de afaceri, hobby-uri recreaţionale). 

La toate aceste instrumente sociale se mai adaugă wiki-urile (site-uri complet deschise 
pentru editare oricărui utilizator), ghidurile sociale (site-uri pe care sunt recomandate atracţii 
din lumea reală: restaurante, cluburi etc.), însemnarea socială (liste de site-uri care sunt 
considerate de interes comun), citare socială (instrument asemănător însemnării sociale, însă 
destinat lumii academice, care permite utilizatorului să posteze citate din articole de pe 
Internet), biblioteci sociale (site-uri care permit utilizatorilor să-şi actualizeze sau să-şi 
împartă colecţiile de cărţi, materiale audio-video etc.), aplicaţiile de cumpărături sociale 
(recomandări şi recenzii de produse), reţele sociale între grupuri de egali (hibrid bazat pe web 
al reţelelor sociale, combinaţie între tehnologiile de comunicare instantanee, conectivitate şi 
distribuire de pachete informaţionale între grupuri de egali, care le permite utilizatorilor să 
împărtăşească blog-uri şi să comunice în timp real), editarea colaborativă în timp real 
(editare simultană a unui text/proiect sau conţinut media de către participanţi simultani ai unei 
reţele), prezenţa virtuală, lumile virtuale şi jocurile online (la care pot participa un număr 
masiv de utilizatori). 

 
INTERNETUL AJUTĂ LA CONSTRUIREA CAPITALULUI SOCIAL 
Într-un studiu recent efectuat de Pew Internet & American Life Project (2006) s-a pus 

întrebarea: cum influenţează Internetul capitalul social, relaţiile pe care oamenii le au cu 
prietenii, rudele, vecinii şi colegii lor de şcoală sau de muncă? Părerile sunt împărţite în două 
categorii, pe de o parte fiind cei care accentuează abilitatea Internetului de a extinde relaţiile – 
pe plan social şi geografic, iar pe de altă parte, cei care se tem că acesta poate aliena şi 
îndepărta oamenii de la relaţiile lor mai bogate, mai autentice din viaţa reală. 

Ipoteza de la care a pornit studiul american este cea care pune la îndoială teama faţă de 
potenţialul de distrugere a comunicării şi comunităţii autentice pe care l-ar avea Internetul. 
Studiul presupune că în loc de a dispărea, comunităţile umane sunt transformate, mutându-se 
accentul de pe orientarea tradiţională a grupurilor bazate pe vecinătate fizică pe comunităţile 
alcătuite din reţele sociale dispersate geografic. Oamenii din cadrul acestor reţele păstrează 
bazele tradiţionale ale comunităţii (rude, vecini, prieteni, colegi de muncă) şi comunică 
totodată şi în reţelele online fără a fi îngrădiţi de limitele unei singure comunităţi solidare.  

Internetul şi emailul joacă un rol important în menţinerea reţelelor sociale dispersate. 
În loc de a periclita legăturile comunitare, vedem că Internetul se află în armonie cu 
conversaţiile prin telefon şi întâlnirile faţă în faţă. Există de asemenea, multiplexitatea media: 
cu cât vorbesc mai mult la telefon şi faţă în faţă, cu atât oamenii utilizează mai mult Internetul 
pentru a comunica, a cere şi a oferi ajutor. 

Întrucât indivizii, mai degrabă decât gospodăriile, sunt conectaţi separat, Internetul şi 
celularul au transformat comunicarea de la gospodărie-la-gospodărie45 într-una de la 
persoană-la-persoană. Acest aspect creează o nouă bază pentru comunitate pe care Barry 
Wellman a denumit-o „individualism de reţea.” În loc să se bazeze pe o singură comunitate în 
privinţa capitalului social, indivizii trebuie să caute adesea în mod activ o varietate de 
persoane şi de resurse adecvate diverselor situaţii cu care se confruntă.  
                                                
45 Termenul „gospodărie” (household, engl.), preluat din literatura engleză, este folosit în sensul de unitate 
locativă de regulă cu o singură familie şi folosit atât cu sens demografic, cât şi sociologic. Ideea e că noua media 
este mai personală, mai individuală, oferă mai multă libertate şi resurse individului în comunicare, deosebind-l 
de entităţile supraindividuale cărora le aparţine (familie, grup de egali, grup de muncă, etc), oferindu-i o anumită 
independenţă (autonomie, mobilitate) comunicativă în raport cu acestea prin mobil, laptop, iPod etc. 
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Internetul joacă roluri sociale benefice într-o lume care se deplasează către 
„individualismul de reţea”. Email-ul le permite oamenilor să primească sprijin de la reţelele 
lor sociale, iar web-ul le permite să găsească informaţii şi sprijin atunci când sunt puşi în faţa 
unor decizii importante (medicale, financiare, familiale etc).  

Mijloacele tradiţionale de comunicare (vizite în persoană, telefonul) ajută mai degrabă 
la menţinerea legăturilor sociale, în timp ce Internetul şi email-ul sunt utile la cultivarea 
reţelelor sociale; ele mai degrabă suplimentează decât înlocuiesc comunicările tradiţionale, 
permiţând indivizilor să păstreze legătura atât cu persoanele apropiate lor, cât şi cu cele mai 
puţin apropiate. Email-ul devine esenţial pentru cei care deţin reţele sociale largi. 

Uneori, asistenţa vine din partea unor persoane îndepărtate din punct de vedere social, 
însă care devin mai apropiate prin intermediul e-mail-ului într-un moment de nevoie. 
Rezultatul este că oamenii nu doar socializează online, ci încorporează de asemenea Internetul 
în practica lor ca un instrument de căutare a informaţiei, a sfatului şi luării de decizii. 

Sondajul Pew Internet & American Life Project a vizat natura şi scopul reţelelor 
sociale ale americanilor, modul în care ei utilizează aceste reţele pentru a primi ajutor şi cel în 
care folosesc tehnologiile informaţionale şi de comunicare în acest sens. Acest lucru a fost 
făcut prin concentrarea pe două tipuri de legături în cadrul reţelelor sociale: 

 Legături centrale: legături foarte apropiate, referindu-se la persoane cu care se discută 
probleme importante, cu care se păstrează un contact frecvent şi la care este căutat 
ajutorul. Această abordare urmăreşte trei dimensiuni cheie ale puterii relaţiei: 
intimitatea emoţională, contactul şi disponibilitatea capitalului reţelei sociale. 

 Legături semnificative: legături cu persoane din afara zonei centrale, însă faţă de care 
există o legătură strânsă, deşi se discută probleme importante în mai mică măsură, se 
menţin contacte mai puţin frecvente şi se caută mai rar ajutorul. 
Email-ul, ca instrument de comunicare, prin natura sa asincronă – independentă de 

timp – şi multi-ditribuită – poţi trimite un email la o singură persoană sau la un număr 
nelimitat de persoane –, permite menţinerea unor reţele sociale tot mai largi, în creştere, lucru 
care nu se întâmplă la fel în cazul mijloacelor clasice de comunicare – întâlnirea faţă în faţă şi 
telefonul. Totodată, inerent, email-ul este un instrument al „glocalizării”, întrucât prin 
intermediul său se poate menţine contactul atât cu prieteni sau rude îndepărtate, cât şi cu cei 
care locuiesc în apropierea geografică. 

