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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Dintr-o perspectivă generală, cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și 

efectele ei asupra relațiilor umane este deosebit de consistentă, coerentă şi foarte bine elaborată, 
sintetizând pe parcursul a circa 350 de pagini o lucrare de reală valoare ştiinţifică privind efectele 

negative ale comunicării mediate de computer în general, și ale utilizării Facebook-ului în special. 
Tema abordată în teza de doctorat care se află la baza acestei cărți prezintă un pronunţat caracter 
aplicativ, constituind un răspuns pertinent la o problemă importantă, generată de un proces cvasi-
generalizat de digitalizare a vieții cotidiene, pe care îl trăim din plin și în România. 

Din punct de vedere metodologic, lucrarea se bazează pe un demers complex, cu un design 
cantitativ şi calitativ, armonios elaborat, în conformitate cu standardele contemporane ale cercetărilor 
de teren în domeniul ştiinţelor socio-umane. Combinarea unei anchete sociologice realizate prin 
aplicarea unui chestionar on-line pe un eșantion extensiv de 1101 subiecți cu două focus-grupuri de 
specialitate reprezintă fără îndoială o abordare eficientă care asigură atât o gamă complexă şi extinsă 
de rezultate şi date de teren, precum şi o înţelegere în profunzime a subiectului investigat. Remarcăm 
profilul extensiv al eșantionului pentru studiul on-line precum și preocuparea pentru păstrarea unei 
corespondențe cu profilul populației de bază după patru indicatori socio-demografici: vârsta, genul, 
nivel de pregătire și mediu de proveniență. Chestionarul folosit în cadrul anchetei a inclus o serie de 
scale specifice, ajungând astfel la un volum impresionant de peste 100 de itemi. Aplicarea on-line a 
unui instrument de cercetare atât de voluminos pe un eșantion atât de extins reprezintă evident o 
performanță investigativă cu totul deosebită, recompensată în primul rând printr-un set foarte 
consistent de date brute. Autorul nu s-a oprit însă la acest nivel, ci a inițiat și un demers calitativ, de 
verificare a principalelor direcții obținute din ancheta sociologică realizată. Au fost aplicate astfel două 
focus-grupuri, unul pe specialiști cu experiență în domeniul CMC iar al doilea pe utilizatorii cei mai 
vulnerabili la efectul facebookmaniei, și anume tineri (ambele focus grupuri având câte nouă 
participanți). 

Un alt aspect cu totul remarcabil al lucrării constă în acurateţea, fineţea și profunzimea 
procesărilor statistice. Atât datele cantitative obținute din chestionarul aplicat on-line cât și 
conținuturile calitative rezultate în urma interviurilor au fost procesate riguros. Autorul a urmărit cu 
minuțiozitate verificarea ipotezelor de cercetare formulate printr-o serie de teste statistice specifice, 
analizate corespunzător. Practic, această etapă a interpretării rezultatelor este secvenţa cea mai 
valoroasă din orice demers investigativ, iar autorul a acordat toată atenţia necesară acestui capitol. Mai 
mult, folosind o metodologie mixtă, cuantificarea statistică a rezultatelor cantitative a fost armonios 
corelată cu înţelegerea şi comprehensiunea cu tentă hermeneutică a datelor calitative, fapt ce conferă 
evident un plus de valoare ştiinţifică întregului demers. 



Se remarcă, de asemenea, coerenţa, consistenţa și extensiunea concluziilor elaborate, acestea 
reiterând într-o manieră detaliată atât cele mai importante out-put-uri ale demersului de faţă, limitele 
metodei, precum şi principalele direcţii de aprofundare şi continuare a sa. Acest capitol aduce un 
important plus de valoare epistemică întregii lucrări şi reflectă pe deplin maturitatea ştiinţifică a 
autorului. Remarcăm în mod special inovația conceptuală a autorului prin lansarea termenului de 
facebookmanie. Conform studiilor de teren realizate aceasta reprezintă un tip specific de adicție, nu 
doar de mare actualitate, ci și extrem de consistentă prin efectele generate asupra celor afectați. 

Pentru elaborarea acestui demers științific a fost utilizată o bibliografie extinsă, pe deplin 
adecvată pentru tema abordată. Cele peste 200 de titluri acoperă într-o manieră corespunzătoare 
contribuţiile relevante pentru acest domeniu, atât în privinţa tratatelor de specialitate cât şi a jurnalelor 
de profil, naţionale şi internaţionale, în format tipărit și în versiune digitală.  

Nu în ultimul rând remarcăm atenţia deosebită acordată pentru detalii în redactarea întregii 
lucrări, atât în privinţa tehnoredactării și încadrării în pagină cât mai ales în privinţa editării ştiinţifice: 
citări, numerotare tabele şi figuri, referinţe, precum și grafuri cu rețele deosebit de complexe. 

Cartea reflectă un nivel ştiinţific şi metodologic foarte ridicat, o bună cunoaştere a teoriilor 
specifice precum și a realității sociale abordate, abilităţi avansate de cercetare sociologică, în special în 
arealul analizei de rețea, precum şi un potenţial cognitiv deosebit de valoros şi de pertinent cu reale 
posibilităţi de continuări şi dezvoltări ulterioare. Remarcăm, de asemenea, noutatea domeniului 
abordat şi caracterul aplicativ al temei asumate, cu toate dificultăţile întâmpinate de un astfel de 
demers novator. Această acțiune publicistică reprezintă o continuare firească și binevenită a întregului 
efort de elaborare a unei foarte interesante teze de doctorat. 

În concluzie, pentru acurateţea, consistenţa şi nivelul ştiinţific ridicat al întregului demers, 
pentru documentarea temeinică într-o bibliografie vastă şi foarte variată, pentru foarte interesanta 
analiză a consecințelor negative ale Facebook-ului, pentru foarte consistentele studii de teren 
efectuate, pentru designul metodologic cantitativ-calitativ utilizat, ca şi pentru fineţea interpretărilor şi 
elaborării concluziilor, recomandăm cu toată deschiderea lectura acestei cărți valoroase, elaborată cu 
multă implicare și strădanie de către dl. Remus RUNCAN, doctor în sociologie. 

 

Bogdan NADOLU 
Conferenţiar universitar doctor 
Departamentul de Sociologie,  Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din 
Timişoara 
 

*** 
Cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, 

scrisă de  distinsul teolog și sociolog Remus RUNCAN impune, de la prima lectură, prin 
complexitatea și soliditatea documentării, discursul sociologic aplicat, viziunea axiologică și etică, 
potențialul creativ și reformator, precum și prin orientarea interdisciplinară. 

