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1. BEVEZETÉS, AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, AKTUALITÁSA 

Az infokommunikációs technológia térhódításával már természetesnek mondható, hogy 

az internet segítségével jutunk információhoz, kommunikálunk, építjük és ápoljuk társas 

kapcsolatainkat, de használjuk vásárláshoz, tanuláshoz, munkához és szórakozásra 

egyaránt. A felhasználók számára nyújtott előnyei mellett azonban hátrányai közt említik 

többek között a felelősség csökkenését, kisebb önkontrollt, a trágárságot és a 

gátlástalanságot (Wallace, 2006; Ujhelyi, 2011), kitágítja a társadalmilag elfogadott 

viselkedés határait (Festl és Quandt, 2013), mely jellemzők elősegítik a negatív 

cselekményeket is. A felhasználók növekedésének következménye, hogy az egyén 

korábban még nem tapasztalt problémákkal, helyzetekkel szembesül, melyekre nincs 

rögzült, hagyományos válasz (Domonkos, 2013).  

A digitális technológiával kapcsolatban talán leggyakrabban említett fiatalokat 

érintő kockázat a cyberbullying, interdiszciplináris terület, a problémakör egyaránt 

foglalkoztatja a pedagógia, a pszichológia, a szociológia, a média- vagy épp a 

jogtudomány szakembereit (Domonkos és Ujhelyi, 2015). A jelenség ellenséges, zaklató 

és ismétlődő károkozó magatartást jelent, valamilyen online eszköz használatával. 

Megjelenési formái között említhető a bántó, gyűlölködő tartalmak küldése, pletykák 

terjesztése online, valamint a megszégyenítő képek és videók megosztása az interneten 

(Willard, 2005; Tabby Project, 2012). A kezdeti kutatások leggyakrabban a 

cyberzaklatás, cyber áldozattá válás és az elektronikus zaklatás kifejezéseket használták 

(Beran és mtsai., 2012, Brown és mtsai., 2014, Fenaughty és Harre, 2013; Ybarra, 2004; 

Ybarra és mtsai., 2007; Ybarra és Mitchell; 2004; Li, 2007; Beran és Li, 2005; Patchin 

és Hinduja, 2006; Smith és mtsai., 2008; Slonje és mtsai., 2012). Az utóbb említett 

elektronikus előtag a problémakör markáns jellemzőjét emeli ki, mégis túlmutat az 

információs és kommunikációs technológia nyújtotta eszközkészleten, mert a készülékek 

túlzottan tág tartományát jelöli ki. Ezért a doktori munkám során már az online előtag 

alkalmazását viszem tovább, hiszen sokkal inkább illeszkedik a jelenség hálózathoz 

kötött jellegéhez. Az utótag tekintetében azonban az első fordítás óta (Olweus, 1999) a 

hazai szakirodalomban elterjedté vált magyar megfelelője (Buda, Kőszeghy és Szirmai, 

2008) következetes alkalmazásánál, a zaklatás kifejezés használatánál maradok 

(Domonkos és Ujhelyi, 2015). 
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A kutatók a jelenséggel 2004-től kezdtek foglalkozni, miután nagy médianyilvánosságot 

kapott néhány súlyos következménnyel járó eset (Paulson, 2003, Li, 2007). A téma hazai 

tudományos közleményben való említése az iskolai erőszak kutatások során jelent meg, 

egyrészt empirikus adatok nélkül, mint a közvetett zaklatás új megjelenési formájaként 

jelölve azt (Balázs, 2009; Buda, 2015), másrészt feltárva a magyarországi gyakoriságát, 

megjelenési formáit, jellegzetességeit (Fábián és mtsai., 2007; Eu Kids Online, 2011; 

Parti és Schmidt, 2012; Domonkos és Ujhelyi, 2014). 

 

1. ábra Az online zaklatással foglalkozó cikkek számának változása (EBSCO 

adatbázis alapján) 

Piotrowski (2012) a téma pszichológiai szakirodalmát tekinti át, azt vizsgálva, hogy 

melyek a kutatások legfontosabb fókuszpontjai (1. táblázat, 8. o.). 157 cikket talált a 

szerző 2011. október végéig. A három legtöbb figyelmet kapó terület, az 

intervenció/kezelés, a zaklató profiljának megrajzolása, illetve a tradicionális zaklatással 

való összevetés. Az elemzést végző rámutat azokra a kérdésekre is, melyeket jórészt 

ignorál a szakirodalom: ilyen a kor és a nem összefüggése az online zaklatással, vagy az 

általános iskolások között megjelenő zaklatás (Domonkos és Ujhelyi, 2015). A téma 

szempontjából további fontos eredmény rajzolódik ki, mégpedig a kontextuális tényezők 

(család, iskola, kortársak) szerepének és hatásának alacsony vizsgálati gyakorisága. 
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1. táblázat. Az online zaklatás pszichológiai szakirodalmában leggyakrabban 

megjelent kutatási témák (N=157) (Piotrowski, 2012 nyomán) 

Témafókusz Gyakoriság (%) 

Intervenció 22 (14%) 

Zaklató profilja 11 (7%) 

Tradicionális zaklatással való összevetés 10 (6%) 

Jogi kérdések 9 (6%) 

Iskola hatása, szerepe 9 (6%) 

Társas dinamika 5 (3%) 

Rizikófaktorok 5 (3%) 

Mérés kérdései 5 (3%) 

Prevalencia 5 (3%) 

Társas hálózatok 4 (2,5%) 

Család szerepe 4 (2,5%) 

Speciális nevelésű diákok 3 (2%) 

Kortárs hatás 3 (2%) 

Öngyilkosság 3 (2%) 

Egyéb általános vagy speciális témák 62 (40%) 

Az online zaklatás neveléstudományi relevanciáját vizsgálva több szempontból is 

tekinthetünk a jelenségre. Elemezhetjük az iskolai szintér és az online közeg kapcsolódási 

pontjait, annak lehetőségeit, előnyeit és hátrányait, valamint veszélyeit; azt, hogy az 

online zaklatás miért van jelen, milyen módon érinti az iskola belső világát; vizsgálhatjuk, 

hogy kikből lesz elkövető, áldozat, szemlélő; fókuszálhatunk a bejósló tényezőkre a 

megismerés és megelőzés szándékával; vagy ha már megjelenik, összpontosíthatunk az 

iskolai keretek között való kezelés lehetőségeire. Az online zaklatás neveléstudományi 

vizsgálódását indokolják a következők. 

A közneveléssel kapcsolatban a legtágabb kontextus, a törvényi szabályozás 

szintje. A jelenleg hatályos 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. §-ának 

2. bekezdése is megfogalmazza, hogy „A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai 

és lelki erőszakkal szemben.”. A bántalmazó magatartás a köznevelési intézményekben 

egyrészt a tanulók közötti konfliktusok során alakul ki. A köznevelési törvény 46. §-ának 

1. bekezdése szerint a tanuló kötelessége, hogy „óvja saját és társai testi épségét, 

tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, 

segítse rászoruló tanulótársait. E rendelkezések alapján a tanulók közötti bántalmazás a 

tanuló kötelességszegésének minősül, az intézmény feladata ilyen esetben a 

kötelességszegés kivizsgálása, a megfelelő fegyelmezési eszköz megállapítása”.  
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Török Balázs (2012) oktatási intézmények igazgatóival folytatott interjúi alapján a 

közösségi média terjedésének iskolai következményeit is megkísérelte feltárni. Az iskolai 

zaklatás jelenségét vizsgálva, a kutatási helyszínek közé beválasztott két olyan esetet is, 

ahol a tanulók által készített mobiltelefonos videofelvételek alapján indultak az iskolai 

agresszióval kapcsolatos ügyek, és ahol az internetes közösségi hálózatokon kerültek 

megosztásra a felvételek. Az interjúkból kiderült, hogy a közösségi médiában fellelhetők 

az iskolával kapcsolatban kifogásolható tartalmak. Kockázati tényezőként jelenik meg a 

közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió, valamint a mobilkamera. Az előbbi 

megalapozhatja az iskolai találkozások alkalmával a tanulók közötti offline agressziót, 

vagy épp a hagyományos zaklatás folytatásának helyszíneként jelenhet meg. Utóbbi 

lehetővé teszi az agresszív cselekmény rögzítését, továbbítását és megosztását. A 

felvételek online megjelenésével kapcsolatban az oktatási intézményeknek szembe kell 

nézniük azzal a hazai médiagyakorlattal is, hogy az információgyűjtéssel foglalkozó 

munkatársak rendszeresen monitorozzák az interneten felbukkanó nyilvános tartalmakat, 

céljuk az agresszív online tartalmak felkutatása (Török, 2012). Az online zaklatás és az 

iskolai zaklatás összefonódását jelzi több más kutatás is (Beran és Li, 2005; Festl és 

Quandt, 2013, Dehue és mtsai., 2008, Dempsey és mtsai., 2011; Li, 2007; Reeckman és 

Cannard, 2009; Slonje és mtsai., 2012; Ybarra és Michael, 2004). Ezek alapján 

elmondható, hogy az offline elkövetők többnyire online elkövetők is, és a tradicionális 

zaklatás áldozata nagyobb valószínűséggel áldozatként érintett az online közegben is (Li, 

2007; Hinduja és Patchin, 2007). A kutatások eredményei alapján az online zaklatás 

folyamatában az offline közösségeknek, így az osztályközösségnek és a 

kortárskapcsolatoknak is meghatározó a szerepe (Mesch, 2009; Festl és Quandt, 2013; 

Slonje és mtsai., 2012; Machácková és mtsai., 2013).  

