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LABURPENA

Ikerketa honetan, sare soziala gazteengandik zelako erabilera daukan aztertu da.

Horretarako, 2 inkesta desberdinak egin dira, bata sare sozialaren erabilera aztertzen du, eta
bestea anonimotasunarekin lotuta dago.

Ondorio nagusia, gazteak sare sozialetari erabilera desegokia ematen diela da, ordu gehiegi
erabiltzen dutelako, eta kaltegarria delako.

Hitz klabeak: sare sozialak, erabilera desegokia, anonimotasuna.

SUMMARY

This study examined the use of social media by young people.

To this end, 2 di�erent surveys have been carried out, one examining the use of social media
and the other related to anonymity.

The main conclusion is that young people misuse social media because they use too many
hours and it is harmful.

Keywords: social media, misuse, anonymity.



SARRERA

Ikerketa honetan sare sozialen eragina nerabeetan aztertu eta ikusi zer aplikazio dira gehien
erabiltzen direnak aztertu nahi da. Gai hau aukeratu da, uste delako oso garrantzitsua dela arazo
honi buruz hitz egitea, menpekotasuna gero eta gehiago agertu da jendearen artean, eta sare
sozialak arazo asko ekarri dutelako. Arazo desberdinak daude sare sozialen inguruan, datuen
lapurreta, segurtasun falta, mikrofono eta kameratik entzun eta begiratu, etab., baina arazo hau
aukeratu da, gazte asko daudelako munduan, eta arrisku hau existitzen dela ez direnak ohartarazi.

Gai interesgarria iruditu da, lehenengoz, gura delako adin desberdinetako pertsona desberdinak ze
sare sozial eta zenbat erabiltzen duten aztertu, eta bigarrenez, nerabezaroa dauden gazte askok
adikzioa dutelako, eta hori aldatu nahi delako. Azkenengoz, sare sozialetan anonimatoz nabegatu
ahal da, eta ikusi nahi da ia ze komentario utziten dute jendea neska muskulatuen aurrean, anime
gustatzen zaien jendeari, mutilak soinekoetan, etab., ikusterakoan.

Esperimentu honen lehenengo helburua, sare sozialen eragina nerabeetan aztertzea da.

Bigarren helburua, sare sozialen erabilera aztertu eta irtenbide bat emotea arazorik ez edukitzeko
da.

Hau aztertzeko hurrengo hipotesiak planteatu dira:

-Gazteak, helduak baino gehiago erabiltzen dituzte sare sozialak, teknologia berriagoa delako.

-Gazteak, bi ordu baino gehiago erabiltzen dituzte sare sozialak, engantxatuta daudelako.

-Gazteak, erantzun negatiboak idatziko dituzte inkestetan, anonimo bezala idatzi ahal dutelako.



MARKO TEORIKOA

SARE SOZIALAK: Sare sozialak internet bidez elkarren artean loturak dituzten pertsona multzo
gisa definitu da, dela negozioagatik, adiskidetasunagatik, lanagatik, harremanengatik, etab.
Sare sozial mota asko daude, ekintza desberdinetatako, adibidez, argazkiak eta bideoak egiteko,
hitz egiteko…

INTERNET-AREKIN ERLAZIONATUTA

Internet-a: Internet, sistema bat da, komunikazio eta merkataritza metodoak iraultzen dituena,
hainbat sare informatiko munduan zehar konektatzeko aukera emanez. Batzuetan, sareen sare
bezala aipatua, Internet Estatu Batuetan sortu zen 1970eko hamarkadan, baina ez zen publiko
orokorrarentzat ikusgai izan 1990eko hamarkadaren hasieran arte. 2020rako, gutxi gorabehera,
4,5 mila milioi pertsona, edo munduko biztanleriaren erdia baino gehiago, interneterako sarbidea
zuela kalkulatu zen.

Internetek gaitasun hain ahaltsua eta orokorra ematen dio, non ia edozein helbururekin erabil
baitaiteke, informazioaren arabera, eta bere sare konstruktibo batera konektatzen duen norbanako
orok eskuragarria da. Giza komunikazioari eusten dio sare sozialen bidez, posta elektronikoaren
bidez (e-mail), posta elektronikoaren bidez, eta telefonia eta bideo transmisioen bidez. Informazio
digitalerako sarbidea eskaintzen du aplikazio askoren bidez, World Wide Web barne.