În finalul studiului, temerile conform cărora Internetul şi email-ul ar îndepărta 
persoanele de la mijloacele clasice de comunicare (întâlnirile în persoană sau telefonul) sunt 
îndepărtate de observarea fenomenului de „multiplexitate media” care arată că, cu cât indivizii 
utilizează mai mult aplicaţiile de comunicare online pentru a păstra legătura cu reţeaua lor 
socială, cu atât creşte comunicarea cu membrii reţelei prin telefon şi întâlnirile în persoană. 

 
GENERAŢIA MILENIULUI 
Adolescenţa reprezintă perioada unei socializări profunde şi accelerate. Odată cu 

transformările biologice, mentale şi psihologice, adolescentul dobândeşte o acută conştiinţă de 
sine, începe să se diferenţieze mai clar de cei din jurul său, porneşte în căutarea unei identităţi 
proprii şi a unor explicaţii privind lumea, cei din jur şi persoana proprie. Tot ceea ce face 
adolescentul capătă intensitate şi identitate: el începe de obicei să comunice mai mult, caută 
grupuri în care să se integreze sau de care să se diferenţieze, caută acceptarea, consideraţia, o 
părere a celorlalţi în care să se oglindească pe sine, construindu-şi astfel imaginea şi respectul 
de sine, urmăreşte creativitatea, originalitatea, o anumită cultură ale cărei valori le 
interiorizează, punând astfel temelia unor principii directoare şi a unui stil de viaţă, în funcţie 
de care îşi fixează scopuri şi acţionează în sensul îndeplinirii lor. 
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Datorită noilor tehnologii ale informaţiei şi ale comunicării, adolescenţii de astăzi fac 
toate aceste lucruri într-o manieră diferită de cea a generaţiilor anterioare. Vorbind despre 
aceşti adolescenţi în cadrul unei conferinţe din luna februarie a anului curent, Lee Rainie, 
director al Institutului Pew Internet & American Life Project, îi denumeşte „generaţia 
mileniului” şi consideră că ei prezintă o serie de caracteristici distinctive pe care le 
sintetizează în opt realităţi fundamentale. 

 
Realitatea 1: „Generaţia mileniului” (născută între 1982-2000) reprezintă un grup 

distinct de vârstă, conform numeroaselor măsurători ale comportamentului şi atitudinilor 
generaţionale (Neil Howe şi Bill Strauss, Millennials Rising). Trăsăturile generaţionale 
distincte sunt următoarele: (1) aceşti tineri sunt speciali, în sensul că prezintă o semnificaţie 
importantă pentru părinţii lor, care i-au instruit şi i-au educat bine, iar la rândul lor, tinerii sunt 
conştienţi de importanţa pe care o au ca generaţie pentru viitor; (2) ei sunt protejaţi46, ca 
urmare a unei anxietăţi parentale (detectoare de metale în şcoli, v-cipuri în televizor şi 
NetNanny în computerele lor); (3) sunt încrezători, înregistrând valori mai mari ale 
optimismului şi ale încrederii în sine; (4) sunt orientaţi către echipă, pun accent pe 
proiectele în echipă, dezvoltă un puternic instinct de echipă prin legături strânse în cadrul 
grupurilor de egali; (5) sunt orientaţi către obţinerea de rezultate performante, cu 
standarde şcolare şi nivel de responsabilitate mai ridicate ca oricare altă generaţie până în 
prezent; (6) asupra lor se exercită o presiune din partea părinţilor în vederea obţinerii unor 
rezultate mai bune, evitării riscurilor personale, valorificării avantajelor oferite de adulţi – 
fenomenul „copilului-trofeu”47; (7) sunt convenţionali, fiind mândri de rezultatele lor şi 
adoptând valorile parentale. 
 

Realitatea 2: „Generaţia mileniului” este complet cufundată într-o lume a media şi a 
dispozitivelor electronice (generaţia digitală, Generaţia M – Media, Homo Connectus). 
Sintetizând datele din studiile efectuate de Tom Wolzien, Sanford C. Bernstein & Co, Lee 
Rainie realizează o reprezentare grafică a evoluţiei ecologiei media pe un interval de 30 de 
ani. De la puţinele dispozitive media fixe din 1975 (presa, radioul şi televiziunea) şi până la 
complexele dispozitive, în special cele mobile, de recepţie şi stocare din prezent (între care 
enumerăm PC-ul, iPod-ul48, pagerul, telefonul mobil, PDA-ul / Palm-ul49, TiVo / PVR50), se 
observă cum treptat lumea a fost cuprinsă într-o ţesătură media tot mai densă (web-ul de azi). 

 

                                                
46 Aici „protejat” (sheltered, engl.) are conotaţia de „monitorizat” în condiţiile în care „apărat” poate suna prea 
banal, iar „cenzurat” sună prea drastic sau se referă chiar la o nuanţă diferită. 
47 Expresie tipic americană, intens popularizată, care surprinde mentalitatea mai degrabă dăunătoare pe care unii 
părinţi de azi şi de ieri încearcă să o inoculeze copiilor lor: „Trebuie să te adaptezi şi să câştigi în orice situaţie. 
Orice este o competiţie, o luptă, iar tu trebuie să fii cel care învinge. Fii un campion în orice!” 
48 Marcă de player media, proiectată şi comercializată de firma Apple Computer. 
49 Personal digital assistant (engl.), dispozitiv electronic portabil, mobil, care îmbină o parte din funcţionalitatea 
unui calculator, a unui telefon mobil, a unui player muzical şi a unei camere digitale. Dimensiunile sale reduse i-
au atras denumirea complementară de Palm (palm, engl = palmă). 
50 Marcă de recorder video digital (DVR = Digital Video Recorder sau PVR = Privat Video Recorder), popular 
în Statele Unite. Este un dispozitiv video destinat consumatorilor şi care le permite acestora să înregistreze 
programe TV pe un dispozitiv de stocare similar unui hard disk intern cu scopul de a viziona aceste programe 
mai târziu (pentru această funcţie mai este uneori utilizată expresia „time shifting,” engl. = „decalare orară”). 
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Acum ea arată astfel: 
 

 
 

Realitatea 3: Tehnologia „generaţiei mileniului” este mobilă datorită conexiunilor 
wireless şi a dispozitivelor de stocare portabile cu capacităţi din ce în ce mai mari. 
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Realitatea 4: Internetul joacă un rol special în lumea „generaţiei mileniului.” Acest 
fapt nu semnifică că adolescenţii ar fi utilizatori mai intensivi ai Internetului comparativ cu 
părinţii lor, ci că utilizarea de către ei a Internetului posedă câteva caracteristici speciale. 
Adolescenţii caută mai frecvent informaţii despre filme şi programe TV (84%), sunt utilizatori 
mai „împătimiţi” ai jocurilor online (81%), folosesc mai intensiv mesageria instantanee 
(75%), descarcă mai multă muzică online (51%), citesc mai mult blogurile (38%), îşi 
împărtăşesc între ei cu mai mult entuziasm noile creaţii personale (33%), descarcă online mai 
multe conţinuturi video (31%) şi creează în mai mare măsură bloguri personale (19%). 
Părinţii îi întrec pe adolescenţi la cumpărăturile online (e-shopping – 43%), precum şi la 
căutarea unor informaţii pe teme de sănătate (31%) şi despre locurile de muncă (30%). Se 
observă că aceste diferenţe îşi au sursa în diferenţele de status şi de venit dintre părinţi şi 
adolescenţii lor, ceea ce face ca fiecare generaţie să aibă propriile ei preocupări, interese şi 
posibilităţi. 