 Regăsim în această lucrare temerară valoroase contribuții originale, cum ar fi, proiectarea unei 
patologii a "facebook"-ului, consacrarea inovativă și operaționalizarea "facebookmaniei"; decelarea 
multiplelor situații de incertitudine și inversiune axiologică precum și a potențialului redutabil de 
”socializare discordantă” care grevează asupra universului "facebook"-ului. 

 Veritabilă este și substanța și textura sociologică a cărții în care sunt inserate și asimilate 
organic paradigme sociologice bazale, cum ar fi perspectiva interacțiunii sociale, a patologiei sociale, 
a dezorganizării sociale, a conflictului social, a controlului social și a viziunii postmoderne. Pe acest 
fond, autorul decelează, proiectează și analizează în profunzime constelația riscurilor "facebook"-ului: 
dependența; narcisismul; depresia; libertinajul sexual; desacralizarea vieții. 

 Cu cât avansăm în lectura lucrării, descoperim că demersurile analitice nu se limitează la 
investigarea sociologică standard și la stabilirea de multiple relații cauzale, polivalente, cu impact 
micro și macro-social. Cercetătorul Remus RUNCAN transcede arealul sociologic prin meta-reflexie 
etică asupra vectorilor "facebook"-ului, configurând prescripții și norme morale pentru profilaxia și 



contracararea evoluțiilor comportamentale și relaționale anomice și evitarea eșuării într-un univers 
distopic. 

 Notabil este discursul moral consecvent creștin, up-datat printr-un "aggiornamente" original, 
la nivelul comunicării informaționale postmoderne. Stilistica adoptată de Remus RUNCAN are 
particularități singulare în literatura sociologică românească pentru că introduce o asociere inedită 
între limbajul  academic instrumentalizat în analiza sociologică și accentele omiletice, rezultând o 
retorică elevată cu un plus de elocință și persuasiune. 

 Autorul formulează, în final, pe baze consecvent sociologice și etice un set de recomandări 
pentru utilizatori, un veritabil cod deontologic și pragmatic, precum și un întemeiat “early warning 
signal” pentru a preveni amenințătoarele trenduri deviante care se profilează tot mai amenințătoare în 
jurul acestui tip de comunicare. În esență, teologul Remus RUNCAN folosește și căile cercetării 
sociologice pentru a ne avertiza ca întreg acest edificiu de hipercomunicare mediat de calculator poate 
deveni un “Turn Babel” și un cerc vicios, dacă este decuplat de magistrala comunicării ontologice cu 
Dumnezeu. 

 Ultimul dar nu cel din urmă, cred că lectura acestei cărți de excelență nu este numai un 
exercițiu de epistemologie socială, ci și o oportunitate  reflexivă de revalorizare morală a universului 
comunicațional și informațional emergent. De aceea, o recomand călduros și insistent, atât mediilor 
academice, cât și utilizatorilor cotidieni. 
 

George Mircea BOTESCU 
Conferențiar universitar doctor 
Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din 
București 

 

*** 
Preocupat de descifrarea efectelor comunicării virtuale asupra relațiilor interumane, autorul 

acestei cărți, domnul Remus RUNCAN ni se înfățișează ca un cercetător pe deplin responsabil de 
soarta omului contemporan și, în același timp, ca un spirit îngrijorat de consecințele dramatice ale 
evoluției tehnologiei informației, dintre care unele au fost anticipate de savantul Albert Einstein, care 
atrăgea atenția asupra pericolului nașterii unei “generații de idioți”, atunci când “tehnologia va depăși 
interacțiunea umană”. 

Cercetările sociologice actuale, inclusiv cele efectuate de noi pe un eșantion de populație 
urbană în anii trecuți, ne demonstrează manifestarea unui fenomen de degradare continuă a relațiilor 
interumane, în condițiile declinului unor valori morale fundamentale, care au stat la baza conservării 
umanității, cum ar fi: solidaritatea oamenilor, coeziunea socială a grupurilor și colectivităților, 
cooperarea colegială și întrajutorarea semenilor, prietenia, armonia relațiilor de familie, educarea 
tinerilor în spiritul datoriei de credință etc. De aici și întrebările care-l frământă pe autor, formulate 
încă de la începutul lucrării sale: “În era Facebook-ului devenim mai profunzi în comunicare, mai 
empatici, mai solidari? Prietenia adevărată este dezvoltată prin comunicare virtuală sau ea a început să 
fie tot mai diluată, pierzându-și adevărata esență? Relațiile de familie sunt mai puternice sau totul este 
mai superficial, mai obositor, mai zgomotos sau chiar manipulator?”. Iată doar câteva întrebări majore, 
dintre multiplele pe care și le pune autorul, și la care oferă răspunsuri documentate pe întreg parcursul 
acestei cărți interesante, care o recomandăm spre studiu atât specialiștilor în domeniu, cât și 
utilizatorilor de Facebook. 

 

Dumitru OTOVESCU 
Profesor universitar doctor 
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din 
Craiova 

 

*** 
Focalizată pe resemantizarea conceptului de comunicare virtuală, prezenta apariție editorială  

marchează un precedent în literatura sociologică românească atât prin conținutul său, cât și prin 
perspectiva  inedită de abordare. 



Pe conținut deoarece prin resemantizarea conceptului de socializare autorul reușește scoaterea 
conceptului din promiscuitatea semantică  în care se găsește, ca urmare a confundării sale cu flirtul, 
bavardajul conjunctural, flecăreala, sau chiar zeflemeaua. Pe aceste coordonate, în urma unei cercetări 
sociologice de nivel doctoral, autorul demonstrează că “socializarea virtuală” nu există, chiar dacă în 
vorbirea curentă face o suspectă  carieră  dialogică… 

Ca perspectivă de abordare, demersul relevă diferența dintre sociografia confortabilă, 
profitabilă sub raport comercial, și cercetarea sociologică veritabilă centrată de explorarea cauzelor 
care generează efecte multiplu semnificative la nivel individual și comunitar. 
 

Ștefan BUZĂRNESCU 
Profesor universitar doctor 
Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie, Psihologie și Științe Politice, Universitatea de Vest din 
Timişoara 
 

*** 
 Lucrarea domnului Remus Runcan abordează un domeniu insuficient explorat în literatura de 
specialitate românească, Facebook-ul cu efectele individuale și colective ale acestui instrument de 
comunicare. 