A kezdeti digitális nemzedékkel kapcsolatos idealista szemlélet szerint (Tapscott, 

1997, 2001), a digitális technológia pozitívan befolyásolja a technológia világába 

beleszülető nemzedék pszichológiai sajátosságait. Az internetes kommunikációs 

csatornák jótékony hatásának gondolták, hogy az internet korában született generáció 

sajátosságai közé fog tartozni a másság elfogadása, a felfedezőkedv, globális léptékkel 

lesznek képesek gondolkodni, valamint az önállóság és az önképviselet magas foka 

jellemzi majd őket. A későbbi kutatások során azonban egyértelművé vált, hogy a 

számítógép- vagy internethasználaton nevelkedett fiatalok digitális kompetenciái 

mégsem olyan fejlettek, mint amire a szakemberek egy része számított. Egyrészről a 
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netgeneráció részéről nincs érdemi tartalom előállítás és -fejlesztés, sokkal inkább játékra 

és kommunikációra használják a technológiát. Másrészről a netgenerációnak nincs 

segítségére az előző nemzedék abban, hogy megtanulja az internet biztonságos, tudatos 

használatát (Fehér és Hornyák, 2010; Kárpáti, 2012; Tóth-Mózer, 2013). 

Az online tanulási környezet és a közösségi platformok tanulási térként való 

megjelenése, mind a csoportoldal létrehozása az osztály számára, mind a Facebook 

közösségi platform és alkalmazások integrációja (Kárpáti és mtsai., 2012; Csobánka, 

2013; Tóth-Mózer, 2013; Papp-Danka, 2013) összekapcsolja az offline iskolai közeget 

az online szintérrel, mely oktatáselméleti és oktatásinformatikai-módszertani témákon 

túl, az online énreprezentáció szerepét és biztonsági kérdéseket is felvet. A személyes 

információk megosztása, a hozzászólások, az állapotfrissítések kezelése, a biztonsági 

beállítások, az e-etikett mind hangsúlyozott témák az online zaklatással kapcsolatban is.  

Ha az online felületeket tanulási környezetként használjuk, érdemes figyelmet 

szentelni az internet és a közösségi oldal mint szocializációs közeg sajátosságaira is. Az 

internetes kommunikációban résztvevők a technológia közvetítésével kommunikálnak, 

aminek következményei lehetnek, (1) a felhasználó egy technikai problémának 

(késlekedő válasz) pszichológiai jelentést tulajdonítanak (vonakodó válasz). (2) Fizikai 

szeparáció jellemzi. A tér szerepe jelentősen megváltozik, a fizikai és földrajzi távolság 

szerepe csökken. (3) Az interneten folyó kommunikáció legnagyobb része szövegalapú 

és a nonverbális jelek hiánya jellemzi. Az emotikonok és a nyelvi lágyítok ellenére, a 

társalgás nehezített, a közlések hűvösebbnek, barátságtalanabbnak tűnhetnek, ami 

frusztrációhoz, agresszióhoz vagy rosszabb teljesítményhez vezethet. (4) Az online 

kommunikáció nagy százalékát rögzítik, a beszélgetések, hozzászólások és lájkok is 

nyomon követhetőkké, visszakereshetőkké, összegyűjthetőkké válnak (Ujhelyi, 2015).  

A téma társadalmi szerepe is egyre jelentősebb, amit jelez a média érdeklődése is. 

A figyelem középpontjában többnyire egy-egy tragikus kimenetelű eset, szakmai jellegű 

esemény (felmérések, kutatások, konferenciák) vagy valamilyen prevenciós intézkedés 

áll. Az online zaklatással kapcsolatos magyar cikkeket vizsgálva a leggyakoribb szavak 

listáján a gyerek(ek) 169, a fiatal(ok) 113, a tinédzser(ek) 79 alkalommal kerültek 

említésre. A szólista alapján előtérben van az iskola, mint közeg: az iskola 138-szor, a 

diák 60-szor, míg a tanár 35-ször jelenik meg a vizsgált korpuszban. A felelősséggel és 

megelőzéssel kapcsolatban is említik a cikkek az iskolát, valamint az iskolai légkört, mint 

intézményi védőfaktort (Domonkos és Ujhelyi, 2015). 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

A disszertáció alapját az elméleti összegzés képezi, melynek terjedelmét és részletességét 

az indokolja, hogy kevés rendszerszemléletű összefoglaló jelent meg magyar nyelven. A 

szakirodalmi bevezetőben ezért az online zaklatás definíciós kérdésein túl, az egyéni- és 

kontextuális tényezőket, valamint az offline és az online zaklatás kapcsolatának 

vizsgálatai eredményeit, továbbá a megelőzés és kezelés lehetőségeit tárom az olvasó elé. 

A rendszerszemléletű felfogásra a téma kutatása során is központi rendező elvként 

tekintettem, melynek kiindulópontja Bronfenbrenner (1979, 1986) ökológiai 

fejlődéselmélete, mely szerint egy jelenségre kontextusba ágyazva tekintsünk, az egyén 

része különböző egymásba illeszkedő rendszernek, melyeket mikro-, mezo- exo- és 

makrorendszereknek nevez. Mindezek alapján munkám három kutatási szakaszból áll, 

melyek a következők (2. ábra). 

 
2. ábra A kutatások legfontosabb fogalmai, területei 

A szakirodalmi tájékozódás során a tanulmányok szűkítésének kritériumai között 

szerepelt a tudományos (lektorált) folyóiratban való megjelenés, az akadémiai folyóirat, 

az elsődleges adatok használata, az újszerűség, a reprezentatív minta megléte, valamint 

az idézettség. Továbbá kiemelt célom volt az iskolai nevelés szempontjából hangsúlyos 

kutatási eredmények összegzése. 



11 
 
 
 

Az elméleti összefoglalást követően kutatásom első lépéseként részt vettem a Digitális 

állampolgárság kutatócsoport (ELTE PPK ITOK, DÁ, 2013) munkájában, mely során 

átstrukturáltuk és tovább gondoltuk a Ribble (2009, 2011) által kialakított, 

neveléstudományi kontextusba ágyazott modellt. A kutatócsoport munkájában való 

részvételem fő céljai: (1) egy, a neveléstudomány és az infokommunikációs technológia 

területeit, problémaköreit tartalmazó komplex modell egy részterületének a létrehozása, 

kidolgozása; (2) a részterületen belül az online zaklatás témájának elhelyezése; (3) az 

online zaklatás gyakoriságának, megjelenési formáinak és szerepeinek a vizsgálata. A 

mérőeszköz további területei voltak a megbánás, a tudatosság, a felelősség, a proszociális 

viselkedés vizsgálata, a következő háttértényezők bevonásával: nem, életkor 

(korcsoport), lakóhely, iskolatípus. 

A második vizsgálat során az iskolai és az online zaklatás prediktorait a 

demográfiai és személyes dimenziók mentén elemzem, a nem, az életkor, valamint a 

Képességek és Nehézségek Kérdőív (Kóbor és mtsai., 2013, SDQ, skálák: érzelmi 

tünetek, viselkedési, figyelmi, kortárskapcsolati problémák; hiperaktivitás, proszociális 

viselkedés) felhasználásával. A mérőeszköz főbb elemei a következők voltak: 

Képességek és Nehézségek kérdőív, az iskolai- és az online zaklatás itemei, valamint a 

háttértényezők: demográfia (nem, lakóhely, iskolatípus). 

A harmadik kutatási fázis a kontextuális tényezőkre fókuszál, meghatározó 

tényezői a szülői mediáció, az iskolai mediáció, az iskolai klíma és a szemlélői 

viszonyulás, valamint az infokommunikációs technológia. A kutatásom ezen szakaszában 

kvalitatív és kvantitatív módszert is alkalmaztam. A kérdőív összetevői: a digitális 

függés, a digitális túlsúly, a digitális én-hatékonyság, a digitális túlterhelés, a digitális 

komplexitás, a digitális biztonság, a digitális bizonytalanság, a szülői mediáció, az iskolai 

mediáció, az iskolai klíma és a háttértényezők: demográfia (nem, lakóhely, iskolatípus). 

A fókuszcsoportos interjú vizsgálati területeit a digitális stressz ismeret és megelőzés – 

kezelés kérdésköre, az internetbiztonság, a szülői és iskolai mediáció, az online zaklatás 

ismeretére és a megelőzés – kezelés témájára fókuszáló kérdések alkották. (3. ábra, 13. 

o.).  
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3.ábra A kutatás folyamatának és lépéseinek bemutatása 
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3. AZ ÉRTEKEZÉS ELMÉLETI HÁTTERE 

3.1. Az online zaklatás meghatározása 

Az iskolai (kortárs) zaklatás (bullying) mára széles körben elfogadott meghatározása 

szerint, akkor beszélhetünk zaklatásról, amikor jelen van a tudatos bántó szándék, 

ismétlődik a cselekmény, valamint a helyzetet egyenlőtlen erőviszonyok jellemzik 

(Olweus, 1999, 1993). A téma szakirodalmában az iskolai zaklatás két fő típusa, a 

közvetlen (direkt) és a közvetett (indirekt) zaklatás jelenik meg, valamint az iskolai 

zaklatással foglalkozó tanulmányok is megemlítik a digitális technológia térhódításával 

megjelenő új típusát a mobiltelefon és internet használatával elkövetett online (cyber, 

elektronikus) zaklatást is (Balázs, 2009; Buda, 2015). A direkt zaklatást közvetlen 

interakció jellemzi és nyíltan irányul az áldozat ellen. Az indirekt zaklatás esetében nincs 

közvetlen interakció a zaklató és az áldozat között, melynek következménye, hogy nem 

mindig egyértelmű, ki a zaklató, valamint az áldozatnak sem kell jelen lennie a negatív 

cselekmény megvalósulásakor. Mindkettő lehet verbális vagy nem-verbális, ez utóbbin 

belül fizikai vagy nem-fizikai is. A szakirodalomban megjelenik a kapcsolati zaklatás, 

mint az indirekt zaklatás szinonimája, ami az áldozat társas kapcsolatainak 

szétrombolásával fenyeget (kiközösítés, képek továbbítása az interneten vagy 

mobiltelefonon), de az indirekt zaklatás tágabb keret (2. táblázat). 