„Generaţia mileniului” nu este doar consumatoare a conţinuturilor media, ci şi 
creatoare a acestora pe Internet, cu 57% dintre adolescenţi contribuind cu cel puţin o creaţie la 
conţinutul Internetului pe care au împărtăşit-o cu ceilalţi: 

 33% au realizat lucrări artistice, fotografii, clipuri video, fişiere audio şi piese literare; 
 32% au creat sau au lucrat la pagini de web pentru alţii (grupuri personale, prieteni, 

sarcini şcolare); 
 22% şi-au creat şi îşi menţin propria pagină web; 
 19% au creat propriul lor jurnal online sau blog; 
 19% spun că mixează conţinuturi găsite online într-o manieră proprie. 

Interactivitatea Internetului a permis tinerilor să utilizeze reputaţia şi sistemul de 
notare pe Internet, prin expunerea lucrărilor proprii şi criticarea lucrărilor celorlalţi. Ei 
alcătuiesc adesea „găşti inteligente”51 (care valorifică tehnologia în nenumărate moduri). 
Ataşamentul tinerilor faţă de Internet le-a schimbat şi maniera în care abordează un proiect. 
Mulţi dintre ei încep un proiect prin a explora aleatoriu pe Internet pe tema care îi interesează, 
iar atunci când adună intrebări, ei se adresează reţelei lor sociale de pe Internet pentru a obţine 
răspunsuri. Prin urmare, cercetarea devine un proces auto-direcţionat. 
 

Realitatea 5: „Generaţia mileniului” este multi-operaţională (multi-tasking), saturând 
cu activităţi simultane orele lor de informare şi comunicare. Linda Stone, fost director 
executiv la Microsoft afirmă despre viaţa modernă ca este trăită într-o stare de „continuă 
atenţie parţială”: 

„Atenţia continuu parţială nu este acelaşi lucru cu multi-operativitatea; ci este 
vorba de încercarea de a îndeplini mai multe sarcini simultan. Cu o atenţie continuu 
parţială noi scanăm alertele legate de cele mai bune lucruri dintre cele care ne 
interesează […]” 

 
Realitatea 6: „Generaţia mileniului” este adesea inconştientă şi indiferentă faţă de 

consecinţele utilizării tehnologiei, în sensul că nu le pasă prea mult de faptul că intimitatea 
aplicaţiilor utilizate poate fi violată de către „softuri de supraveghere” sau că ei ar încălca 
drepturi de autor şi de copiere atunci când descarcă diverse materiale informative sau 
conţinuturi media (audio, video), fapt care face ca limitele dintre spaţiul public şi cel privat pe 
Internet, precum şi pentru regulile etice (neticheta) să fie mai puţin clare. 

                                                
51 Howard Rheingold, Smart Mobs, 2003, în traducere românească la Editura Andreco, 2006, cu titlul „Găşti 
inteligente.” Dispozitive de comunicare mobile, metode pentru grupul de egali (peer to peer) şi un mediu îmbibat 
cu putere de calcul fac posibilă pentru grupurile umane organizarea unor acţiuni colective la o scală nicicând 
posibilă anterior în scopuri bune sau rele, de la activism social online şi până la terorism online. 
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Realitatea 7: Lumea tehnologică a „generaţiei mileniului” (şi a noastră) se va schimba 

radical în următoarea decadă, deoarece ne aflăm la mijlocul câtorva curbe J52 ale tehnologiei. 
Consecinţele acestei dezvoltări tehnologice vor fi: (a) un mediu mai inteligent, datorită 
dispozitivelor şi aplicaţiilor mai inteligente, precum şi a conexiunilor mai dense şi mai fiabile, 
(b) sistemele vor fi mai mobile, datorită interconectivităţii, (c) conţinutul creativ va exploda, 
înlocuind „mass media” cu „my media” (media mea), (d) instrumentele de căutare a 
informaţiei se vor îmbunătăţi, vor deveni mai contextuale şi mai sociale („web-ul semantic”, 
strategii mai bune de căutare, sisteme pe bază de „reputaţie” sau de „recomandare” etc.). 
 

Realitatea 8: Maniera în care „generaţia mileniului” va aborda sarcinile de învăţare şi 
de cercetare va fi modelată de noua lume tehnologică în sensul că această manieră va fi (a) 
mai auto-direcţionată şi mai puţin dependentă de instrucţiunile de gen „de sus în jos,” (b) mai 
bine ordonată pentru a permite captarea informaţiilor noi, (c) mai centrată pe răspuns, (d) mai 
legată de contactele şi cunoaşterea de grup, (e) mai deschisă perspectivelor interdisciplinare, 
creându-şi propriile taxonomii „etichetate” şi (f) mai orientată către indivizi care devin 
propriile lor centre de informare, cercetare, creaţie, productivitate personală, în sensul că 
Internetul, prin resursele pe care le oferă „la domiciliu” facilitează toate aceste activităţi la 
nivel individual sau le individualizează. În acest mod, propria casă sau propriul birou de lucru 
poate deveni un mic institut de cercetare, de producţie, de creaţie etc.53 

Această incursiune ceva mai lungă pe tărâmul teoretic a fost justificată de complexa 
triadă conceptuală socializare-adolescenţă-Internet, ce a necesitat trecerea în revistă a 
aspectelor procesului de socializare, a dimensiunilor psiho-socio-culturale ale ciberspaţiului, 
cu accent pe comunicarea mediată de computer (posibilă prin aplicaţiile de software social) şi 
pe potenţialul Internetului în construirea capitalului social (prin comunicare şi comunitate 
virtuală), precum şi o descriere a noii generaţii adolescentine în viaţa căreia media modernă 
joacă un rol extrem de important, transformând-o într-o „generaţie digitală”. 

 
METODOLOGIE 

 
Alegerea tipului de cercetare, orientarea metodologică  şi stabilirea ipotezei de lucru 
Întrucât domeniul de cercetare este nou (iar în spaţiul românesc poate fi considerat 

chiar în stadiu de pionierat), investigarea unei astfel de teme nu se putea efectua decât prin 
intermediul unui tip explorativ de cercetare, susţinută de instrumente cantitative, care să 
furnizeze o primă imagine asupra fenomenului investigat, fie ea şi de suprafaţă, a cifrelor. 
Prin urmare, scopul cercetării a fost predominant descriptiv, de evaluare prealabilă a unei noi 
realităţi sociale, de culegere a datelor mai degrabă brute, utile unor analize iniţiale pe baza 
cărora se vor elabora ulterior noi cercetări mai aprofundate ce vor urmări scopuri mai 
complexe, precum cel de identificare a unor relaţii cauzale între diversele dimensiuni. Acest 
fapt s-a reflectat şi în stabilirea ipotezei de lucru, care este una generală, orientativă: 
                                                