 Tema este de actualitate datorită numărului ridicat de utilizatori Facebook din Romania și se 
bazează pe rezultatele consistente obținute în urma unei cercetări riguroase  realizate pe un eșantion 
important. 

 Utilitatea temei nu poate fi contestată. Conținutul volumului se adresează, într-un context 
profesional, cadrelor didactice, psihologilor, sociologilor, asistenților sociali, ș.a.m.d. De asemenea, 
într-un context personal, părinții, dar și consumatorii de Facebook pot obține informații și recomandări 
utile parcurgând lucrarea domnului, Remus Runcan. 
 
Cosmin GOIAN 
Profesor  universitar doctor habilitat 
Șeful Departamentului de Asistență Socială,  Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de 
Vest din Timişoara 
 

*** 
 Am audiat susținerea publică a tezei de doctorat a domnului Remus RUNCAN, autorul cărții 
Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane și am realizat 
riscurile pe care acest gen de comunicare le implică. 

 Ca și dascăl am remarcat că folosirea Facebook-ului este un parametru natural în orizontul de 
așteptare al studenților, iar comunicarea cu ei este mai ușoară folosind rețelele sociale. Aceste noi 
forme de comunicare virtuală, cu precădere în aria tinerei generații, sunt abordate ca resurse de 
schimbare socială și în același timp ca imperative de educare pentru schimbare a tinerei generații, ceea 
ce relevă asumarea de către corpul profesoral a unui imperativ, inovarea modalităților de gestionare a 
ofertelor educative sub forma unei pedagogii media. Anii următori vor demonstra dacă acest fel de 
comunicare mediată de noile tehnologii va duce la un nivel mai profund de comunicare în relația 
profesor-student sau la o superficialitate în comunicarea dintre cel ce educă și cel educat. 

 Recomand această carte elevilor și studenților cât și colegilor profesori, indiferent de domeniul 
în care predau. 
  

Gheorghe DAVID 
Profesor universitar doctor inginer 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” al României din 
Timișoara 
 

*** 



 Rețelele sociale și comunicarea virtuală au schimbat radical dinamica vieții personale a 
milioane de oameni. Paradoxal, împotriva “promisiunii” de socializare, realitatea virtuală a adus cu 
sine o izolare îngrijorătoare a persoanei în fața computerului, telefonului sau a tabletei și o retragere a 
acesteia din interacțiunea socială reală cu semenii. Deși are mii de prieteni virtuali, tânărul zilelor 
noastre se adâncește tot mai mult într-o singurătate cutremurătoare. Cartea domnului dr. Remus 
RUNCAN, Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, 

adresează exact această problematică complexă și importantă a societății contemporane și trage un 
semnal de alarmă extrem de binevenit cu privire la capcanele Facebook-ului. 

 Cartea domnului dr. RUNCAN oferă o analiză profundă a problematicii comunicării – nevoia 
umană de comunicare, elementele componente și tipologia formelor de comunicare, relațiile umane în 
comunicare – cu un accent particular pe comunicarea virtuală, mediată de calculator, și a efectelor 
acesteia asupra individului și relațiilor sale. Bazat pe un amplu studiu sociologic autorul ajunge la 
câteva concluzii semnificative cu privire la riscurile comunicării virtuale: dependență periculoasă, 
influența negativă asupra relațiilor personale și de familie, narcisism, depresie, desacralizarea vieții.  

 Dincolo de contribuția semnificativă a lucrării la literatura de specialitate în acest domeniu al 
cercetării științifice, Capcanele Facebook-ului are o utilitate mult mai largă oferind răspunsuri 
esențiale la întrebări urgente privind influența rețelelor sociale asupra relațiilor umane. Astfel, sunt 
absolut convins că această carte va deveni o resursă foarte importantă pentru liderii comunităților 
religioase, formatori de opinie, profesori și educatori, părinți și pentru toți cei interesați să înțeleagă și 
să prevină efectele negative ale comunicării virtuale ajutând astfel la o comunicare autentică între 
semeni și la o dezvoltare plenară a caracterului și personalității umane. Sunt deosebit de bucuros că 
această carte există, o recomand cu căldură. 

Corneliu CONSTANTINEANU 
Profesor universitar doctor 
Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 
 

*** 
 Am citit cartea prietenului meu Remus RUNCAN şi am încercat să văd ce s-ar mai putea 
spune nou despre “capcanele Facebook-ului”. Nu am cont de Facebook dar, din fericire, comunic bine 
cu familia, prietenii şi colegii mei. De aceea am încercat să văd ce se poate găsi pe Internet despre 
această temă mai actuală acum decât oricând şi - surpriză ! -  căutările mele nu au dat rezultatele 
scontate. Un singur filmuleţ pe YouTube, intitulat "The Facebook Trap", atrage atenţia asupra 
superficialităţii contactelor umane prin intermediul acestei aşa-numite "reţele de socializare": doi tineri 
cu cont de Facebook îşi consultă, dimineaţa devreme, conturile ca să vadă cine le-a mai admirat 
fotografiile, cine şi-a mai depus dosarul de angajare şi unde; sau ca să se amuze pe seama 
abdomenului umflat de prea multă bere a unui amic; ca să constate cu amărăciune că un amic a fost 
plecat în străinătate de trei ori de la Anul Nou până acum, că alt amic petrece câte trei ore pe zi în sala 
de forţă, că altă amică are haine noi, că un alt amic şi-a luat masteratul, că o altă amică şi-a cumpărat o 
maşină scumpă, că un cuplu de amici va avea un alt copil; ca să declare că s-a săturat să tot vadă 
fotografii cu copii sau cu familia fericită a altui amic; ca să se întrebe, retoric, de ce îi mai pasă că vede 
ceea ce vede; ca să se mire că un amic a fost de trei ori la un interviu pentru un loc de muncă; ca să 
constate cu amărăciune că alţii iau masa în oraş şi par a se simţi bine în timp ce ea mănâncă ceva 
încălzit la cuptorul cu microunde, ca să se întrebe, în finalul filmului, de ce viaţa este atât de uşoară 
pentru alţii şi de ce se mai uită pe pagina sa de Facebook?  