2.táblázat Az iskolai kortárs zaklatás főbb típusai (Buda, 2015. 5.o.) 

 

A kutatások az online zaklatás definícióját és jellegzetességeit, Olweus meghatározásából 

kiindulva tárgyalják (3. táblázat, 15. o.), ezért kivétel nélkül mind ellenséges, zaklató és 

ismétlődő károkozó magatartást említ, valamilyen online eszköz használatával. Azonban 
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a jelenségnek még sincs mindenki által elfogadott definíciója. Egyrészről míg az egyes 

meghatározások csak az online eseteket tekintik a problématerülethez tartozónak (Ybarra 

és Mitchell, 2004), másoknál előbbi kiegészül a mobiltelefon (Patchin és Hinduja, 2006), 

illetve más digitális eszköz, zaklatáshoz való használatával (Willard, 2005; Slonje és 

Smith, 2007; Smith és mtsai., 2008; Li, 2008; Besley, 2009, in. Tokunaga, 2010), végül 

két definíció figyelmet szentel az elkövetés módjára is, egyéni, illetve csoportos elkövetői 

kört említve (Smith és mtsai., 2008; Besley, 2009, in. Tokunaga, 2010). 

3. táblázat Az online zaklatás definíciói 

Ybarra és Mitchell, 

2004 

Internetes zaklatás: Egy másik személy ellen 

megnyilvánuló, nyílt, szándékos agresszív online 

cselekmény. 

Willard, 2005 Káros vagy kegyetlen szövegek, képek küldése interneten 

vagy más digitális kommunikációs eszközök 

felhasználásával. 

Beran és Li, 2005 Zaklatás (bullying) az elektronikus kommunikációs 

eszközök használatával. (például az e-mail, mobiltelefon, 

PDA, azonnali üzenetküldés, Weblapok) 

Patchin és Hinduja, 

2006 

Szándékos és ismételt károkozás elektronikus szöveg, vagy 

képi tartalom közvetítésével, mobiltelefon, vagy internet 

használatával. 

Slonje és Smith, 

2008 

Az agressziónak vagy zaklatásnak (bullying: Olweus 

definíciójának használata) új formája, melyet a modern 

technológiai eszközök, különös tekintettel a mobiltelefon 

vagy az internet használata jellemez. 

Smith és mtsai., 

2008 

Egy egyén vagy csoport által, elektronikus eszköz 

használatával végrehajtott szándékos, ismételt és agresszív 

cselekmény, amellyel szemben az áldozat nem tud 

megfelelően védekezni. 

Besley, 2009 Egy olyan szándékos, ismétlődő, ellenséges viselkedés, 

amelyet egy csoport vagy egyén mutat, az információs és 

kommunikációs technológiák használatával, amelynek 

célja, hogy ártsanak másoknak. 

Slonje, 2012 Elektronikus eszközök révén megvalósuló zaklatás 

(bullying), például: mobiltelefon-hívás, SMS, kép/video, e-

mail, csevegőszobák, weboldalak és az azonnali 

üzenetküldés használatával. 

A kutatók véleménye szerint az online zaklatás legveszélyesebb jellemzője a nagy 

nyilvánosság, valamint az azonnali és szinte végtelen számú terjesztés lehetősége. Így a 

megszégyenítő tartalom nemcsak nagyobb nyilvánosságot kap, hanem az áldozat 

ismétlődően és hosszú időn keresztül szembesül vele. Egy vizsgálat során megkérdezett 
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tanulók véleménye is ezt igazolja: a szöveges üzenet és e-mail zaklatás hatását 

enyhébbnek, a nagyobb nyilvánosság előtt zajló képi és videó zaklatás hatását 

súlyosabbnak érzik, mint a tradicionális iskolai zaklatásét. (Slonje és Smith, 2008). A 

jelenség másik sajátossága, hogy az áldozat a nap bármely időpontjában elérhető, sokkal 

nehezebb elmenekülni előle, ezért érzelmileg megterhelőbb, mint a hagyományos 

formája (Ybarra és Mitchell, 2004; Patchin és Hinduja, 2006; Slonje és Smith, 2007; 

Dempsey és mtsai., 2011). További jellegzetessége az is, hogy az ilyen eseteknek mintegy 

felében nem lehetett kideríteni, hogy kitől eredt a támadás, azonban a hagyományos 

zaklatás indirekt formájánál (pletyka) sem mindig egyértelmű a forrás (Patchin és 

Hinduja, 2006). Az anonimitás és a felelősségre vonhatatlanság látszata is növelheti a 

zaklatás gyakoriságát, hiszen lehetőséget ad a visszavágásra azoknak, akik egyébként 

soha nem bonyolódnának bele egy szemtől szembeni konfliktusba (Reeckman és 

Cannard, 2009), ezáltal az offline áldozatok online zaklatókká válhatnak (Wallace, 

2007). Más kutatás azonban nem talált bizonyítékot az offline áldozatból-online agresszor 

következmény előfordulására (Accordino és Accordino, 2011), arra azonban igen, hogy 

az offline zaklatók nagyobb valószínűséggel válnak online zaklatókká (Hinduja és 

Patchin, 2006; Dempsey és mtsai., 2011). Fontos azt is megemlíteni, hogy további 

tanulmányok eredményei szerint anonim támadó esetén kevésbé felkavaró és könnyebb 

figyelmen kívül hagyni az zaklatást (Reeckman és Cannard, 2009). Az érzelmi stressz 

különösen magas értékét találták akkor, mikor az áldozat ismerte az elkövetőt (Staude-

Müller és mtsai., 2012). 

A nonverbális jelek hiánya miatt az elkövető nem látja áldozatának reakcióját, az 

elkövető nem szembesül a zaklatás következményével (Mesch, 2009; Festl és Quandt, 

2013), ezáltal csökken az áldozattal való együttérzés esélye, ami növeli nemcsak az 

ismétlődés lehetőségét, hanem a bűntudat hiányát is. Végül a felnőtt felügyelet hiánya 

egy fontos különbség az online és hagyományos zaklatás között, hiszen az online zaklatás 

kevésbé látható (Festl és Quandt, 2013), a szülők és a tanárok számára nehezebben 

azonosítható (Slonje és Smith, 2008; Dehue és mtsai., 2008). Ezt súlyosbítja az a tény, 

hogy a zaklatásban leginkább érintett serdülő korosztály nehezen elérhető a felnőttek 

számára és nehezen beszélnek érzéseikről vagy negatív tapasztalataikról (Hinduja és 

Patchin, 2006; Völlink és mtsai., 2013). 

 A definíció kritériumaival és az online zaklatás jellemzőivel kapcsolatban meg 

kell említeni azt is, hogy az online típusnál az anonimitás és a nyilvánosság nagyobb 
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szerepet játszhat, mint az ismétlődés vagy a hatalmi egyensúly hiánya (4. táblázat) 

(Thomas és mtsai., 2015). Az valószínűsíthető, hogy az online közegben a nagyobb 

nyilvánosság és az anonimitás együttesen vagy önállóan hozzájárulhat a hatalmi 

egyensúly hiányához, azonban az online végtelen számú terjesztés és offline ismétlődés, 

a hatásuk felől közelítve, ekvivalens kritériumnak tekinthetők. Mindezekre tekintettel az 

egyes fogalmi kritériumok pontosítása és jelentősége további kutatások feladata lehet. 

4. táblázat A hagyományos és az online zaklatás definíciós kritériumainak 

összefoglaló táblázata (Thomas és mtsai., 2015) 

Definíciós 

kritériumok 

Hagyományos 

zaklatás 

Online 

zaklatás 

Szándék ✓  ✓  

Ismétlődés ✓  /× 

Hatalmi egyensúly 

hiánya 
✓  /× 

Anonimitás ‒ ✓  

Nyilvánosság ‒ ✓  

( ) erős kritérium 

( /×) vegyes/bizonytalan kritérium 

(‒) kevéssé vizsgált  

Az online zaklatás megnyilvánulási formái között említhetjük a bántó, gyűlölködő 

tartalmak küldését, a pletykák terjesztését online, személyes információk engedély 

nélküli nyilvánossá hozását, a megszégyenítő képek és videók megosztását az interneten, 

valamint a szextinget (5. táblázat, 18.o.) (Willard, 2005; Tabby Project, 2012). Ez 

utóbbival kapcsolatban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy véleményem szerint nem az 

online zaklatás megjelenési formája, hanem egy önálló jelenség, melynek során a 

felhasználók saját maguk által készített meztelen vagy félig meztelen képeket küldenek 

magukról online. A szexting jelensége önmagában tehát nem zaklatás, hanem saját 

magunkról személyes információ továbbítása. Zaklatássá akkor válik, ha a képeket a 

fogadó fél továbbítja harmadik személy részére vagy nyilvánosan megosztja. Így a 

szexting kockázati tényező az online zaklatás tekintetében, de annak nem típusa. Továbbá 

ahogy Szathmáry (2012, 70.o.) említi, igaz, hogy az online zaklatás és a szexting a negatív 

irányban változó magánszférához (privacy) való viszonyulás következménye, de amíg az 

előbbi „más magánszférájának a semmibevétele, addig a sexting a felhasználó saját 

magánszférájának a teljes megnyitását jelenti”.  
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5. táblázat Az online zaklatás megjelenési formái (Willard, 2005; Tabby Project, 

2012) 

Flaming 

(lángháború) 

Online veszekedés dühös és trágár nyelvezet használatával, 

illetve támadó jellegű hozzászólások küldése valakiről 

nyilvános fórumra. 