52 Legile curbei J: puterea de calcul se dublează la fiecare 18 luni (legea lui Moore), puterea comunicaţiilor se 
dublează la fiecare 9 luni prin îmbunătăţirea conexiunilor de fibră optică şi cea a compresiei datelor (legea lui 
Gilder), spectrul puterii este sporit prin îmbunătăţiri la nivelul eficienţei în alocarea şi utilizarea spectrului, iar 
puterea de stocare se dublează la fiecare 12 luni (legea discului).  
53 Astfel, în cadrul reţelei, fiecare individ are şansa să devină un „nod” de productivitate originală care se 
conectează cu nenumăratele noduri reprezentate de ceilalţi indivizi din reţea, amplificând exponenţial resursele, 
creativitatea, generând chiar o inteligenţă de grup, inteligenţa colectivă, net superioară celei individuale. Aşa 
cum explică Howard Rheingold în The Virtual Community, acest fapt este posibil prin schimbarea de paradigmă 
introdusă de reţeaua modială de telecomunicaţii (World Wide Web), de la comunicarea „de la unul către mulţi” 
(paradigma tradiţională a difuzării în masă), la comunicarea „de la mulţi către mulţi” (paradigma noii media). 
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Adolescenţii de astăzi sunt o generaţie pentru care Internetul a devenit un mediu 

şi un agent de socializare cel puţin la fel de important ca familia, şcoala, grupul de egali 
sau mass media tradiţională. Datorită prezenţei sale în majoritatea domeniilor vieţii, 
Internetul interacţionează strâns cu agenţii clasici ai socializării, ajungând să modifice 
dinamica interrelaţionării acestora în viaţa adolescentului. 

 
Instrumentele de lucru  
Noutatea domeniului implică un stadiu încă destul de puţin elaborat şi standardizat al 

metodologiei de investigare, el rămânând deocamdată la „imaginaţia sociologică” a 
cercetătorilor care se încumetă să se aventureze. Acest aspect, precum şi faptul că tema 
cercetării este destul de largă, ne-au făcut să ne decidem pentru un chestionar extensiv, pe 
măsura orientării explorative a cercetării, însă cu întrebări de tip închis, pentru a nu ne abate 
de la scopul mai modest, dar realist al cercetării (de primă evaluare şi nu de analiză profundă, 
exhaustivă). În acelaşi timp, pentru uşurinţă şi pentru precizie, precum şi pentru economia 
cercetării, am utilizat modelul chestionarului din cadrul cercetării efectuate de institutul 
american Pew Internet & American Life Project, pe tema similară a vieţii online a 
adolescenţilor, chestionar a cărui validitate şi fidelitate a fost deja verificat de către autorii 
acestuia. Am adus o serie de modificări şi adăugiri acestui chestionar, pentru a se mula pe 
specificul românesc al temei. Chestionarul comun poate constitui, de asemenea, o bază a unei 
comparaţii între datele obţinute de studiul nostru şi de către cel american pentru a observa 
similitudini sau diferenţe între modelele de comportament online al celor două populaţii 
adolescentine ceea ce, în cazul asemănărilor, ne poate ajuta să observăm comportamente cu 
caracter universal (de lege). 

Chestionarul a fost structurat pe categoriile de itemi de mai jos, categorii care au 
operaţionalizat direct sau indirect conceptele specifice cele mai importante subsumate 
conceptului general de socializare (comunicare, asociere, identificare, diferenţiere, cultură 
adolescentină), măsurând aceste concepte atât obiectiv (activităţi concrete pe Internet), cât şi 
subiectiv (opinii ale adolescenţilor legate de respectivele activităţi): 
 

1. Întrebări legate de parametrii utilizării Internetului: frecvenţa accesării, durata 
perioadelor online, locaţia accesului (toate locaţiile, locaţii frecvente), experienţa pe 
Internet („vechimea”), ataşamentul faţă de activităţile online. 

2. Itemi explorativi privind activităţile online ale adolescenţilor: activităţi de 
comunicare socială (primire şi trimitere de e-mail-uri, accesul chat room-urilor, 
comunicare prin Instant Messenger), activităţi recreative tipice culturii adolescentine 
(navigarea recreativă, de amuzament, jocurile sau descărcarea de jocuri online, accesul 
site-urilor cu informaţii ale culturii media: filme, programe TV, grupuri muzicale, 
descăcarea şi ascultarea de muzică, căutarea informaţiilor sportive), activităţi pur 
informative (asupra evenimentelor), activităţi personal creative şi de identitate 
(căutarea de informaţii pe subiecte dificile sau sensibile, crearea propriei pagini web, 
informaţii despre hobby-uri, exprimarea opiniei personale), activităţi comerciale 
(informarea despre anumite produse şi achiziţionarea lor online). 

3. Internetul şi şcoala: Internetul ca sursă de informare pentru sarcini şcolare, Internetul 
ca sursă generală şi personală de distragere de la activităţile şcolare. 

4. Surse de învăţare socială a Internetului (deprinderi de e-mail şi navigare). 
5. Restricţii parentale sau familiale: cu privire la utilizarea telefonului, televizorului, 

Internetului, jocurilor pe computer, site-urilor vizitate pe Internet (în ce măsură şi la ce 
nivel există o cenzură parentală), îngrijorări cu privire la persoanele întâlnite pe 
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Internet (conştientizarea de către părinţi a riscurilor navigării pe Internet), neînţelegeri 
în privinţa împărţirii accesului între membrii familiei. 

6. Legarea de prietenii este importantă pentru adolescenţi. Prin ce mijloace tehnologice 
îşi realizează şi îşi menţin ei prieteniile? Cât de important este Internetul în menţinerea 
prieteniilor din viaţa reală şi cât de importante sunt noile prietenii realizate pe 
Internet? 

7. Aspecte de comportament online, în legătură cu identitatea adolescentului şi a celor 
cu care comunică, precum şi cu diverse utilizări sociale pe care adolescenţii le dau 
comunicării mediate de computer: informaţii false oferite personal (farse, protejare 
prin mai multe porecle, minţirea în legătură cu datele personale), încrederea pe Net 
(abordarea străinilor sau acceptul discuţiilor cu aceştia, dezvăluirea de parole 
prietenilor din viaţa reală), jocuri de identitate, filtrarea mesajelor, număr de persoane 
cu care se discută pe Internet (intensitatea relaţionării sociale), păstrarea legăturilor din 
viaţa reală prin CMC, organizarea activităţii grupurilor de apartenenţă din viaţa reală 
prin comunicarea online, Internetul ca instrument al scopurilor romantice la 
adolescenţi (invitaţii online, comunicarea online cu iubitul/iubita), Internetul ca 
instrument de mediere a unor activităţi sociale dificile (despărţirea de cineva, 
mărturisirea unor lucruri greu de afirmat faţă în faţă). 

8. Evaluarea proprie a adolescenţilor cu privire la efectele Internetului asupra 
dimensiunilor principale ale vieţii şi procesului lor de socializare: influenţa 
cultural-informativă (eficienţa în satisfacerea nevoilor lor culturale, informative, de 
hobby şi creative), rolul în relaţiile cu familia şi prietenii, relaţia cu şcoala (instrument 
suplimentar sau piedică, distragere a atenţiei), profunzimea noilor prietenii pe Internet 
(prin teoria legăturilor centrale şi semnificative), frica de străinii de pe Net, părerea 
personală legată de natura comunicării mediate de computer (avantaje, dezavantaje), 
efectele potenţial negative ale Internetului (distragerea de la lucruri mai importante, de 
la familie, prieteni reali, generarea unor conduite deviante prin adoptarea unor modele 
comportamentale negative regăsite în informaţia şi cultura de pe Net). 
În final am obţinut un chestionar extensiv de 40 de itemi, în marea lor majoritate de tip 

închis, cu variante predefinite de răspuns, lăsând pe alocuri unele variante de răspuns care au 
permis uşoare nuanţări subiective ale respondenţilor. 