 Cartea lui Remus RUNCAN vorbeşte despre toate acestea şi despre cât este de periculos acest 
tip de falsă socializare ajungând la concluzia că, departe de a fi vorba aici despre COMUNICARE, 
putem vorbi doar despre un surogat de comunicare, o formă de non-comunicare sau chiar de anti-
comunicare. Cartea lui Remus RUNCAN ne învaţă să evităm superficialitatea şi să fim noi înşine, 
oameni adevăraţi cu probleme adevărate pe care le putem rezolva numai comunicând real. 
 

Georgeta RAȚĂ 
Conferențiar universitar doctor 



Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” al României din 
Timișoara 
 

*** 
 În 1844, Samuel Morse, fiul pastorului congregaţionist Iedidia Morse, a transmis prima 
telegramă în codul Morse şi prima propoziţie trimisă pe o linie telegrafică a fost un fragment din 
versetul Numeri, 23:23: “Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!” Desigur, era greu de închipuit atunci ce 
beneficii vor avea mijloacele de comunicare în masă pentru societatea umană. La fel cum greu se 
puteau intui consecinţele negative ale comunicării, când aceasta, după multiple evoluţii, iese din 
spaţiul concret şi devine virtuală. 

 Despre pericolele comunicării virtuale vorbeşte în lucrarea de faţă, din perspective sociologice 
şi creştine, Remus RUNCAN. Autorul, în urma parcurgerii unei bibliografii riguroase a temei precum 
şi în urma unor acribe teste, chestionare şi studii de caz, ajunge la concluzia că “relaţiile de 
comunicare virtuală au consecinţe asupra vieţii reale”, iar aceste consecinţe pot fi uneori fatale 
sănătăţii atât fizice, cât şi psihice şi spirituale a oamenilor. 

 În mod clar, Remus RUNCAN, recunoaşte beneficiile unei comunicări de masă, rapide, 
eficace şi la toate nivelurile, însă în concluziile cercetării sale de pionierat, conchide că, dintre toate 
tipurile şi mijloacele de comunicare, “cea verbală, nonverbală, scrisă şi mediată de calculator”, genul 
de comunicare faţă în faţă este cel mai eficient în relaţiile interumane. Analiza sociologică pe care 
autorul o întreprinde asupra comunicării virtuale surprinde acest fenomen definitoriu pentru toate 
palierele societăţii contemporane, în plin dinamism. Nu se opreşte la definirea, la descrierea 
fenomenului şi a influenţelor acestuia, ci încearcă să găsească modalităţi de restabilire a echilibrului, 
propunând, în mod firesc, calea creştină. Studiul va rămâne unul de referinţă, căci surprinde un 
fenomen de dimensiuni nebănuite şi cu influenţe care vor continua să afecteze relaţiile interumane. 
 

Mihaela BUCIN 
Conferențiar universitar doctor 
Șeful catedrei de Limba și Literatura Română,  Facultatea Pedagogică, Universitatea din Szeged, 
Ungaria 

 

*** 
 Lucrarea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor 

umane aduce în atenția publicului o temă de interes în contextul actual al digitalizării tot mai profunde 
a vieții sociale. La apariția lor, instrumentele de tip social media au fost considerate un salt important 
în evoluția metodelor de comunicare interumană. În ultimul timp însă, cercetări din domeniul 
sociologiei și psihologiei au oferit și o imagine mai puțin optimistă a efectelor angajării în 
comunicarea mediată de noile tehnologii. Lucrarea de față aduce dovezi empirice suplimentare privind 
efectele negative pe care Facebook-ul le are asupra bunăstării psiho-sociale a utilizatorilor.  

 Autorul și-a asumat o misiune dificilă: aceea de a deconstrui un instrument de comunicare 
online. Totodată, a reușit să reconstruiască discursul privind efectele negative  ale comunicării virtuale 
prin raportare la modele teoretice existente și la rezultatele propriei cercetări. Astfel, cititorului îi este 
oferit un cadru teoretic complex asupra fenomenului comunicării interumane, însă ceea ce atrage 
atenția în primul rând sunt rezultatele cercetării. Prin intermediul unei cercetări cantitative ample, se 
concluzionează existența unei legături semnificative între timpul crescut pe care oamenii îl alocă 
Facebook-ului și relaționarea cu sine sau altul semnificativ (ex. risc de depresie, insatisfacție față de 
viața de familie, libertinaj sexual sau spiritualitate scăzută). Tinerii sunt cei mai vulnerabili la cele mai 
multe probleme de relaționare legate de Facebook. Completarea acestor rezultate prin intermediul unei 
cercetări calitative adaugă un plus de înțelegere asupra comportamentelor analizate și oferă lucrării o 
rigurozitate științifică. Autorul nu se oprește însă la simpla diagnoză a situației, ci oferă și o listă de 
recomandări care pot fundamenta eventualele programe de intervenție și suport din domeniu. Din 
păcate, sunt puține astfel de inițiative, astfel că, furnizorii de servicii sociale au în această lucrare o 
resursă astfel încât intervențiile lor să se bazeze pe date științifice.   



 În contextul actual, nevoia unui spațiu virtual de acțiune este semnificativă. Puțini dintre noi 
își pot construi prezentul și imagina viitorul fără a realiza cel puțin o conexiune prin intermediul 
internetului. Autorul atrage atenția asupra modului în care ne construim acest spațiu virtual astfel încât 
să ne asigurăm că îi maximizăm efectele pozitive. Se oferă astfel o resursă importantă pentru 
cercetătorii din domeniul științelor sociale interesați de fenomenul general al comunicării, pentru cadre 
didactice și studenți deopotrivă, dar și pentru părinții care încearcă să își ghideze copiii prin 
complicatul spațiu virtual.  
 

Mihai-Bogdan IOVU 
Lector universitar doctor habilitat 
Șeful Departamentului de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asitență Socială, 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
 

*** 
 Am admirat la Remus RUNCAN meticulozitatea și pasiunea pentru detaliu cu care a lucrat la 
această carte pe parcursul celor doi ani și jumătate a stagiului doctoral. Targetul final al autorului nu a 
fost obținerea titlului de doctor în științele sociale, ci acela de a lăsa în urma lui ceva valoros, pentru a 
reuși să-și ajute într-un mod semnificativ aproapele, prin ridicarea discretă și elegantă a voalului de pe 
ochii oamenilor, care au început mai mult să comunice cu mâinile decât cu gura și cu sufletul. Cartea 
lui Remus este, de fapt, un semnal de alarmă, care ne ajută să ne revenim când încă nu este prea 
târziu.  