ARAZO MOTA DESBERDINAK

-Cyberbullying: bitarteko telematikoak (internet, telefonia mugikorra, on-line konektatutako
bideojokoak) erabiliz, parekoen arteko jazarpen psikologikoa egitea.

Cyberbullying mota desberdinak daude:

-Flaming: Lineako jazarpen mota hau bere helburuari irainak eta mehatxak zuzenean bidaltzea edo
argitaratzea da. Flaminga trollingaren antzekoa da, baina, oro har, biktima jakin baten aurkako
eraso zuzenagoa izango da, lineako borroketara bultzatzeko.

-Trolling: Trolling edo troleaketa jazarleak beste batzuk nahita molestatzea biatzen duenean da,
hanturazko iruzkinak linean argitaratuz. Sare sozialetan nahiko ohikoa da, sare sozialek eskaintzen
duten anonimotasuna baliatzn baitu.

Trollinga ez da beti ziberbullying mota bat, baina ziberjazarpenerako tresna gisa erabil daiteke
asmo maltzurrekin eta kaltegarriekin egiten denean. Erasotzaile horiek biktimengandik banatuago
egon ohi dira, eta ez dute harreman pertsonalik, baina posiblea da.

-Grooming: Haurren interes sexuala duten pertsona helduek erabiltzen duten prozesu bat da, haur
bat sexu-abusurako prestatzeko. Sarritan, kontu handiz planifikatzen da, eta asteak, hilabeteak
edo urteak iraun ditzake.



ESPERIMENTAZIOA

Esperimentu honetarako, inkesta desberdinak erabiliko dira, klasetik, eta kaletik.

Erabiliko diren materialak hurrengok dira:

-Ipad-a
-Google formularioak aplikazioa

Esperimentazioa:

-Lehenengo, Ipad-ean, Google formularioetan sartuko gara eta formulario desberdinak egingo dira.

-Ondoren, lehenengo formularioan, argazkia eta iritzia deitzen da, eta argazkiak jarriko dira, gero
jendea iritzia emateko.

-Geroago, bigarren formularioan, sare sozialen erabilera deitu da, eta klasekideen artean egingo
da.

-Azkenik, klasekideei bialduko zaie, haiek betetzeko.

1. INKESTA

Emakume muskulosoa:

Zein da zure iritzia neska muskuloso Uste duzu neska muskulosoak egon behar direnik munduan?
honeri begiratzen diozunean?

*Erantzun luzea* a) Bai
b) Ez
c) *Beste bat*

LGTBIQ+-eko bikote bat:

Zein da zure iritzia sexu berdineko bi Ezagutzen duzu norbait LGTBIQ+-eko komunitatekoa
pertsonek erlazio baten egoteari buruz? dena?

*Erantzun luzea* *Erantzun luzea*

Cosplay (anime) gustatzen zaion Hipsterrak:
pertsona:

Zein da zure iritzia cosplay (anime) Zein da zure iritzia hipster-ei buruz?
gustatzen zaion pertsona bateri buruz?



*Erantzun luzea* *Erantzun luzea*

Pertsona “pijo”-a:

Zein da zure iritzia pertsona “pijo”-ei buruz?        Uste duzu umemokoak direla?

*Erantzun luzea*.                                              a) Bai
b) Ez
c) Batzuetan
d) *beste bat*

1. INKESTA

2. INTESTA

Hurrengo sare sozialetatik, zein/zeintzuk Zenbat ordu egunean erabiltzen dituzu sare sozialak?
erabiltzen dituzu?

a) Instagram a) Ordu erdi - 1h
b) Snapchat b) 1h-2h
c) Facebook c) 2h-3h
d) Twitter d) 3h-4h
e) Twitch e) 4h-5h
f) Linkedin f) 5h-6h
g) TikTok g) 6h-7h
h) Discord h) 7h-8h
i) WeChat i) 8h-9h
j) Tumblr j) 10h+
k) Skype

l) Pinterest
m) Reddit

Asteko zer egun erabiltzen dituzu? Uste duzu egokia dela sare sozialetan zauden denbora guztia?
a) Astelehena a) Bai
b) Martitzena b) Ez
c) Eguaztena c) *Beste bat*
d) Eguena
e) Barikua
f) Zapatua
g) Domeka

Zergaitik? Sare sozialen erabileraren denbora murrizteko zer uste duzu egin behar duzula?

a) *Erantzun luzea*
a) *Erantzun
luzea*



EMAITZAK

Inkestak aztertu ondoren, hurrengoak dira lehenengo inkesten emaitzak.
Hiruzpalau ordu erabiltzen dituztela gehienak erabiltzen dituztela sare sozialak esan dute, eta
asteko egun guztietan. Gehien erabiltzen dituzten sare sozialak Instagram, Tiktok eta Twitch izan
dira, aplikazio berriagoak direlako.