 
Construirea eşantionului 
În lipsa resurselor necesare efectuării unui sondaj pe plan local (reprezentativ pentru 

un oraş sau o regiune, ca să nu mai vorbim de reprezentativitate naţională), am ales o variantă 
de compromis a universului cercetării sau a populaţiei ţintă: populaţia adolescentină a unui 
liceu din Piatra-Neamţ (Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş”). Criteriile după care am efectuat 
eşantionarea au fost cel al orientării teoretice (umanistă sau realistă) şi cel al clasei (implicit al 
vârstei). A fost exclusă clasa a 12-a, în principal pe motivul nedisponibilităţii lor (datorat 
pregătirilor pentru bacalaureat), fiind selectate câte două clase efective (una teoretic-umanistă, 
alta teoretic-realistă) de la fiecare nivel de clasă menţinut în eşantion (a 9-a, a 10-a şi a 11-a), 
cu numărul de elevi prezent la data aplicării chestionarului, însumând în final un eşantion de 
151 de subiecţi, cu structura pe sexe reprezentativă pentru liceul ales (2 fete la 1 băiat), 
reprezentând aproximativ o treime din numărul total de elevi ai claselor menţionate. 

 
Prezentarea datelor 
Parametrii utilizării Internetului 

 44% dintre adolescenţi utilizează intensiv Internetul (zilnic sau de câteva ori pe 
săptămână), 28% cam o dată pe săptămână, iar 28% mai rar.  
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 42% dintre adolescenţi intră pe Internet de acasă, 75% de la şcoală, 17% de la 
bibliotecă, 37% de la un prieten, 75% din al loc (precum un Internet-café), la locaţii 
generale fiind acceptate răspunsuri multiple. Totodată, în privinţa locaţiilor frecvente, 
adolescenţii accesează cel mai des Internetul de acasă (30%), de la şcoală (23%), de la 
bibliotecă (4%), de la un prieten (7%), din alt loc (35%). 

 78% dintre adolescenţi petrec pe Internet în cadrul unei sesiuni între jumătate de oră şi 
mai mult de o oră, ceea ce indică un consum moderat. Doar pentru 9% dintre ei, 
sesiunile sunt mai restrânse (sub jumătate de oră), probabil datorită faptului că 
frecventează Internet Cafe-urile, iar 9% dintre ei, depăşesc consumul normal (mai 
mult de două ore), probabil datorită unei conexiuni la Internet deţinută acasă. 

 Experienţa adolescenţilor pe Internet se structurează astfel: 27% în jur de 1 an, 55% 
între 2 şi 3 ani, iar 18% mai mult de 4 ani, ceea ce înseamnă că majoritatea 
adolescenţilor (73%) sunt utilizatori „veterani” ai Internetului. 

 Ataşamentul faţă de Internet este aproximativ egal distribuit, cu 49% dintre 
adolescenţi afirmând că acesta le-ar lipsi foarte mult sau destul de mult, iar 50% 
simţindu-i lipsa nu prea mult sau chiar deloc. 
 
Activităţi online ale adolescenţilor 

 
Activitate Procentaj (%) 

Am trimis sau am citit e-mail-uri 79 
Am intrat pe site-uri despre filme, programe TV, grupuri muzicale 77 
Am trimis mesaje instantanee 75 
Am intrat doar pentru amuzament (că să treacă timpul) 68 
Am căutat informaţii despre hobby-urile mele 51 
Am căutat informaţii sau ştiri 50 
Am ascultat muzică online 43 
Am căutat informaţii despre produse pe care voiam să le cumpăr 41 
Am descărcat muzică 39 
Am jucat sau am descărcat jocuri online 38 
Am căutat informaţii legate de sănătate, dietă, educaţie 36 
Am intrat pe un chat-room 32 
Am căutat informaţii şi scoruri sportive 28 
Am mers pe site-uri de exprimare a opiniei personale 25 
Am căutat informaţii pe teme greu abordabile în mod direct 19 
Am cumpărat diverse articole online 18 
Am intrat pe site-uri unde se vând şi se negociază produse 10 

 
 Se observă că, în cadrul activităţilor online, adolescenţii preferă cel mai mult 

activităţile de comunicare socială, utilizând comunicarea asincronă (e-mail-ul) în 
proporţie de 79%, iar pe cea sincronă (Messenger) în proporţie de 75%. Pe de altă 
parte, procentul celor care intră pe camerele virtuale de discuţie (chat rooms) este mult 
mai restrâns (32%), ceea ce înseamnă că adolescenţii utilizează instrumentele de 
comunicare socială online în special pentru comunicarea cu caracter mai personal (cu 
prieteni, cunoştinţe), de vreme ce listele de e-mail şi de mesagerie instantanee sunt 
selective şi permit controlul accesului, ele nefiind în mod normal accesibile oricărui 
utilizator de Internet (necunoscuţilor). Adolescenţii utilizează camerele virtuale de 
discuţii (unde se adună atât persoane care se cunosc, cât şi noi veniţi) mai mult în 
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scopuri explorative şi recreative, ele fiind un fel de „pepinieră” pentru noi relaţii sau 
prietenii. 
 
Internetul şi şcoala 

 Jumătate dintre adolescenţi (50%) declară că utilizează în mod egal biblioteca şi 
Internetul ca surse pentru documentarea sarcinilor lor şcolare. Restul folosesc în 
proporţii aproximativ egale doar una dintre aceste surse (25% biblioteca, iar 24% 
Internetul). 

 Ca o componentă subiectivă, adolescenţii consideră că Internetul îi distrage pe tineri 
de la sarcinile şcolare foarte mult (10%), destul de mult (60%), puţin (23%). În 
privinţa lor, adolescenţii sunt ceva mai rezervaţi, afirmând că Internetul îi distrage 
foarte mult de la şcoală doar în proporţie de 2%, destul de mult doar 10%, puţin 45% 
şi deloc 43%, ceea ce indică o discrepanţă între imaginea de sine în această privinţă şi 
cea pe care o au despre ceilalţi.  

 
Surse de învăţare a utilizării Internetului şi a e-mail-ului 

 Deprinderile pe care adolescenţii şi le-au format în utilizarea Internetului şi a 
aplicaţiilor sociale provin din următoarele surse: părinţi (7%), fraţi sau surori (13%), 
prieteni (70%), şcoală (30%), pe cont propriu (58%), de la altcineva (7%). Procentele 
sunt motivate de faptul că adolescenţii au avut dreptul la trei alegeri.  

 
Reguli şi restricţii parentale sau familiale 

 Părinţii impun adolescenţilor o serie de restricţii în utilizarea telefonului (51%), 
televizorului (24%), Internetului (14%) şi a jocurilor pe calculator (17%). În cazul 
Internetului, restricţiile parentale vizează în proporţie de doar 5% site-urile vizitate de 
adolescenţi şi de 17% străinii întâlniţi online.  