Harassment 

(zaklatás) 
Bántó, igaztalan üzenetek küldése online. 

Denigration 

(befeketítés) 

Hírnév rontására alkalmas pletykák vagy szóbeszéd küldése, 

terjesztése valakiről. 

Exclusion 

(kiközösítés) 

Az online közösség egy tagjának a csoportból való 

kirekesztése. 

Impersonation 

(személyiséglopás) 

Az elkövető egy másik, létező személy online profiljában 

jelenik meg, és hírnevének rontására alkalmas üzeneteket 

küldözget a nevében. 

Outing (kibeszélés) 
Titkok, pletykák vagy egyéb személyes információk engedély 

nélküli megosztása másokkal. 

Trickery 

(„trükközés”, 

becsapás) 

Személyes adatok csalással, megtévesztéssel történő 

megszerzése valakitől, majd ennek az információnak, adatnak 

a megosztása a közösséggel. 

Szexting  

 

Az elkövető szexuálisan provokatív és saját maga által 

készített meztelen vagy félig meztelen képeket vagy nyíltan 

szexuális tartalmú szöveget küld el online valakinek. A 

legnagyobb figyelmet a meztelen képek küldése kapja, mert az 

ilyen felvételek további, széleskörű terjesztése sokkal 

valószínűbb, és a fiatalokat nagyobb kockázatnak teszi ki.  

A disszertációm folytatásában kísérletet teszek a zaklatás igen nagyszámú külföldi és 

hazai kutatási eredményeinek összefoglalására. Mivel a zaklatás online formája 

viszonylag új jelenség, ezért nem meglepő, hogy a legtöbb kutatás az egyéni tényezőkre 

fókuszál: a nem és életkor különbségeire (Ybarra és Mitchell, 2004; Patchin és Hinduja, 

2006; Patchin és Hinduja, 2008; Slonje, 2012; Slonje és Smith, 2008; Smith és mtsai., 

2008; Beran és Li, 2005; Li, 2005; Schneider és mtsai., 2012; Dehue és mtsai., 2008), az 

extraverzióra (Festl és Quandt, 2013), a szexuális orientációra (Schneider és mtsai., 

2012), az internethasználatra (Mesch, 2009; Patchin és Hinduja, 2006) és a morális 

elhárító mechanizmusokra (Robson és Witenberg, 2013). Ezen kívül az utóbbi években 

az olyan kontextuális tényezőkre is figyelmet szenteltek, mint a kortárskapcsolatok, (Festl 

és Quandt, 2013), az iskola és osztályszintű tényezők (Festl és Quandt, 2013), valamint 

szülői közvetítés (mediáció, Mesch, 2009). Az ezt követő részben a hagyományos 

(offline) és az online zaklatás kapcsolatát vizsgáló néhány tanulmány áttekintése 

következik (Beran és Li, 2005; Festl és Quandt, 2013, Dehue és mtsai., 2008, Dempsey 

és mtsai., 2011; Li, 2007; Reeckman és Cannard, 2009; Slonje és mtsai., 2012; Ybarra és 
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Mitchael, 2004). Végül az online zaklatás médiareprezentációját (Milosevic, 2012; 

Domonkos és Ujhelyi, 2015) és a megelőzés kérdéskörét igyekszem összegezni 

(Couvillon és Vessela, 2011; Hinduja és Patchin, 2007; Diamanduros és mtsai., 2008; 

Tabby Project, 2012; Völlink és mtsai., 2013). 

3.2. Egyéni tényezők vizsgálata 

A nemzetközi kutatások eredményeinek összehasonlítását nehezíti az egységes definíciók 

hiánya, továbbá a minta és a vizsgálat intervallumának kiválasztása is, valamint nincs 

megegyezés abban sem, hogy az egyszeri online negatív cselekmény a végtelen terjesztés 

során ismétlődő zaklatásnak tekinthető-e. Mindezek következtében a zaklatás szerepei, a 

nem és az életkor tekintetében is változatos kép tárul elénk. A megkérdezett fiataloknak 

jelentős része vált már online zaklatás áldozatává, a kutatások ennek gyakoriságát 3,1% 

és 35% közé teszik (6. táblázat, 21.o.). A kutatások eredményeiből az is kiderül, hogy a 

fiúk elkövetőként nagyobb valószínűséggel érintettek (Li, 2007; Slonje és Smith, 2008; 

Wright és mtsai., 2009; Slonje és mtsai., 2012; Festl és Quandt, 2013), valamint az 

áldozattá válás kockázata magasabb a lányok körében (Li, 2007; Slonje és Smith, 2008; 

Mesch, 2009; Wright és mtsai., 2009; Schneider és mtsai., 2012; Vazsonyi és mtsai., 2012; 

Festl és Quandt, 2013). További négy kutatás szerint a lányok körében az áldozattá válás 

gyakorisága szignifikánsan nagyobb (Dehue, 2008; Smith és mtsai., 2008; Hinduja és 

Patchin, 2008; Merrill és Hanson, 2016). Az életkor és az áldozattá válás közötti 

kapcsolat is bizonytalan. A vizsgálatok egy része szerint nincs kapcsolat közöttük (Beran 

és Li, 2005; Patchin és Hinduja, 2006; Smith és mtsai., 2008; Slonje és Smith, 2008; 

Ybarra, 2004; Slonje, 2012), más tanulmány szerint azonban hangsúlyos előrejelzője a 

zaklatásnak: a magasabb évfolyamon csökken a kockázata (Ybarra és Mitchell, 2008; 

Robson és Witenberg, 2013). A Tabby Project (2012) panelfelmérése során azonban arra 

az eredményre jutottak, hogy a kérdőívet kitöltők életkorának növekedésével nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy a legnagyobb kockázatú csoportba kerüljenek. 

Az elkövető célja a mások feletti dominancia, a kontroll és irányítás megszerzése, 

a megtorlás, a szórakozás, de az okok között a szakirodalom megemlíti a barát melletti 

kiállást és a megleckéztetést, valamint az offline visszavágástól való félelmet is 

(Reeckman és Cannard, 2009). Az elkövető agresszív a kortársakkal és a felnőttekkel 

egyaránt, továbbá az iskolai szabályok megszegése (Diamanduros és mtsai., 2008), 

szerhasználat, depressziós tünetek és alacsony iskolai elköteleződés (Ybarra és Mitchell, 
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2004) jellemzi. Az online zaklatás során elkövetőként érintettek körében szignifikánsan 

nagyobb az extraverzió, mint a nem érintett diákok között. A családi háttér tekintetében 

a ritka szülői ellenőrzés (Ybarra és Mitchell, 2004) és a fizikai büntetés alkalmazása 

jellemző (Diamanduros és mtsai., 2008), az iskolai szociális hálózatok vizsgálata alapján 

elmondható, hogy az elkövetők központi helyet foglalnak el a kortársak között (Festl és 

Quandt, 2013). 

Az agresszív diákokat és a morális elhárító mechanizmusokat vizsgálva Robson 

és Witenberg (2013) arra az eredményre jutott, hogy az online zaklatás pozitív korrelációt 

mutatott a morális önigazolással, az eufemisztikus címkézéssel, a felelősség 

megosztásával, valamint az áldozat hibáztatásával (Bandura, 2000). Így az online 

zaklatás lényeges előrejelző tényezői között tarthatjuk számon a morális elhárító 

mechanizmusok előbb említett négy típusát. A kortárskapcsolatokat tanulmányozva 

elmondható, hogy az elkövetők kapcsolatai között felülreprezentáltak más elkövetők és 

azon szemlélők, akik támogatják az agresszív cselekményeket (Festl és Quandt, 2013). 