 Chiar dacă în mod formal am început să supervizez doctoranzi din toamna anului 2015, 
informal, Remus RUNCAN a fost primul meu doctorand pe care l-am supervizat cu multă atenție, 
uimire, bucurie și satisfacție. M-aș bucura dacă, în viitor, aș mai avea ocazia să lucrez cu astfel de 
doctoranzi: serioși, responsabili, pasionați și preocupați de teza lor, dar și de oameni, așa cum a fost 
Remus. Sper, să mai am un astfel de privilegiu în următorii ani de supervizare formală a doctoranzilor. 

 Am călătorit împreună, chiar și în acest demers profesional, iar când mă uit în urmă, dar și în 
prezent și în viitor, nu pot să nu observ încă o dată, că Dumnezeu are mult umor, că nimic nu este la 
întâmplare, și că El nu greșește niciodată!... Călătoria va continua și sunt încredințată că această carte 
este doar tichetul de îmbarcare la bord, care validează un nou început: matur, profund, autentic, 
interesant și  foarte provocator! 
 

Patricia RUNCAN 
Lector universitar doctor habilitat 
Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din 
Timișoara 
 

*** 
Vorbind despre impactul rețelelor de socializare, relatate în cartea Capcanele Facebook-ului. 

Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, recent ieșită de sub tipar, cu mirosul 
condeiului proaspăt al unei gândiri profunde și în același timp a cercetării exhaustive a teologului și 
doctorului în sociologie Remus RUNCAN, îmi aduc aminte de îndemnul marelui Apostol al 
Neamurilor din 1Corinteni 6:12, care avertizează că, dintre toate lucrurile care ne sunt îngăduite 
(parafrazarea și personalizarea la plural îmi aparțin), nu toate sunt și de un real folos; toate lucrurile ne 
sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire peste noi; de altfel, avertizarea care cere o 
analiză mai mult decât profundă asupra tuturor lucrurilor noi, aspect care îl și realizează distinsul 
doctor în sociologie Remus RUNCAN.  

Îmi amintesc că, acum douăzeci de ani, sorbeam cu lăcomie și deosebită plăcere primele 
încercări de comunicare virtuală, via internet, aspect care, pe de o parte, a condus la un progres de 
nedescris și în același timp, foarte eficient la îmbunătățirea comunicării, atât dintre rudele situate la 
distanțe mari, cât și la colaborarea dintre oamenii de știință din orice domeniu, astfel economisind o 
mare cantitate de timp pentru transmiterea sau primirea unui răspuns așteptat. Pe de altă parte, 
comunicarea virtuală a venit și cu o contribuție economică importantă, reducând substanțial 
cheltuielile pentru toate serviciile birocratice necesare. La momentul respectiv, comunicarea virtuală a 



deschis ușile unei noi dimensiuni interpersonale, care pe bună dreptate putea și încă mai poate fi 
considerată un dar cu o valoare incomensurabilă, plantată de Creatorul Universului în sistemul multi-
dimensional și complex al vieții umane.  

În urma cercetării științifice aprofundate, efectuate de doctorul în sociologie Remus 
RUNCAN, în domeniul comunicării, inclusiv și în a celei virtuale, relatate pe paginile cărții 
Capcanele Facebook-ului, autorul subliniază partea negativă a acestui model de comunicare, axându-
se în mod special pe abuzul utilizării factorului „facebookmaniei”, aspect care, după cum rezultă din 
cercetarea efectuată de către autor, conduce la anxietate, depresie și izolare de prieteni. Astfel, în urma 
cercetării sociologice, efectul scontat ce vizează îmbunătățirea comunicării este periclitat de metoda 
comunicării virtuale, iar în locul împlinirii personale, abuzatorii Facebook-ului ajung să fie 
dependenți, narcisiști, depresivi, imorali, deziluzionați și gata pentru a evada din această viață înainte 
de a-i înțelege sensul și valoarea.  

În primul rând, ca și realizare științifică, cartea Capcanele Facebook-ului. Comunicarea 

virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane, este un material de referință atât pentru cei din mediile 
universitare, cât și pentru pastorii și profesorii din cadrul învățământului gimnazial și liceal. Ca om de 
știință, dar, în același timp, și pastor cu o pasiune deosebită pentru oameni, doctorul Remus RUNCAN 
ne oferă un ghid comprehensiv de recomandări vizând prevenirea și chiar păzirea societății viitorului, 
de care suntem responsabili în mod direct.  

Exprimându-mi aprecierea pentru colosala muncă intelectuală a distinsului doctor Remus 
RUNCAN, recomand cititorului una dintre primele cărți în acest domeniu, și aliniindu-mă cu fidelitate 
mesajului cărții, țin să semnez sub afirmația autorului în ceea ce privește rețelele sociale: „Considerăm 

că există alte priorități în viață, relația cu Dumnezeu, cu membrii familiei, relațiile profesionale etc., 

care ar trebui să ocupe locurile prioritare.”  

Mihai MALANCEA 
Lector universitar doctor  
Prim-prorector al Universității Divitia Gratiae, Chișinău 
 

*** 
Trăim într-o epocă tehnologizată, în care imaginea de sine (prin supralicitarea eului) este 

ridicată la rang de valoare, în timp ce lucrurile mărunte, care, de fapt, dau farmec și frumusețe vieții, 
sunt minimalizate. 

 Apariția cărții, Capcanele Facebook-ului. Comunicarea  virtuală și efectele ei asupra 

relațiilor umane este, așadar, oportună, deoarece distinsul teolog și sociolog Remus RUNCAN, vine 
să conștientizeze cititorul despre fața nevăzută a Facebook-ului  care prezintă o sumedenie de capcane. 

 Dincolo de realitățile exprimate, prin oferirea de date statistice relevante, fapt  ce atestă rolul 
de expert  al autorului, cartea este străbătută, de la un capăt la altul, de un fir roșu care denotă 
preocupare, afecțiune, grijă deosebită și avertizare continuă pentru , “aproapele său”. 

 Din prisma poziției pe care o are (pastor al unei congregații), autorul dovedește o reală 
îngrijorare și reușește, cu succes, să demitizeze noțiunea de “comunicare virtuală”, dând o rețetă 
profilactică dependenței, narcisismului, depresiei, libertinajului sexual și desacralizării vieții, oferind, 
în același timp, mijlocul prin care utilizatorul să-și însușească adevărata comunicare, care stă la 
îndemâna oricui, “comunicarea față în față”. Subliniază faptul că acest tip de comunicare reprezintă 
modul în care orice persoană își poate înfrumuseța viața, care este un dar de la Dumnezeu. 