 40% dintre adolescenţi au acasă calculatorul amplasat într-o zonă privată (propria 
cameră), 17% în zonă familială, 3% în ambele zone (restul de 38% nu se pot 
pronunţa). 

 Doar 3% dintre adolescenţi cred că sunt verificaţi de părinţi după ce au navigat pe 
Internet (le sunt verificate site-urile vizitate). 

 29% dintre adolescenţi s-au certat cu un membru al familiei (părinte, frate, soră) în 
privinţa accesului la Internet. 

 
Romantism şi prietenii online 

 Adolescenţii, în afara întâlnirilor faţă în faţă, comunică cel mai des cu prietenii lor prin 
telefon (87%), apoi prin Instant Messenger şi e-mail. 

 72% dintre adolescenţi folosesc mesageria instantanee pentru a păstra legătura cu 
prieteni/prietene care sunt departe. 

 24% folosesc mesageria instantanee pentru a stabili planuri comune cu 
prietenii/prietenele (funcţii organizatorice de grup ale comunicării prin computer).  

 23% folosesc mesageria instantanee pentru a vorbi cu iubitul/iubita, iar 5% au folosit 
mesageria instantanee pentru a se despărţi de iubit/ă. 

 9% dintre adolescenţi folosesc mesageria instantanee pentru a face invitaţii unui 
băiat/unei fete. 
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Comunicare şi comportament online 
 47% dintre adolescenţi au primit informaţii false de la cineva online.  
 55% dintre adolescenţi au contactat online o persoană pe care nu au mai întâlnit-o 

niciodată (complet străină), iar 17% dintre adolescenţi au blocat mesaje de la persoane 
pe care nu le cunoşteau. În această privinţă, doar 3% au o teamă reală că cineva i-ar 
putea hărţui pe Internet, 13% se tem destul de mult, 40% nu prea mult, 41% deloc. 

 32% dintre adolescenţi au dezvăluit parola de e-mail / messenger unui prieten, unei 
prietene sau unei persoane cunoscute. 

 50% au o singură identitate (poreclă) de chat sau adresă de e-mail, 25% au două, 9% 
trei, 9% patru sau mai multe, 7% nu se pot pronunţa, iar 17% au adrese de e-mail sau 
identităţi de chat secrete. 

 48% dintre adolescenţi au pretins online că sunt o altă persoană, 35% au declarat în 
mod fals că au peste 18 ani pentru a avea acces pe anumite site-uri, 39% dintre 
adolescenţi au jucat o farsă / o glumă / ceva şocant altcuiva online, 23% dintre 
adolescenţi au folosit mesageria instantanee pentru a pretinde că sunt altcineva şi a 
juca o farsă altcuiva. 

 15% dintre adolescenţi nu vorbesc în mod normal cu nimeni online, 28% cu 1-2 
persoane, 26% cu 3-4 persoane, 16% între 5-9 persoane, 5% între 10-15 persoane, iar 
2% cu mai mult de 15 persoane, ceea ce înseamnă că, însumat, 72% dintre adolescenţi 
vorbesc cu cel puţin o persoană prin intermediul Instant Messenger-ului în cadrul 
sesiunilor online obişnuite.  

 28% dintre adolescenţi au utilizat mesageria instantanee pentru a spune cuiva ceea ce 
nu îndrăzneau să spună faţă în faţă, iar 53% au blocat mesajele de la cineva pe care 
nu-l simpatizau sau pe care erau supăraţi. 

 
Evaluarea proprie a adolescenţilor cu privire la comunicarea mediată de 
calculator, prieteniile online şi efectele Internetului asupra dimensiunilor 
principale ale vieţii şi procesului lor de socializare 

 30% consideră că comunicarea prin Internet este uşoară, inteligibilă, doar 6% o 
consideră absolut dificilă, interpretabilă, iar 64% cred că ea are atât avantaje, cât şi 
dezavantaje. 

 38% susţin că Internetul îi ajută să-şi îmbunătăţească relaţiile cu prietenii foarte mult 
sau destul de mult, 58% puţin sau deloc, 4% nu se pot pronunţa. 51% cred că 
Internetul îi ajută foarte mult sau oarecum să-şi facă prieteni/prietene noi, 39% puţin 
sau deloc, iar 96% consideră că noile prietenii online sunt superficiale! 

 8% susţin că Internetul îi ajută să-şi îmbunătăţească relaţiile cu familia, 10% puţin, 
75% deloc, 7% nu se pot pronunţa. 

 49% afirmă că Internetul îi ajută să găsească informaţii pe subiecte greu de abordat 
(sexualitate, boli, etc.), 48% puţin sau deloc. 

 61% afirmă că Internetul îi ajută foarte mult sau destul de mult să găsească informaţii 
despre hobby-urile lor, 37% puţin sau deloc. 

 25% consideră că Internetul îi distrage foarte mult pe tineri de la realizarea unor 
activităţi mai importante, 50% ca îi distrage destul de mult, 21% puţin. 

 9% consideră că Internetul îi determină foarte mult pe tineri la conduite periculoase, 
33% destul de mult, 36% puţin, 17% deloc, 5% nu se pot pronunţa. 

 15% cred că Internetul reduce foarte mult timpul pe care adolescenţii îl petrec lângă 
prietenii lor din viaţa reală, 46% destul de mult, 30% puţin, 8% deloc. 

 23% cred că Internetul reduce foarte mult timpul pe care adolescenţii îl petrec cu 
familia lor, 41% destul de mult, 21% puţin, 13% deloc. 



Internet ca agent de socializare a generaţiei „M” ... 

Revista de Informatică Socială    www.ris.uvt.ro 
77 

 
Date demografice 
 35% dintre subiecţi sunt de sex masculin şi 65% de sex feminin (reflectă reprezentativ 

structura pe sexe a populaţiei liceului: aproximativ 2 fete la 1 băiat). 
 7% au avut vârsta de 15 ani, 39% 16 ani, 40% 17 ani şi 13% 18 ani. 
 35% erau în clasa a 9-a, 36% clasa a 10-a, 29% clasa a 11-a. 
 6% aveau un venit familial moderat, 81% venit mediu şi 13% venit ridicat. 
 Părinţii a 17% dintre subiecţi erau divorţaţi, iar ai 83% dintre ei căsătoriţi sau 

concubini. 
 Profilele umanist şi realist (ambele teoretice) au fost reprezentate în mod egal. 
 

Discuţie 
Datele generale ale anchetei sugerează în diverse procente considerabile faptul că 

adolescenţii efectuează numeroase activităţi online care au o legătură directă sau indirectă cu 
variatele faţete ale procesului de socializare. Deşi datele obţinute prin anchetă sunt complexe 
şi se pretează unor analize suplimentare ale diferitelor variabile şi dimensiuni ale socializării 
şi subproceselor acesteia, vom pune sumar în evidenţă o serie de concluzii generale. 

În primul rând, preferinţa netă pentru activitatea de comunicare prin intermediul 
softurilor sociale (e-mail, Instant Messenger, mIRC, chat rooms) şi pentru informaţiile culturii 
specific adolescentine (filme, programe TV, grupuri muzicale, vedete muzicale şi de cinema, 
modă, etc.), pe lângă alte activităţi complementare (recreere, ascultare sau descărcare de 
muzică, informare pe tema hobby-urilor, a evenimentelor etc), confirmă ipoteza generală de 
cercetare (activitatea de socializare, în cadrul căreia comunicarea şi culturalizarea sunt aspecte 
esenţiale).  