Az áldozat jellemzően elszigetelt, kevés baráttal rendelkező, bizonytalan, 

valamint alacsony önbecsülés (Gradinger és mtsai., 2009; Limber 2002, idézi: 

Diamanduros és mtsai., 2008) és osztálytársaikkal gyenge kapcsolatok jellemzi. Nagyobb 

valószínűséggel lehetnek áldozatok a nem heteroszexuális fiatalok (Schneider és mtsai., 

2012); azok, akik hajlandóbbak személyes információikat megosztani másokkal (Mesch, 

2009); a közösségi profil megléte, a chathasználat (Mesch, 2009) és a magasabb online 

eltöltött idő mennyisége is kockázatnövelő hatású lehet (Patchin és Hinduja, 2006). A 

szülők gyakran túlságos védelmezők, akik beavatkozása megakadályozza, hogy a 

gyermek megküzdési készségei fejlődjenek (Limber 2002, idézi: Diamanduros és mtsai., 

2008). 
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6. táblázat Az online zaklatásról számokban (N1: fókuszcsoportos interjú, N2: kérdőív) 

tanulmány N minta a vizsgálat intervallum áldozat % nem elkövető % nem 

Ybarra és Mitchell, 2004 

(USA) 

1501 10–17 év 

telefonos lekérdezés 

előző évben 6,5 – 12 – 

Patchin és Hinduja, 2006 

(USA) 

577 9–17 év 

online lekérdezés 

az elmúlt 6 hónapban 29,4 – 11 – 

Patchin és Hinduja, 2008 

(USA) 

1378 18 év alatt 

online lekérdezés 

az elmúlt 6 hónapban ~34 sig 17 – 

Slonje és mtsai., 2012 

(Svédország) 

759 9-16 

iskolai lekérdezés 

elmúlt néhány hónapban, 10,6 – 9,6 – 

Slonje és Smith, 2008 

(Svédország) 

360 12–20 év 

iskolai lekérdezés 

az elmúlt 2-3 hónapban 17,6 

9,5%: 

egy típus 

8,1%: 

több mint 

egy típus 

– 10,3 – 

Smith és mtsai., 2008 

(Anglia) 

N1:92 

 

 

N2:533 

11–16 év 

iskolai lekérdezés 

múlt héten vagy hónapban; 

ebben a tanévben; 

az elmúlt iskolai évben; 

több mint egy éve; 

5,3 

5,1 

3,7 

3,1 

 

 

 

N2: sig. 

9,2 

4,4 

4,8 

7,4 

– 

Beran és Li, 2005 

(Kanada) 

432 7.–9. oszt. 

iskolai lekérdezés 

néhány alkalommal; 

egyszer-kétszer 

21 – 3 – 

Li, 2005 

(Kanada) 

177 7. oszt. 

iskolai lekérdezés 

- 24,9 – 14,5 – 

Schneider és mtsai., 2012 

(USA) 

20 406 9–12 évf. 

papíralapú kérdőív 

elmúlt 12 hónap 15,8 – 6,4 – 

Dehue és mtsai., 2008 

(Hollandia) 

1211 átlag:12,7 év adott tanév 22 sig. 16 – 

Merrill és Hanson, 2016 

(USA) 

13 583 9–12. oszt. 

online kérdőív 

elmúlt 12 hónap f: 9,69 

l: 21,57 

sig. – – 



21 
 
 
 

Az eredmények azt mutatják (7. táblázat, 23.o.), hogy az áldozattá válás negatív 

következményei lehetnek a düh, emelkedett szorongás, (Dehue, 2008; Schneider és 

mtsai., 2012; Festl és Quandt, 2013), a fájdalom (Beran és Li, 2005), az önbántalmazás 

(Gradinger és mtsai., 2009), a depressziós tünetek (Dehue, 2013; Völlink és mtsai., 2013; 

Diamanduros és mtsai., 2008; Ybarra és Mitchell, 2004) és a frusztráció (Patchin és 

Hinduja, 2006; Pelfrey és Weber, 2013), melyek a bántalmazás hatására tovább 

fokozódhatnak. Jellemző a gyengébb iskolához való kötődés és iskolai teljesítmény 

(Dehue, 2008; Schneider és mtsai., 2012; Festl és Quandt, 2013), valamint az iskolai 

erőszak, offline bűnözés és deviáns viselkedés is (Patchin és Hinduja, 2007). Az 

öngyilkossági gondolatok, gyenge önbecsülés, a depressziós hangulat a legmagasabbak 

az áldozatok körében, főképp azoknál, akik a zaklatás mindkét formájában (hagyományos 

és online) áldozatként érintettek (Gradinger és mtsai., 2009; Schneider és mtsai., 2012). 

A hétköznapi és a zaklatással kapcsolatos stresszel való megküzdés vizsgálata 

során a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy nagy valószínűséggel azok a fiatalok, 

akik érzelemközpontú megküzdési stratégiát használnak a hétköznapi 

stresszhelyzetekben, a zaklatási szituációban is ehhez folyamodnak. Az áldozatok 

különösen akkor érzik úgy, hogy nincs lehetőségük változtatni a helyzetükön, ha 

hosszabb ideig elhúzódik a negatív cselekmény. Azok az áldozatok, akik beszélnek 

valakivel a megfélemlítésről, vagy valamilyen módon megpróbálják kezelni a problémát 

(problémaközpontú megküzdési módok alkalmazása), kevesebb egészségügyi panaszról 

számoltak be, szemben azokkal, akik megpróbálták elkerülni a stresszt. A kutatásokból 

az is kiderül, hogy a passzív megküzdő stratégia (pl. tagadás, elkerülés, belenyugvás és a 

saját maga hibáztatása) általában hatástalan, igaz egy ideig megállíthatja a zaklatást, de a 

problémát nem oldja meg (Völlink és mtsai., 2013).  
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7. táblázat Az online zaklatás pszichológiai hatása (Tokunaga, 2010; Foody és mtsai., 2015 alapján)  
tanulmány minta N ország szerep hatás 

Bauman és mtsai., (2013) 9–12. évf. 1491 USA elkövető öngyilkosság 

Bonanno and Hymel (2013) 14,2 év (mean) 399 Kanada elkövető és áldozat depressziós tünetek 

Cénat és mtsai., (2014) 15,4 év (mean) 8194 Kanada áldozat gyenge önbecsülés, distressz 

Dehue, 2008 12,7 év (mean) 1211 Hollandia áldozat 
düh, szomorúság, iskolához való 

gyengébb kötődés 

Dehue, 2013 7. évf. 325 Hollandia áldozat depressziós tünetek 

Fletcher és mtsai., (2014) 12–13 év. 1144 UK elkövető 
rossz életminőség, pszichológiai 

nehézségek 

Gámez-Guadix és mtsai., (2013) 15,2 év (mean) 845 Spanyolo. áldozat depressziós tünetek 

Hinduja and Patchin (2010) 10–16 év 1963 USA elkövető és áldozat 
öngyilkossági gondolatok, az 

öngyilkosság nagyobb valószínűsége 

Gradinger és mtsai., 2009     önbántalmazás 

Kowalski and Limber (2013) 6–12. évf. 931 USA 
elkövető/ 

áldozat 
lelki egészség, tanulmányi eredmény 

Mishna és mtsai., (2012) 13,85 év (mean) 2186 Kanada elkövető és áldozat 
iskola agresszió, biztonság hiánya az 

iskolában 

Patchin és Hinduja, 2007 14,7 év (mean) 1388 USA áldozat 
frusztráció, düh, iskolai erőszak, offline 

bűnözés, deviáns viselkedés 

Patchin and Hinduja (2010) 10–16 év 1963 USA elkövető és áldozat önbecsülés 

Price and Dalgleish (2010) 5–25 év 548 Ausztrália áldozat 
önbizalom, önbecsülés, düh, 

szomorúság 

ŞAhİN (2012) na. 389 Töröko. áldozat magányosság 

Schneider és mtsai., (2012) 9–12. évf. 20,406 USA áldozat 

depressziós tünetek, öngyilkossági 

gondolatok, önsebzés, öngyilkossági 

kísérlet 

Wong és mtsai., (2014) 12–15 év 1917 Hong Kong elkövető 
alacsony énhatékonyság, alacsony szintű 

empátia, alacsony pszichés jóllét 

Ybarra és Mitchell, 2004 10–17 év 1501 USA áldozat depressziós tünetek 

Ybarra és mtsai., (2007) 10–15 év 1500 USA áldozat iskolakerülés, fegyverhasználat 

Zalaquett and Chatters (2014) 21–59 év 613 USA áldozat düh, stressz 
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3.3. Kontextuális tényezők vizsgálata 

A szülői közvetítés hatását vizsgáló Gustavo S. Mesch (2009) eredményei alapján a 

látogatható weboldalakra vonatkozó szabályok és korlátozás, valamint az 

információmegosztásra vonatkozó szabályok csökkentették az áldozattá válás esélyét. 

Egy másik vizsgálat feltárta azt is, hogy azok a diákok, akik távoli szülő-gyermek 

kapcsolatról számoltak be, nagyobb eséllyel vonódtak be online bántalmazásba. Ennek 

egyik magyarázata lehet, hogy azok a tanulók, akik távoli vagy problémás kapcsolatban 

állnak szüleikkel, nem tudtak hatékony stratégiákat kidolgozni a zaklatás elkerülése 

érdekében, továbbá a diákok életéből hiányozhatnak nemcsak a szülői felügyelet, hanem 

a szülői támogatás vagy -útmutatás egyaránt (Accordino és Accordino, 2011). 

Festl és Quandt (2013) kutatásából az is kiderül, hogy minél több egy osztályban 

az egymással összetartó, de a kívülállókat távol tartó kör (klikk), annál gyakoribb az 

online zaklatás gyakorisága, valamint az áldozattá válás valószínűsége kiemelkedően 

magas azokban az iskolai osztályban, ahol a kívülállók a zaklatókat támogatják az 

áldozatok helyett. A kapcsolati háló vizsgálata során egy érdekes mikro mintázatot 

mutattak ki: az esetek többségében az elkövetők és az áldozatok szoros kapcsolatban 

voltak egymással.  