 Parafrazând 2 Timotei 4:5, pot afirma că autorul s-a dorit a fi “un glas” care să-și avertizeze 
contemporanii despre existența capcanelor, și a realizat acest lucru într-un stil provocator, împlinindu-
și “bine slujba”. 

 Așadar, cartea devine un ghid în formarea caracterelor și poate fi folosită, cu eficiență, de către 
elevi, studenți, cadre didactice, dar mai ales, de către utilizatorii dependenți de Facebook. 

Violeta ȘERBAN  
Profesor, Liceul Teologic Penticostal “LOGOS”, Timișoara   



 INTRODUCERE 
 

“Mă tem de ziua în care tehnologia  

va depăşi interacţiunea umană.  

Lumea va avea o generaţie de idioţi.”  

(Albert Einstein) 

 
Comunicarea este subiectul care a beneficiat de atenţia deosebită a multor cercetători valoroşi, 

de-a lungul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea. Formele comunicării sunt multe şi 
omniprezente în toate procesele sociale. 

 
“Comunicarea este esenţială pentru funcţionarea oricărei  societăţi, prin procesele comunicaţionale, 

transmiţându-se  structuri sociale şi modele culturale. Ea poate fi privită ca o  premisă funcţional necesară 
pentru orice sistem social şi ca  un  proces social de bază, în sine.”  

(Sachelarie & Petrescu, 2006, 10) 
 

Odată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie, indiscutabil, oamenii comunică mult mai 
mult, având la dispoziţie mai multe canale de comunicare. Ne propunem să analizăm dacă această 
comunicare s-a dezvoltat în profunzime sau dacă asistăm la o diluare a esenţei, punându-se accentul pe 
cantitate, şi nu pe calitate în actul comunicării. 

În era Facebook-ului devenim mai profunzi în comunicare, mai empatici, mai solidari? 
Prietenia adevărată este dezvoltată prin comunicarea virtuală sau ea a început să fie tot mai mult 
diluată, pierzându-și adevărata esență? Relaţiile de familie sunt mai puternice, sau totul este mai 
superficial, mai obositor, mai zgomotos sau chiar manipulator? Duce oare acest gen de comunicare 
virtuală la o dependenţă periculoasă? Este oare omul prezentului în armonie, cu el însuși, cu semenii și 
cu Dumnezeu? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care le lansăm în această carte, intitulată: 
Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane. 

Aceste întrebări au început să fie tot mai serios analizate de specialiștii din domeniu, dar şi de 
oamenii implicați în acest context al studiului comunicării. Trăim vremurile în care oamenii nu mai 
comunică pentru că trăiesc, ci chiar trăiesc pentru a comunica! 
 Comunicarea este fatică în sensul propus de Roman Jakobson, “funcţia de a intra în contact 
sau de stabilire a unei relaţii” (Jakobson, apud. Bougnoux, 2000, 31). Valoarea comunicării stă atât în 
componenta informaţională, cât şi în cea relaţională. În procesul comunicării trebuie să corelăm 
creşterea informaţiei cu aprofundarea relaţiilor, altfel, riscăm să ne pierdem vremea, făcând doar 
zgomot de fond, fără a comunica un mesaj semnificativ cu adevărat. 
 În partea teoretică, am abordat problema comunicării pornind de la definirea conceptului de 
comunicare şi mai specific, am dat o definiție proprie conceptului de comunicare virtuală. Am 
detaliat nevoia umană de comunicare, elementele componente ale acesteia, comunicarea și relațiile 
umane, precum și tipologia formelor de comunicare, accentul fiind pus pe comunicarea virtuală, 
mediată de calculator (CMC), omniprezentă pe rețelele sociale virtuale și mai ales pe Facebook, 
rețeaua care a adunat peste 1,5 miliarde de conturi, dintre care 8,3 milioane în România, la începutul 
anului 2016. Interesant este că în Timișoara sunt înregistrate oficial, “320.000 de conturi” 
(Facebrands.ro), în condițiile în care orașul avea la ultimul recensământ, în anul 2012, un număr de  
“303.708 locuitori” (INS, 2013). 
 Comunicarea mediată de calculator este o formă nouă de comunicare, apărută în ultimele 
decenii şi facilitată de aceste instrumente tehnologice cu procesor, cum sunt desktopuri, laptopuri, 
tablete, telefoane, etc. 
 Lucrarea și-a propus să analizeze acest tip de comunicare şi efectele pe care aceasta le are 
asupra individului şi a diferitelor lui relaţii. Marele om de ştiinţă Albert Einstein, anticipând 
dezvoltarea tehnologiei spunea: “mă tem de ziua în care tehnologia va depăşi interacţiunea umană. 
Lumea va avea o generaţie de idioţi” (Einstein, apud. Gearhart, 2013). 
 Am analizat apoi felul în care interacţiunea umană s-a schimbat datorită acestui mod de 
comunicare mediată de calculator. Pentru o înţelegere corectă am privit la câteva tipuri de comunicare 
premergătoare, detaliind tipurile de comunicare mediată de calculator şi apoi,  analizând cele mai 
importante tipuri de aplicaţii (e-mail, chat, blog şi reţele sociale), făcând și câteva clarificări 



terminologice. Am analizat cât de adecvată sau inadecvată, este sintagma rețele de socializare, dar și 
în ce măsură, ceea ce se petrece prin comunicarea virtuală, este de fapt socializare.   
 În capitolul al doilea, am prezentat cea mai importantă reţea socială, Facebook, oferind câteva 
detalii despre fondatorii acestei rețele, știind că fiecare creație poartă o mare măsură din valorile 
creatorului său. Am analizat și legătura care există între Facebook și celelalte rețele sociale pentru a 
descoperi dacă este vorba de originalitate sau de preluarea unor elemente existente care au stat la baza 
acestui imperiu numit, Facebook. Am prezentat câteva dintre oportunităţile pe care le oferă 
utilizatorului, dar şi câteva dintre riscurile care au constituit punctul de plecare pentru ipotezele 
cercetării, ce au fost testate în partea aplicativă a cărții. 
 După mai multe decenii, întrebarea lui Einstein a rămas fără un răspuns clar, tot la nivelul unei 
ipoteze: “întrebarea care rămâne este dacă evoluţia tehnologiei nu ne va face cumva să sacrificăm 
interacţiunea socială de dragul comodităţii” (Ulmanu, 2011, 106). 
 Practic, am urmărit să analizăm dacă există vreun risc generat de comunicarea virtuală, care să 
ducă la o dependenţă periculoasă, la o influenţă negativă în relaţia omului cu el însuși, ducând mai 
apoi la narcisism şi poate chiar la depresie. La nivelul relaţiilor de familie, am analizat legătura dintre 
timpul petrecut pe Facebook și nivelul de satisfacție în familie, cât și fenomenul de libertinaj sexual. 
De asemenea, am prezentat și riscul generat de comunicarea virtuală, care poate duce la desacralizarea 
vieții. Am propus doi termeni noi, facebookmanie și facebookmaniac, și am dat o definiție proprie 
acestor concepte. 