Bigarren inkestetako emaitzak hurrengoak izan dira.

Gehienek esan dute haiek egiten dutena haien gorputzekin edo haiek sentitzen dutena haiei ez
badiete minik egiten, ez zaiela inporta. “Haien bizitza da, eta errespetatzen dut” esan dute.



ONDORIOAK

Proiektu honen helburua gai edo arazo bat ikertzea da, arazo hori konpondu edo hobetuko duen
irtenbide posible bat aurkitzeko. Sare sozialak aukeratu ziren. Denok dakigu nerabeek gaur egun
sare sozialak erabiltzen dituztela komunikabide gisa. Egunero eta ordu askotan erabiltzean, zerbait
gertatzeko probabilitatea handitzen da, hau da, haien IP-a ”hackeatzea”, iruzur egin diezaietela…
eta nerabeen artean gehien ezagutzen diren arazoak: cyberbullying-a eta anonimotasuna.

Gaia sakondu ondoren, hurrengo hipotesiak proposatu ziren.

- Gazteak, helduak baino gehiago erabiltzen dituzte sare sozialak, teknologia berriagoa
delako.

- Gazteak, bi ordu baino gehiago erabiltzen dituzte sare sozialak, engantxatuta daudelako.

- Gazteak, erantzun negatiboak idatziko dituzte inkestetan, anonimo bezala idatzi ahal
dutelako.

-Lehenengo hipotesia, egiaztatzea ez da posible izan, ez zelako eduki inkestei erantzuten zieten
helduak aurkitzeko zorterik izan.

-Bigarrena, berriz, zuzena dela esan daiteke; izan ere, inkesten emaitzen argazki batean, pertsona
gehienek esan zuten asteko egun guztietan erabiltzen zutela, eta erantzun batzuek diote sare
sozialak egunean bi ordu baino gehiago erabiltzen dituztela: 3 ordu, 4 ordu, 5 ordu, etab. Beste
batek ere esan omen du egunean 10 ordu erabiltzen ditula sare sozialetan.

-Azkenik, hirugarren hipotesia. Hipotesi honek, “gazteak, erantzun negatiboak idatziko dituzte
inkestetan, anonimo bezala idatzi ahal dutelako” esaten du. Hau ez da zuzena, komentario
positiboak izan zirelako nagusi. Orokorrean, nahiko politak eta lasaigarriak izan dira erantzunak.

Esperimentu honen lehenengo helburua, sare sozialen eragina adin desberdineko pertsonetan
aztertzea da. Inkestak egin ondoren, gazteak erabilera ona, baina denbora gehiegi erabiltzen
dutela jakin da. Erabilera ona egiten dutela jakin da, anonimotasunarekin erlazionatuta dauden
komentarioak nahiko positiboak izan direlako, eta hori erakusten dau “cyberbullying”-a edukitzeko
arriskua oso txikia dela, kontu handiarekin idazten dituztelako komentarioak.

Bigarren helburua, sare sozialen erabilera aztertu eta irtenbide bat emotea arazorik ez edukitzeko
da. Irtenbidea, kanpaina berezi bat egitea izango da, gazteei kontzientziatzeko sare sozialen
erabilera murriztu behar dutela. Horrez gain, sare sozialengan menpekotasuna duten pertsonekin,
klase edo txarla bereziak egitea pentsatu da.

Sare sozialetan dauden arazoak, nahiko larriak dira, horregatik hobekuntza posibleak bilatzea
nahiko zaila da, baino horrek ez du esan nahi ezinezkoa dela. Arazo horrek murrizteko,
lehenengoz, gazteen kontuak pribatuak izatea gomendatzen da, horrela haiek nortzuk jarraitzen
duten aukeratu ahal dute. Beste alde batetik, mugikorraren erabilera murriztea izango zen klabea.
Denbora gutxiago igaro behar dute gazteek sare sozialetan, azkenean kalte asko egin ahal duelako
fisiko zein mentalki.
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