A kutatók véleménye szerint, az online zaklatás során, az elkövető-áldozatok speciális 

csoportnak tűnnek. Körükben szignifikánsan nagyobb az extraverzió, kevésbé toleránsak 

és hajlamosak kritizálni az osztálytársaikat. A szociális kapcsolatokat vizsgálva az 

''áthidaló" pozíciókban helyezkednek el, valamint jellemző a magas és a központi 

szociális helyzetük a megfigyelt iskolai hálózatokban. Az elkövetők és még inkább az 

áldozatok kevésbé népszerűek, mint azok, akiknek az interneten már van tapasztaltuk az 

elkövetéssel és az áldozattá válással kapcsolatban. A kutatók úgy vélik, hogy az elkövető-

áldozat csoport tagjai olyan készségekkel rendelkeznek, amely megkönnyíti számukra, 

hogy fenntartsák a szociális érintkezést különböző csoportokkal (Festl és Quandt, 2013). 

Slonje és munkatársai (2012) figyelmet fordítottak arra, hogy az online zaklatás 

során szemlélőként érintettek hogyan használták fel a zaklató tartalmat. A diákok 

egyötöde számolt be arról, hogy volt már szemlélője zaklatásnak az interneten. Saját 

bevallásuk szerint, több mint kétharmaduk nem tett semmit, 6%-uk tovább küldte a 

zaklató tartalmat, valamint 13,4%-uk megvédte az áldozatot. Machácková és mtsai., 

(2013) eredményei azt jelzik, hogy támogató viselkedést vált ki az áldozat közvetlen 
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segítségkérése, valamint az, ha a szemlélőt, aki kapcsolatban volt az áldozattal, a negatív 

cselekmény felzaklatta, míg a zaklatóval való szoros kapcsolat gátolta az áldozatot 

támogató viselkedést. A kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy a szemlélők negatív 

viselkedése gyakoribb az interneten, mint a szemtől-szembe helyzetekben, mivel az 

áldozat érzelmi reakcióinak látványa korlátozhatja a zaklatást támogató negatív szemlélői 

viselkedést. 

3.4. Az offline és az online zaklatás kapcsolatának vizsgálata 

A hagyományos és az online zaklatás kapcsolatát vizsgáló kutatások mindegyike arra a 

megállapításra jut, hogy a zaklatás tradicionális formájának gyakorisága magasabb, mint 

az online zaklatásé. Továbbá jelentős az átfedés az offline és online zaklatás között 

(Beran és Li, 2005; Festl és Quandt, 2013, Dehue és mtsai., 2008, Dempsey és mtsai., 

2011; Li, 2007; Reeckman és Cannard, 2009; Slonje és mtsai., 2012; Ybarra és Michael, 

2004). Ez azt jelenti, hogy az offline elkövetők többnyire online elkövetők is (Li, 2007: 

közel 30%, Hinduja és Patchin, 2006: 2,5-szer nagyobb valószínűséggel), továbbá a 

tradicionális zaklatás áldozata nagyobb valószínűséggel áldozatként érintett az online 

térben is, valamint az online elkövetők is nagyobb valószínűséggel válnak online zaklatás 

áldozatává, mint a nem e-zaklatók. Az átfedés azonban nem teljes. A hagyományos 

zaklatás elkövetőinek többsége egy bizonyos ponton bűntudatot érzett, ezzel szemben az 

online zaklatásnál ennek ellenkezője volt megfigyelhető (Slonje és mtsai., 2012). Robson 

és Wittenberg (2013) megállapították, hogy amikor a morális önigazolás alkalmazása 

pozitív kapcsolatban volt a hagyományos és az internetes zaklatással egyaránt, 

hozzájárulása az online negatív cselekményhez kisebb volt, mint a hagyományos 

zaklatásnál. Mindezeknek egy lehetséges magyarázata az lehet, hogy amikor az egyén 

nem szembesül közvetlenül tettei következményével, az általa okozott sérülések 

mértékével, akkor a felmentő stratégiák szerepe kevésbé döntő fontosságú.  

A szorongás, a depresszió és az öngyilkossági gondolatok azon áldozatok körében 

a legmagasabb, akik a zaklatás mindkét formájában áldozatként érintettek, őket követte 

az online áldozat, majd az offline áldozat. Mindkét típus áldozatai (poliáldozatok: 

Gradinger és mtsai., 2009) négyszer nagyobb valószínűséggel számolnak be 

önbántalmazásról, depressziós tünetekről, öngyilkossági gondolatokról, továbbá ötször 

nagyobb valószínűséggel számolnak be orvosi kezelést igénylő öngyilkossági kísérletről, 
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mint a csak online, vagy csak offline áldozatok (Gradinger és mtsai., 2009; Schneider és 

mtsai., 2012). 

3.5. Az online zaklatás megjelenése a médiában 

Egy új társadalmi jelenség megítélésében hangsúlyos szerepet játszik annak 

médiareprezentációja, hiszen a média által választott bemutatási keret jellegzetességei 

befolyásolják a jelenség, valamint annak jelentőségének megítélését. E témában az 

egyetlen nemzetközi szakirodalomban fellelhető tanulmány 2012-ben született 

(Milosevic, 2012), melynek bevezetőjében az amerikai kutató is az ilyen vizsgálatok 

hiányát észrevételezte. Vizsgálatában az Egyesült Államok mainstream médiájában 

megjelent, cyberbullyinggal kapcsolatos híradásokat tekintette át. 2006 és 2011 között 

összesen 40 nyomtatott média hírt és 48 tv-műsort talált. Kutatási céljai között szerepelt 

egyrészt a két eltérő médiatípus különbségeinek felmérése, illetve a téma bemutatási 

kereteinek feltárása két fő szempontból: kit jelölnek meg a híradások, mint a jelenség 

okozóit (causal responsibility), illetve kihez kapcsolják a prevenció és a megoldás 

felelősségét (treatment responsibility). Eredményei azt mutatják, hogy a híradások száma 

nem mutat lineáris emelkedést, inkább egy-egy konkrét, jellemzően drámai eset után 

ugrik meg. A nyomtatott médiában megjelent cikkek 70%-a az okok kérdésével 

foglalkozik, melyek harmada azt elsősorban individuális jellemzőknek tulajdonítja. 

Megjelenik még a technológia egyik fontos jellemzője, az anonimitás (12, 30%), 

társadalmi, kulturális tényezőket a cikkek tizede (4) említi, és csak egyetlenegy (2%) 

hívja fel a figyelmet a szülők és a családi értékek szerepére. A kutatás másik célja annak 

felmérése volt, hogy a média kiket nevez meg felelősnek a probléma megoldása kapcsán. 

A cikkek 72%-a mutatott rá egy vagy több lehetséges ágensre: több mint harmaduk (14, 

35%) az iskolát, majdnem ugyanannyian (11, 28%) a szülői kontrollt emelik ki, ezt követi 

a bíróság (8, 20%), és az adott weboldal (6, 15%) 17 cikk (11%) a szövetségi vagy állami 

szintű kormányzatot, illetve a törvénykezést nevezi meg. A cikk kvalitatív 

tartalomelemzéssel azonosította a téma tálalásának legjellemzőbb kereteit is: 

leggyakrabban, mint egy kifejezetten komoly fenyegetés, amelynek következményei 

lehetnek a depresszió vagy az öngyilkosság (62%). Ez annak fényében értelmezhető 

pozitív fejleménynek, hogy a szakértők a korai híradások miatt sokáig attól féltek, hogy 

a média az online zaklatást a tradicionálishoz képest ártalmatlanabbnak fogja bemutatni. 

A mintában csak négy olyan cikk volt, mely ez utóbbi állásponton volt, mely szerint „a 
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szavak nem árthatnak”. A cikkek ötöde az offline és online zaklatás összevetésében épp 

utóbbi súlyosságát emelik ki, megemlítve, hogy nagyobb nyilvánosságot jelent, nem 

korlátozódik az iskola területére, illetve az anonimitás lehetősége miatt az áldozat részéről 

a zaklatás forrásának azonosítása nehezebb. Gyakori értelmezési keret (9, 23%) a 

megelőzés, illetve problémamegoldás nehézségeinek hangsúlyozása, főként amiatt, hogy 

míg a tradicionális zaklatás egyértelműen iskolai ügyként van elkönyvelve, az online 

típusának nincs igazi „felelőse”. Hat cikk az online zaklatást a szólásszabadság 

kontextusába helyezi, a cikkek 10%-a nemi különbségekre fókuszál, a lányok 

dominanciáját hangsúlyozva az áldozati szerepben.  

A hazai helyzetet vizsgáló kutatás során (Domonkos és Ujhelyi, 2015) arra 

keresték a választ, hogy milyen típusú információkat közvetít a nyomtatott (print) média 

a témával kapcsolatban, hiszen a hangsúlyozott, illetve ignorált részek alapvetően 

meghatározzák a közvélemény online zaklatásról alkotott elképzeléseit. A cikkek 

tartalomelemzése közben kiemelt figyelmet kapott a felelősség kérdése: mennyiben 

jelenik meg szempontként, és ha igen, melyik szereplőhöz kapcsolják azt (egyéni, 

társadalmi, esetleg technológiai szintű okok, megoldási módok). Vizsgálták továbbá azt, 

hogy az áldozatokat és tetteseket hogyan ábrázolják az írások, valamint a megjelenő 

prevenciós lehetőségeket is.  

Az elemzés mintájába 2007 márciusától 2014 októberéig megjelent 9 nyomtatott 

médiatermék 116 cikke került be. A magyar sajtóban az első cikkek 2007-ben jelennek 

meg, amikor is egy az online újságírókat közelről érintő, ezért talán különösen érdekes 

eset történt az Egyesült Államokban: egy sztárblogger vonult vissza a nyilvánosságtól 

egy időre az őt ért online fenyegetések hatására. A kezdeti híradások több szempontból 

is jellemzők: először is a jelenségre egészen 2011-ig csak az online portálok reflektáltak; 

valamint az online média túlsúlya akkor is szembetűnő, ha a cikkek számát forrásokra 

vetítjük (Index:38; Origo:31; mno:12; HVG:9; Metropol:9; Hir24:6; Bors:5; Nol:4; 

Blikk:2).  