În partea aplicativă a cărții, având în vedere că s-a identificat din punct de vedere statistic o 
creştere tot mai mare a utilizării Facebook-ului în România pe toate segmentele de vârstă, am analizat 
şi măsurat acest fenomen, folosind instrumente specifice sociologiei, aplicate pe populaţia românilor 
de pretutindeni, cu acces la internet, cu scopul testării ipotezelor prezentate în cercetare.  

Specific, am analizat existenţa fenomenului de dependenţă de Facebook, definit în această 
lucrare a fi facebookmanie. Am măsurat nivelul incidenţei acestui tip de adicţie, funcţie de timpul 
petrecut în medie zilnic pe această reţea socială. De asemenea, am încercat să determinăm dacă acest 
tip de dependenţă influenţează individul, şi dacă se asociază cu o serie de caracteristici psihosociale 
precum narcisismul, depresia, libertinajul sexual, insatisfacţia în familie, precum şi desacralizarea 
vieții. 

Legat de libertinajul sexual am propus un nou concept, acela de intimitate prematură, ca o 
posibilă explicație a faptului că aceste rețele virtuale sunt tot mai folosite pentru discuții private, 
cunoscut fiind acest nou tip de infidelitate virtuală. 

Studiul acesta s-a concentrat pe efectele negative, pe riscurile implicate de comunicarea 
virtuală ca şi formă principală sau uneori unică de comunicare a generației începutului de secol, al 
XXI-lea. 

Având în vedere că s-a identificat din punct de vedere statistic o creştere tot mai mare a 
utilizării Facebook-ului în România, pe toate segmentele de vârstă, am analizat şi am măsurat acest 

fenomen, aplicat pe populaţia românilor cu acces la internet.  
Fenomenul Facebook este recent, în comparaţie cu aceste manifestări relaţionale cu care am 

încercat să facem corelaţii.  
 Scopul lucrării este să aducă o contribuţie semnificativă literaturii specifice acestui domeniu 
de cercetare, analizând influenţa pe care o au reţelele sociale asupra relaţiilor umane. 
 Obiectivele cercetării sunt sintetizate în următoarele puncte: 
 Măsurarea procentului utilizatorilor de Facebook la nivelul populaţiei României cu acces la 
internet, în condiţiile în care numărul de conturi active includ conturile duble, triple cât şi conturile cu 
scop de business. 
 Determinarea timpului pe care utilizatorii de Facebook îl alocă pentru a putea fi la curent cu 
ceea ce se petrece pe Facebook, şi corelarea acestuia cu fenomenul dependenței de Facebook. 
 Identificarea efectelor pe care le are facebookmania la nivel de relaţie autoapreciativă 
(narcisism), la nivel psihic (depresie), la nivel moral (libertinaj sexual), la nivel familial (satisfacția în 
familie) şi la nivel spiritual (desacralizarea vieții). 
 Presupunând că orice adicție are efecte asupra vieții unei persoane, am încercat să determinăm 
care sunt efectele acestui gen de dependență pentru diferitele manifestări relaționale ale persoanei, în 
funcție de timpul pe care ea îl acordă Facebook-ului. 



Pentru atingerea acestor obiective specifice s-au formulat următoarele ipoteze care au fost 
testate prin metode sociologice.  
 1. Persoanele care petrec un timp îndelungat navigând pe Facebook înregistrează un risc mai 
crescut de a dezvolta dependenţă de Facebook.  
 2. Persoanele care petrec un timp îndelungat navigând pe Facebook înregistrează un risc mai 
crescut de a dezvolta comportamente specifice narcisismului. 
 3. Persoanele care petrec un timp îndelungat navigând pe Facebook înregistrează un risc mai 
crescut de apariţie a depresiei. 
 4. Persoanele care petrec un timp îndelungat navigând pe Facebook înregistrează un risc mai 
crescut de libertinaj sexual. 
 5. Persoanele care petrec un timp îndelungat navigând pe Facebook înregistrează un nivel mai 
scăzut al satisfacţiei în familie. 
 6. Persoanele cu un nivel mai ridicat de spiritualitate alocă mai puţin timp Facebook-ului. 
 

Pentru o înţelegere precisă a conținutului fiecărei ipoteze am făcut o definire a conceptelor 
prin care am delimitat sensurile semantice ale conceptelor folosite în ipoteze. Aceasta a condus apoi şi 
la o rigoare a verificabilităţi concluziilor.  
 Suntem conştienţi de dificultatea de a măsura aspecte ale realităţii sociale şi de aceea 
rezultatele au fost interpretate ca tendinţe, nu ca şi valori matematice ale variabilelor.   

Populaţia cercetării este constituită din mulţimea persoanelor vorbitoare de limbă română care 
au acces la internet şi care şi-au deschis cel puţin un cont de Facebook. 

Accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, era următorului: “din 
totalul gospodăriilor din România mai mult de jumătate (54,4%) au acces la reţeaua de 
Internet acasă, majoritatea (70,9%) dintre acestea concentrându-se în mediul urban” (INS, 2014). Din 
totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 ani, proporţia celor care au folosit vreodată 
Internetul a fost de 61,6%. Dintre utilizatorii curenţi 60,0% folosesc acest instrument cu frecvenţă 
zilnică sau aproape zilnică. Pe medii de rezidenţă, frecvenţa utilizării calculatoarelor este clar 
diferită, în mediul urban numărul persoanelor care folosesc calculatorul depăşindu-l de două ori pe cel 
al utilizatorilor din rural.  

Eşantionul pe care s-a făcut cercetarea a fost unul neprobabilistic, format din 1101 de 
persoane, care numeric se poate încadra într-o marjă de eroare de 3%. Aplicarea chestionarului s-a 
făcut online, fiecare persoană contactată a fost rugată să împărtășească acest chestionar cu un număr 
de 3-5 prieteni, folosind Facebook-ul sau e-mailul.  