În privinţa relaţiei dintre comunicarea online şi legăturile de prietenie, se observă o 
distincţie: cu prietenii apropiaţi (legături centrale) adolescenţii preferă de departe telefonul 
(punct în comun cu studiul american), comunicarea online fiind utilizată preponderent în 
cazul unor prieteni îndepărtaţi geografic sau mai puţin apropiaţi (legături semnificative). 
Totodată, ca o descoperire importantă, jumătate dintre adolescenţi consideră că Internetul îi 
ajută să-şi facă prieteni noi, dar majoritatea lor copleşitoare (96%) apreciază aceste prietenii 
ca superficiale. Acest fapt poate constitui o dovadă concludentă pentru pesimiştii cu privire la 
abilităţile sociale ale comunicării online sau poate fi ocazia unor diferenţieri mai profunde în 
cadrul tipurilor de relaţii sociale pe care le favorizează Internetul, cum ar fi capacitatea sa de a 
face posibilă şi de a susţine „socializarea slabă” (reţele sociale online relativ extinse de 
persoane care comunică în jurul unor interese comune şi care la nevoie se pot ajuta în diverse 
probleme, fără ca respectivele comunităţi virtuale să dezvolte cu necesitate o extensie în viaţa 
reală, deşi adeseori acest lucru se poate întâmpla). Oricum ar fi, adolescenţii fac distincţia 
între calitatea relaţiilor de prietenie apropiate, bazate pe bogăţia calitativă a comunicării faţă 
în faţă, şi universul social din mediul virtual extrem de vibrant însă mai abstract şi mai puţin 
semnificativ din punct de vedere al intimităţii relaţiilor pe care reuşesc să le stabilească. Cu 
toate acestea, alte surse exterioare acestui studiu indică faptul că indivizii pot lega în 
ciberspaţiu prietenii care se prelungesc şi se aprofundează în viaţa reală. Considerăm această 
discrepanţă o limitare a studiului de faţă, care nu a mers cu intrumentele de analiză în 
profunzimea nuanţelor sociale ale comunicării online. 

Faptul că adolescenţii au învăţat deprinderile de navigare a Internetului şi de utilizare a 
aplicaţiilor sociale cu deosebire de la prieteni şi pe cont propriu sprijină atât caracterul de 
„generaţie digitală” al adolescenţilor, care sunt mai pricepuţi în aceste noi tehnologii ale 
informării şi comunicării în raport cu generaţia părinţilor (doar 7% au învăţat de la părinţi), 
cât şi presupunerea iniţială că Internetul reprezintă un liant şi un mediu de socializare pentru 
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adolescenţi, ei împărtăşindu-şi unul altuia cu o eficienţă exponenţială secretele şi avantajele 
acestor tehnologii. Nepriceperea generaţiei părinţilor în privinţa abilităţilor care ţin de 
domeniul Internetului, alături de un anumit dezinteres faţă de activităţile online ale copiilor 
lor (doar 14% dintre părinţi impun adolescenţilor restricţii legate de Internet şi, în evaluarea 
adolescenţilor, doar 3% dintre părinţii lor verifică site-urile navigate de ei), sugerează o 
„prăpastie digitală” între cele două generaţii. 

Comunicarea online, prin asigurarea anonimatului şi a controlului personal în 
divulgarea voluntară sau prezentarea după dorinţă a informaţiilor despre propria persoană 
(managementul impresiei, mult mai liber în lipsa posibilităţii sau uşurinţei de a verifica 
informaţiile oferite), reprezintă pentru adolescenţi un laborator al identităţii, un teren 
experimental în crearea imaginii de sine şi a imaginii transmise în exterior celorlalţi parteneri 
ai comunicării. Procentele semnificative (între o treime şi o jumătate dintre respondenţi) în 
care adolescenţii adoptă identităţi multiple în mediul online sau pretind că sunt altcineva fie 
pentru a se proteja, fie pentru a juca o farsă, confirmă o anumită preferinţă a lor pentru jocul 
de rol online. De asemenea, depărtarea fizică din ciberspaţiu face ca anumite subiecte mai 
dificile ale conversaţiei din situaţia faţă în faţă să fie mai uşor abordabile în comunicarea 
online, unii adolescenţi preferând acest mediu pentru a se informa despre sau a spune lucruri 
pe care nu ar îndrăzni să le abordeze cu cineva sau să le spună cuiva în viaţa reală.  

Libertatea de exprimare mai lipsită de riscuri şi responsabilităţi pe care o asigură 
anonimatul online poate avea consecinţe atât pozitive, cât şi negative. Unii adolescenţi mai 
timizi pe plan social în viaţa reală, pot găsi în realitatea virtuală o posibilitate de a comunica 
mai uşor şi de a exersa mai lesne rolurile de relaţionare, ceea ce trimite cu gândul la o posibilă 
utilizare a comunicării mediate de computer ca mijloc de terapie în combaterea problemelor 
de comunicare. De asemenea, în spiritul aceleaşi idei, adolescenţii se pot prezenta pe sine cum 
doresc, fapt care are un impact deosebit asupra celor cu handicap sau diverse complexe, ei 
înregistrând de obicei conversaţii de mai bună calitate în mediul virtual, unde sunt acceptaţi 
mai uşor aşa cum sunt sau pot să ascundă handicapurile şi complexele în spatele unei imagini 
pozitivate, dar lipsită de fundament real. Acest din urmă aspect poate dăuna procesului 
adolescentin de construire a imaginii de sine, având în final potenţialul de a induce individului 
confuzie în privinţa propriei persoane, personalitate clivată, cu efecte negative inclusiv asupra 
stimei de sine. Pe de altă parte, alţi adolescenţi, mai puţin inhibaţi pot utiliza acest mediu 
pentru a face experimente periculoase de identitate sau sociale (fenomenul kackerilor), 
devenind nişte agenţi de intruziune în viaţa şi detaliile personale ale altor indivizi prin 
intermediul computerului şi al reţelei.  

Pentru cei care se tem că Internetul ar aduce cu sine o serie de pericole externe şi 
interne sau de dezavantaje sociale pentru cei care îl folosesc, în special pentru cei tineri, cum 
ar fi hărţuirea online, retragerea socială (fenomenul de „socializare paradoxală”) sau 
distragerea atenţiei, opiniile subiective ale adolescenţilor din cadrul studiului confirmă doar 
într-o măsură moderată aceste temeri. Doar 12% dintre adolescenţi se simt distraşi mult şi 
destul de mult de către Internet de la sarcinile lor şcolare, însă 70% dintre ei consideră că 
ceilalţi adolescenţi sunt distraşi în măsură mare sau destul de mare de la şcoală (un procent 
chiar mai mare, de 75%, este cel al adolescenţilor care cred că Internetul distrage în general 
pe tineri de la lucruri mai importante). Această discrepanţă în percepţia adolescenţilor 
(mentalitatea care spune că „Internetul afectează destul de mult tinerii, dar mai puţin pe 
mine”) poate fi o evitare a incriminării de sine, un deficit de auto-conştientizare sau existenţa 
anumitor prejudecăţi personale cu privire la acest subiect. Cu privire la hărţuirea online, ea nu 
reprezintă ceva serios pentru adolescenţi: doar 16% dintre ei au o oarecare teamă în această 
privinţă, mai mult de jumătate dintre ei (55%) acceptând să discute cu persoane complet 
necunoscute de la primul contact. În mod similar, adolescenţii nu cred că Internetul îi distrage 
prea mult de la activităţile sociale din lumea reală, cu o oarecare excepţie în cazul impactului 
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asupra timpului petrecut cu familia: 23% consideră că Internetul „mănâncă” mult din timpul 
petrecut cu familia şi 41% oarecum, însă acest aspect poate fi corelat cu faptul că în 
adolescenţă se reduce în general timpul pe care tinerii îl petrec cu familia, ei socializând 
foarte mult în afara acesteia, ca o trăsătură normală a perioadei de vârstă. În privinţa timpului 
petrecut cu prietenii în viaţa reală, doar 15% dintre adolescenţi cred că Internetul constituie un 
obstacol real şi 46% oarecum. Totodată, în opinia adolescenţilor, Internetul, prin conţinutul 
său informaţional mai necenzurat, nu constituie un factor prea important de generare a unor 
modele deviante de comportament: 9% cred acest lucru, iar 33% doar într-o oarecare măsură.  