A kvantitatív elemzés során a korpuszban előforduló leggyakoribb szavak 

vizsgálatakor kiemelkedik (1) az életkor: mind az áldozatok, mind a tettesek fiatalok, 

gyerekek; (2) az online zaklatás elsődleges terepei a különböző közösségi oldalak; (3) az 

áldozattá válás tekintetében a női dominancia; (4) a szólista alapján előtérben van még az 

iskola, mint közeg (iskola 138, diák 60, tanár 35 említés); illetve gyakran kiemelik a 

történtek (5) szexuális jellegét. Az empirikus kutatások azonban nem tükrözik ilyen 
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mértékben a különbségeket a nem és a szexuális jelleg tekintetében. Az érintettséggel 

kapcsolatban érdemes kiemelni azt is, hogy a cikkekben mind az elkövetők mind az 

áldozatok között megtalálhatók a diákkorúakon túl felnőtt szereplők is, mely kiemeli a 

jelenséget az iskolai környezetből és egyúttal átemeli egy tágabb, társadalmi kontextusba, 

nemcsak a gyakoriság, hanem a megelőzés-kezelés tekintetében is. 

A jelenség kialakulásával kapcsolatba hozható okok és a felelősség kérdése 

szorosan és igen komplexen kapcsolódnak össze. A kutatások is beszámoltak arról, hogy 

az egyéni szinten túl, a kontextuális összetevőket  kortárskapcsolatokat, iskola és 

osztályszintű tényezőket (Festl és Quandt, 2013), illetve szülői közvetítést (Mesch, 2009) 

 is figyelembe véve kell vizsgálni a negatív online cselekményt. A cikkekben a 

felelősség és az okok meghatározása során a család említése a leggyakoribb (17,2%), 

melyet az intézményi szint követ (8,6%, N=116). Egy cikk említi a közösségben való 

pozícióért folytatott harcot, mint okot; az iskolai légkört, mint intézményi védőfaktort; 

végül az egyéni, családi és intézményi szint, és a tágabb, társadalmi környezet vagy a 

média hatása komplexen egy cikkben jelenik meg hangsúlyosan. A cikkek fele konkrét 

esetet említ (50,8%, N=116), túlnyomó többségben a súlyos következményekkel járó, 

öngyilkossággal végződőket (55,9%, n=59), melyek közül, az említés tekintetében két 

típus rajzolódik ki. Egyik típus az eset pontos leírásánál többet nem vállal, a másik 

típusnál az esetleírás nem képezi az írás gerincét, inkább az online zaklatás jelenség 

súlyosságának hangsúlyozásaként jelenik meg, mintegy aláhúzva a téma relevanciáját. 

Az online zaklatás híradásokban való megjelenítésére jellemző esetorientáltság, az, hogy 

a média figyelme az egyedi esetekre fókuszál, azzal jár, hogy mind az okok, mind a 

felelősség attribúciója individuális, egyénekre koncentráló.  

A jelenséggel és az ismeretterjesztéssel kapcsolatban az egyik legfontosabb 

témakör a megelőzés és kezelés. A megelőzéssel foglalkozó cikkek a teljes minta 

harmadát sem teszik ki (31%, N=116). A megelőzés tekintetében is a szülők szerepe a 

leggyakoribb említésű (19,8%, N=116), melyek passzív és aktív szülői szerepajánlásokra, 

értelmezésekre bonthatók. A passzív megelőzési módokat (korlátozó mediáció) közvetítő 

cikkek szűrőszoftver telepítése mellett érvelnek, melyek elsődleges funkciója a korlátozás 

és a tiltás, mint például szűkíthető a számítógép használati ideje vagy tilthatóvá válik 

bizonyos weboldalak felkeresése. Ezzel szemben a szülőket aktív megelőzésre (kiértékelő 

mediáció) ösztönző írásokban az online tartalommal, tevékenységgel kapcsolatos 

kérdések megbeszélése, közös szabályok alkotása a hangsúlyosak, melyekre jellemző a 
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megelőzéshez kapcsolt szemlélet összetett jellege: az aktív és a passzív szerephez 

kapcsolható tevékenységek együttesen, többnyire szakértői közvetítéssel jelennek meg. 

A család említését követi az iskola megelőzésben betöltött szerepe (6,8%, N=116), a 

cikkekben megszólaltatott szakértők véleménye szerint a pedagógusok felelőssége abban 

rejlik, hogy „felismerik-e az iskolai közegben a szinte minden osztályban megtalálható 

fizikai és verbális bántalmazást” (MD, 2014). A kormányzat megelőzésben betöltött 

szerepével három (2,5%, N=116) cikk foglalkozik. E tágabb kontextus egyrészt 

összekapcsolódik az intézményi szinttel, hiszen a beavatkozás kezdeményezője a 

kormányzati szint, de a megelőzés helyszíne az iskola, ahol az internet veszélyeire 

fókuszáló iskolai program bevezetése indokolt. 

A kezeléssel és megoldással foglalkozó (23,2%, N=116) írások jellegük alapján 

egyrészt (1) technológia hangsúlyúak, ami a tiltás, jelentés, blokkolás hármasát foglalja 

magába (18,1%, N=116), másrészt (2) összetett típusúak (8,6%, N=116), mely a 

technológiai támasz mellett aktív szerepet szán a zaklatás szereplőinek is. A cikkek 

elemzése során a technológiai kezelésnek további két típusa rajzolódik ki: az (1.1.) egyéni 

és a (1.2.) közösségi szemléletű. Előbbi a bejelentés és feljelentés fontosságát 

hangsúlyozza, vagy a szövegbe illesztve vagy az írás végén megjelenő segélyvonal 

ajánlás is jellemzi. A közösségi szemlélet a felhasználói csoportok döntésére bízza, mi 

számít elfogadhatónak az interneten vagy egy közösségi oldalon. Az összetett kezelés 

alacsony számú említése mellett sokszínű képet mutat. Megjelenik a támadó tartalom 

mentése, a szolgáltatóval való kapcsolat felvétele, végül a szemlélők szerepe is felbukkan. 

Egyelőre a szemtanúk szerepe még kevéssé van jelen a témával foglalkozó írásokban, 

mindössze két cikk (1,7%, N=116) járja körül a kérdést, pedig hasonlóan az iskolai 

zaklatáshoz, az online zaklatás megállításában is kiemelt a szerepük. A témában 

mindössze egy olyan cikk jelent meg a vizsgált időszakban, mely az aktív szemlélői 

viselkedéssel kapcsolatban konkrét támpontokat is szolgáltat. 

 Összességében igen alacsony a megelőzés vagy kezelés témáját említő cikkek 

száma, másrészt a cikkek nagy része a súlyos következményekkel járó eseteket említi. 

Mindennek következménye lehet a megoldást épp a tiltásban kereső nevelői attitűd, ami 

azt eredményezheti, hogy a gyerek nem beszél a szülőknek, tanároknak a tapasztalt 

negatív online cselekményről, mivel a nem használat kizárná őt a számára alapvető, 

kortársakkal folytatott interakciókból. 
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3.5. Megelőzés 

Már az elméleti bevezető korábbi részeiből kiderül, hogy az online zaklatás összetett 

problémakör, ami a megelőzéssel kapcsolatban is hangsúlyosan jelenik meg, ezért 

szerepet kapnak benne mind az egyéni, mind a kontextuális tényezők. Ebben a fejezetben 

egyrészt összefoglalom a korábban már tárgyalt tanulmányok megelőzéssel kapcsolatos 

eredményeit, másrészt a témában publikált ajánlások összegzését teszem közzé. Az 

egyéni jellemzők alapján az elkövető domináns, célja az irányítás megszerzése 

(Reeckman és Cannard, 2009), agresszív kortársaival és a felnőttekkel egyaránt 

(Diamanduros és mtsai., 2008), az elkövetők központi helyet foglalnak el a kortársak 

között (Festl és Quandt, 2013). Az áldozatokra jellemző, hogy kevésbé népszerűek, kevés 

baráttal rendelkeznek, alacsony önbecsülés jellemzi őket, ami a bántalmazás hatására 

tovább gyengül (Gradinger és mtsai., 2009; Limber, 2002).  

A család szintjén a ritka szülői ellenőrzés (Ybarra és Mitchell, 2004), a kevésbé 

szoros, közeli szülő-gyerek kapcsolat (Accordino és Accordino, 2011) rizikótényezőként 

jelenik meg az elkövetővé válás esetében. Az áldozatok családi jellemzőit vizsgálva 

kiderült, hogy jellemző a túlvédés, melynek következtében a gyermek megküzdési 

készségei nem fejlődhetnek megfelelően.  

Az intézményi szint eredményei alapján elmondható, hogy az áldozattá válás 

kockázata csökken a magasabb iskolai évfolyamokon (Ybarra és Mitchell, 2008; Robson 

és Witenberg, 2013), a legveszélyeztetettebbek a felső tagozatos tanulók, ezért a 

megelőzést már a korábbi évfolyamokon el kell kezdeni. A nemzetközi szakirodalomból 

kiderül, hogy az elektronikus eszközök iskolai tiltása nem oldja meg a problémát 

(Couvillon és Vessela, 2011), valamint a megelőzést és a kezelést elsősorban az 

iskolapszichológus feladatának tekinti, lépései a tudatosítás (brossúrák, óravázlatok, 

tanári kézikönyv, útmutatók,), az értékelés (felmérés), a konzultáció és a beavatkozás. 