Eşantionul a încercat să respecte structura populaţiei pe următoarele caracteristici: 
preponderent urbană, preponderent tânără, preponderent educată.  

Selecţia subiecţilor a fost bazată pe metoda bulgărelui de zăpadă care a crescut treptat în cele 
30 de zile, cât a durat aplicarea chestionarului online.  

Dată fiind structura incertă a populaţiei utilizatorilor de Facebook, a identităţilor false, a 
posibilităţii de a avea conturi multiple, a distanţei dintre utilizatori, etc., considerăm că este potrivită 
păstrarea unei anumite rezerve în postularea unei reprezentativități absolute pe toate criteriile de 
selecție. Cu toate acestea, tendințele înregistrate sunt cât se poate de valide și de consistente. 
 Designul cercetării a fost unul mixt folosind atât metoda anchetei sociologice, ca și  abordare 
cantitativă, prin aplicarea unui chestionar, în mare parte folosindu-se scale standardizate, cât şi metoda 
interviului de grup (focus grup) prin aplicarea unui ghid de interviu semistructurat, ca şi abordare 
calitativă.  
 Ne-am rezumat la a da cele mai semnificative rezultate, sub forma unor grafice şi tabele în 
cazul datelor factuale, şi tabele în cazul celorlalte întrebări din chestionar. 

În cadrul studiului am folosit instrumente standardizate, testate pe populații cu caracteristici 
apropiate de cele ale românilor. Am testat nivelul de dependență folosind: The Bergen Facebook 

Addiction Scale (BFAS) - Scala Dependenţei de Facebook Bergen și Assessment of Internet Addiction 

(IAT) - Testul Dependenţei de Internet. Pentru măsurarea nivelului de depresie am folosit: Beck's 

Depression Inventory (BDI) - Inventarul de depresie Beck. Măsurarea nivelului de religiozitate și 
spiritualitate a fost realizat prin: Religiosity and Spirituality Scale for Youth (RSSY) - Scala privind 
religiozitatea şi spiritualitatea la tineri. S-a testat nivelul de satisfacție în familie prin intermediul: 
Family Satisfaction by Adjectives Scale (FSAS) - Scala privind satisfacţia în familie definită prin 



adjective, iar nivelul de narcisism a fost stabilit prin aplicarea: The Adaptive Overt Narcissism Scale 

(AONS) - Scala Adaptivă a Narcisiştilor Declaraţi. 
 

 Rolul abordării calitative a fost de a aprofunda unele aspecte rămase insuficient lămurite prin 
abordarea cantitativă, a datelor obţinute prin ancheta sociologică. De asemenea, cercetarea și-a propus 
să aprofundeze concluziile obţinute, făcând corecţiile necesare, în special acolo unde nu s-au folosit 
scale standardizate, dar şi în domeniile în care a existat un risc major ca subiecţii să fie bruiaţi, fie de 
interpretarea dată anumitor termeni, în special cei traduşi din engleză, fie de standardele sociale 
acceptate, sau chiar de subiectele considerate tabu în cultura românească. 
 Ne-am propus aceasta, ca o modalitate complementară, realizând că subiecții chestionați au 
ales răspunsurile dintr-un număr limitat de posibilități, iar procentele puteau fi afectate dacă 
cercetătorul ar fi mărit numărul de posibilități de răspuns.  
 Am ales metoda interviului de grup ca fiind cea mai potrivită pentru a afla de la specialiști, 
precum și de la tinerii utilizatori de Facebook, unele lucruri care nu au fost surprinse în răspunsurile 
date de cei 1101 subiecți care au completat chestionarul online. Focus grupul este metoda calitativă 
care generează o cantitate mare de informații și dă posibilitatea persoanelor intervievate să-și exprime 
detaliat părerile, opiniile, sentimentele, dar și atitudinile. Nu am generalizat datele obținute la nivelul 
întregii populații. Interpretarea datelor este bazată pe metoda analizei de conţinut, datele obținute prin 
această metodă neavând o relevanță statistică. 
 Pentru a respecta rigorile științifice s-a elaborat un ghid de interviu semistructurat, prestabilit, 
întocmit de către cercetător, respectând regulile interviurilor sociologice. S-a pregătit modul de 
aplicare a interviului, astfel încât să se evite diversele erori metodologice specifice.  

Datorită specificului temei, am considerat interviul semistructurat ca fiind cel mai potrivit pentru 
o investigație care să includă întrebări cu un grad mare de generalizare. 

Pentru această componentă metodologică am ales o eșantionare de tip teoretic. Conform 
recomandărilor, subiecții au fost selectați astfel încât să nu se cunoască unii pe alții, pe cât posibil. S-
au selectat persoane care pot oferi informații specifice fiind fie teoreticieni, în ceea ce privește 
fenomenul arhicunoscut numit Facebook, fie practicieni, în cazul acesta utilizatori, care petrec timp pe 
această rețea socială, fiind pasionați de ea. 
 Astfel, primul interviu de grup a avut în componență nouă specialiști, experți, teoreticieni, dar 
care în același timp să folosească, sau cel puțin să fi folosit în trecut, Facebook. Ne-am dorit ca acest 
grup să fie unul eterogen considerând că în astfel de condiții, a părerilor divergente dar argumentate 
temeinic, se poate pătrunde în profunzimea studierii acestui subiect. 
 Cel de-al doilea interviu de grup a implicat un număr de nouă tineri, elevi și studenți, cu vârste 
cuprinse între 14 și 20 ani, deoarece, din literatura de specialitate, dar și din studiul cantitativ realizat 
anterior, a reieșit că aceștia înregistrează cel mai mare procent de utilizatori de Facebook, și pe de altă 
parte, înregistrează și cele mai mari scoruri în ceea ce privește facebookmania.  
 Am realizat unui eșantion de tipul 3X3, după cele mai des folosite variabile: vârstă, sex și 
nivel de educație. 
  Pe finalul lucrării am prezentat limitele cercetării, dar și direcțiile viitoare de cercetare. De 
asemenea, am elaborat concluziile generale ale cercetării cantitative și calitative, precum și câteva 
recomandări specifice care se adresează nu numai specialiștilor, ci și tuturor celor care aleg să 
comunice în mediul virtual pe rețelele sociale, transmițând mesaje publice sau private.  
 

 
 