Totodată, influenţele pozitive ale Internetului asupra unora dintre aspectele vieţii 
personale sunt şi ele obiectul unor evaluări destul de moderate din partea adolescenţilor: 64% 
cred că comunicarea mediată de computer are atât avantaje, cât şi dezavantaje, doar 38% 
susţin că Internetul îi ajută să-şi îmbunătăţească relaţiile cu prietenii într-o anumită măsură, 
iar 75% susţin că Internetul nu-i ajută deloc să-şi îmbunătăţească relaţiile cu familia. Toate 
aceste date par a indica faptul că, în ciuda freneziei binecunoscute a adolescenţilor în 
utilizarea Internetului (şi în general preferinţa lor pentru noua media), ei par a fi conştienţi de 
limitele acestuia în raport cu aspectele vieţii lor din lumea reală, iar probleme precum 
dependenţa de acest mediu şi de comunicarea socială online (exprimată în mari cantităţi de 
timp petrecute în mediul online cu efecte de retragere socială) constituie mai degrabă o 
excepţie în rândurile lor. După cum afirmă şi Lee Rainie, noile tehnologii media ţes în jurul 
„generaţiei digitale” a adolescenţilor o pânză comunicaţională mobilă şi eficientă, cu rol 
instrumental în dezvoltarea diverselor aspecte ale vieţii acestora. Consecinţele negative care 
pot rezulta din utilizarea acestui nou set de instrumente sunt accidentale şi inerente, în aceeaşi 
măsură în care orice tehnologie greşit sau abuziv folosită poate genera o serie de efecte 
neplăcute asupra utilizatorului sau vieţii acestuia. Totodată se desprinde ideea conform căreia 
eficienţa şi siguranţa socială a Internetului depinde în mod fundamental de măsura în care 
oamenii devin conştienţi de efectele utilizării sale şi învaţă să le stăpânească şi să le 
optimizeze. 

La final, ca o observaţie generală, faptul că majoritatea copleşitoare a adolescenţilor 
din sondaj provin din familii cu venituri medii şi ridicate, care permit achiziţionarea unui 
calculator şi a unei conexiuni la Internet acasă sau posibilitatea de a frecventa Internetul la o 
sursă plătită (Internet Cafe, 75%) poate fi un motiv pentru care trebuie evitată generalizarea 
rezultatelor la întreaga populaţie adolescentină. Acest aspect poate fi corelat cu faptul că 42% 
dintre adolescenţi intră pe Internet de acasă, ceea ce înseamnă că nu toate familiile cu venituri 
medii şi ridicate achiziţionaseră la momentul sondajului o conexiune la Internet acasă. Un 
mare număr de adolescenţi (75%) susţin că intră pe Internet de la şcoală, iar o parte dintre ei 
(17%) de la bibliotecă (care este uneori plătit în tarife mai mici sau este restrânsă aria de 
acces, fiind interzise anumite site-uri sau aplicaţiile de comunicare socială – mesageriile 
instantanee, IRC-ul). Accesul şcolar gratuit la computer şi Internet este limitat în general la 
orele de laborator sau subordonat unor sarcini şcolare (de documentare pe anumite teme), 
ceea ce face ca navigarea Internetului în alte scopuri (recreative, social-comunicaţionale, 
interse personale) să fie restrânsă şi fugară. Deşi în realitate, există încă o „prăpastie digitală” 
între adolescenţii din familii cu venituri medii sau ridicate şi cei provenind din familii cu 
venituri modeste, odată cu dezvoltarea din ultimii doi ani a sistemului de rate de pe piaţa 
bancară, sunt semne că această diferenţă s-a mai diminuat. 

 
 Recomandări pentru cercetări viitoare 
 Studiul de faţă prezintă o serie de limitări la nivel metodologic, limitări considerate de 
noi de neevitat în cazul acestei teme largi (socializarea adolescentină online), abordată într-un 
stadiu mai arid al investigărilor de acest gen în ciberspaţiul românesc. Aceste limitări sunt, de 



Marius CHITOŞCA 

Revista de Informatică Socială 80   www.ris.uvt.ro 

pildă, natura explorativ-cantitativă a cercetării în dauna analizei calitative de profunzime, un 
eşantion restrâns şi localizat ce nu poate fi considerat reprezentativ la nivel naţional şi care 
susţine concluzii ce nu pot fi extrapolate, din precauţie, asupra întregii populaţii adolescentine 
româneşti. Meritul acestei cercetări este totuşi acela de a fi oferit o imagine generală, fie ea şi 
la scară locală, a unui domeniu încă neinvestigat suficient sau chiar deloc într-o manieră 
ştiinţifică: impactul psiho-socio-cultural al noilor tehnologii media (cu Internetul ca lider) 
asupra generaţiei adolescentine din ciberspaţiul românesc. Odată obţinută o imagine generală, 
aprofundarea temelor mai specifice, care vizează doar una sau sau mai multe dintre 
dimensiunile prezentate, se poate face mult mai lesne, cu o metodologie mai rafinată, mai 
„distilată”, testată, verificată şi validată de faza ei experimentală incipientă în care ne aflăm în 
momentul de faţă.  

Ciberspaţiul românesc abia se deschide cercetătorilor dornici să-l abordeze. 
Cartografierea sa, cel puţin a reperelor sale principale este, în opinia noastră, o acţiune 
necesară într-o societate care a făcut trecerea la era informaţională şi care resimte impactul 
tehnologic la toate nivelurile vieţii sociale: psihic-individual, comunitar, social, cultural, 
economic, administrativ şi ştiinţific. Atât pentru utopiştii tehnologici, cât şi pentru sceptici, 
conştientizarea efectelor sociale unei tehnologii constituie un imperativ al cercetării 
coordonate la nivel academic, cu implicaţii profund morale. Prin urmare, răspândirea şi 
generalizarea infrastructurii reţelelor comunicaţionale de ultimă generaţie în toate domeniile 
trebuie însoţită de o cercetare aprofundată a manierei în care aceasta atrage schimbări în 
psihismul individual, precum şi structura şi dinamica socială, noile maniere de comunicare, 
colaborare, organizare, muncă şi recreere.  
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