Hangsúlyozni kell azonban a pedagógusok szerepét is, hiszen az iskola részéről fontos az 

iskolai légkör fejlesztésén túl a gyerekek és szülők tájékoztatása a technológia 

használathoz kapcsolódó etikai kérdésekről, veszélyekről, az internetes tevékenység 

figyelemmel kísérésének szükségességéről, valamint az online megfélemlítés és 

károkozás jelentőségéről, típusairól és arról, hogy a zaklatás komoly következményekkel 

járhat. Egyúttal a szakemberek feladata, fokozott figyelmet szentelni azokra a fiatalokra, 

akik között nagyobb a zaklatás előfordulásának valószínűsége (Diamanduros és mtsai., 
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2008; Tabby Project, 2012). Egyrészről Dempsey és Dempsey (2011) vizsgálata arra hívja 

fel a figyelmet, hogy az online zaklatásban résztvevők nem különböznek azoktól a 

diákoktól, akik fizikai és relációs agresszióban érintettek. Így azok a diákok, akikre 

nagymértékű kortárs zaklatásban való érintettség jellemző, nagyobb valószínűséggel 

bonyolódnak online agressziós cselekménybe. Fontos következmény ez a megelőzés és a 

beavatkozás szempontjából, mivel azt sugallja, hogy a beavatkozásnak hangsúlyt kell 

fektetnie azon serdülőkorúak körére, akik már részt vettek offline kortárs zaklatásban. 

Másrészről a zaklatás típusainak tekintetében az is fontos, hogy azonos súllyal jelenjenek 

meg a különböző megjelenési formák a megelőzés-beavatkozás folyamata során, mert 

sokkal inkább jellemző, hogy az iskolák zéró tolerancia szemlélete általában a zaklatás 

fizikai formáira összpontosítanak, ami figyelmen kívül hagyhatja az egyéb hasonlóan 

fontos formákat, így az online zaklatást is (Varjas és mtsai., 2009). 

Az intézménynek egyértelműen meg kell határozni az internethasználat szabályait 

és azt, hogy az iskola mit tekint online zaklatásnak, valamint létre kell hozniuk az 

elkövetők iskolán belüli felelősségre vonásának eljárási protokollját. A szabályzat és 

protokoll megismertetését az iskolai munka részévé kell tenni, a tudatosításhoz azonban 

nem elegendő az egyszeri megismertetés, hanem visszatérő és folyamatos tudatosításra 

(Hinduja és Patchin, 2007; Couvillon és Vessela, 2011), valamint a meghatározott 

szabályok megszegése esetén következetes szankcionálásra van szükséges (Couvillon és 

Vessela, 2011; Diamanduros és mtsai., 2008; Tabby Project, 2012).  

Döntő fontosságú a tanulókat felkészíteni arra, mit tehetnek az őket ért vagy az 

általuk tapasztalt online zaklatás során, amihez meg kell ismertetni a diákokkal, mikor és 

milyen formában reagáljanak az online zaklatásra, és azt is, hogy mely esetek milyen 

beavatkozást igényelnek (Hinduja és Patchin, 2007; Tabby Project, 2012). Privát 

felületen első lépésként megoldást jelenthet a zaklató figyelmen kívül hagyása, azzal, ha 

egy dühös vagy trágár nyelvezetű üzenetet követően elmarad a visszavágás, 

csökkenthetjük a feszültséget, mindemellett azonban nem maradhat el a szöveges vagy 

képi tartalom mentése és az esemény jelentése. Ezzel szemben a nyilvános online 

felületen azonnali beavatkozás szükséges a tartalom további terjesztésének 

megakadályozása érdekében. Tudatosítani kell a diákokban, ha online zaklatást 

tapasztalnak, ne hallgassanak, hanem jelentsék, és a zaklató szöveges és képi tartalmat 

mentsék el, valamit annak továbbításában és megosztásában se vegyenek részt 

(Diamanduros és mtsai., 2008).  
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Legyen az iskolának megnevezett felelőse az online konfliktusok és zaklatások 

jelentésére. A megelőzéshez azonban szükséges a szabályozáson és a protokollon túl, a 

konfliktus-megoldási technikák, a döntéshozatali mechanizmusok, a problémamegoldó 

készségek és az online kommunikáció fejlesztése, valamint az alapvető online együttélési 

szabályok megismertetése, végül a problémaközpontú stresszkezelési technikák tanulása 

(Couvillon és Vessela, 2011; Völlink és mtsai., 2013). Hazánkban a T.A.B.B.Y. (Threat 

Assessment of Bullying Behaviour in Youth Online, 2012) projekt irányul közvetlenül az 

online agresszió okozta problémák felismerésére, megelőzésére. Céljuk egy olyan eszköz 

és program létrehozása, mellyel az iskolai alkalmazottak számára azonosíthatóvá válnak 

a kockázati tényezők és felmérhető az online bántalmazás mértéke (Tabby Project 

kockázatfelmérő kérdőív). Az illegális, káros tartalom és zaklatás bejelentésére az 

Internet Hotline (internethotline.hu) és biztonságosinternet.hu oldalak biztosítanak 

lehetőséget. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (kek-vonal.hu) telefonos és online 

elérhetőségei bármilyen korosztály számára nyitott, anonim lelkisegély szolgálat, ahol 

felkészült civilek segítenek a probléma elhárításában, szükség esetén segítséget kérve a 

megfelelő szervezettől, szakembertől.  

A megelőzéssel és kezeléssel kapcsolatos tanulmányukban Fülöp és munkatársai 

(2012) kiemelik, annak ellenére, hogy a jelenség Magyarországon is ismert, többnyire a 

technológiai fejlesztéssel foglalkozók vagy tartalomszolgáltatók, mobilszolgáltatók 

foglalkoznak hangsúlyosan a problémával. Vizsgálatuk során 54 cyberbullying ellenes 

programot elemeztek. A neveléstudományi nézőpontból fontos eredmény, hogy a 

programok mindössze 4%-a curriculumba épített, leginkább a szülőket (32%) célozzák 

meg és legritkább esetben szólnak a tanárokhoz (19%). 
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4. EMPIRIKUS KUTATÁSOK 

4. 1. Az online zaklatás helye a digitális állampolgárság kompetenciarendszeren belül 

Az információs társadalom állampolgárainak egy teljesen más norma- és 

szabályrendszerben kell boldogulnia, mint amelyre a korábbi generációk szocializálták. 

Az új technológiai lehetőségek megváltoztatták a kommunikációt, a társas interakciókat, 

végső soron a társadalmi létezés egészét. Az elvárások módosultak, bizonyos 

alkotórészek elhalványodtak, átértékelődtek, valamint új elemekkel egészültek ki. Épp 

ezért mára elkerülhetetlen az állampolgárság-fogalom és a kapcsolódó tevékenységek 

újragondolása, másrészt a szocializáció folyamatát és jellemzőit sem tárgyalhatjuk már a 

digitális környezet kizárásával.  

Az ELTE PPK ITOK kutatócsoportunk a nevelés és oktatás kérdéseit középpontba 

helyezve, a digitális és az online világban „a közösség számára értékes és egyénileg is 

eredményes, felelősségteljes és produktív” (Ollé, 2011, 14.o.) állampolgárrá váló egyénre 

összpontosítva vizsgálta a digitális állampolgárság fogalmát (Ollé és mtsai., 2013). 

Véleményünk szerint a digitális állampolgársághoz kapcsolódó tevékenységek olyan 

tudatosan átgondolt, az egyén és a közösség számára értékes cselekvést és viselkedést 

jelentenek, amelyek magukba foglalják a digitális kommunikációt és eszközhasználatot, 

az online felületeken végzett értékteremtő tevékenységet, valamint a digitális 

eszközökkel végzett cselekvés etikai, jogi aspektusait is. A digitális állampolgárság 

fogalma alapján az egyén a közösség által kialakított, rugalmas normák szerint, az egyén 

és a közösség jogainak tiszteletben tartásával, annak védelmében és művelésében végzi 

mindennapi és szakmai tevékenységét egyaránt (Ollé és mtsai., 2013).  

4.1.1. Kérdésfeltevés  

A digitális állampolgárság kutatás általános célja: 

1. Egy olyan strukturált modell létrehozása, mely integrálja a digitális állampolgár 

kompetenciáit, meghatározza és definiálja a területeit, valamint fő- és 

részkompetenciáit. Az infokommunikációs technológia gyors ütemű változásai 

miatt és arra tekintettel fontosnak tartottuk az eredeti modell aktualizálását, 

kitekintve az aktuális és népszerű témákon túlra is. 
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2. A részterületek definiálása után, az átalakított modellre épülve és Bloom 

kiterjesztett digitális taxonómiájának (Bloom’s Revised Taxonomy – BRT, 

Anderson és Krathwohl, 2001) kognitív és affektív követelményszintjeit 

felhasználva kompetenciaháló létrehozása. 

3.  A kompetenciahálóra épülő mérőeszköz kidolgozása.  

4. A modellen belül az online zaklatás témájának elhelyezése, az online zaklatás 

gyakoriságának, megjelenési formáinak és szerepeinek a vizsgálata.  

Az elméleti modell alapját a neveléstudományi kontextusba ágyazott, ISTE (International 

Society for Technology in Education) által kidolgozott 3x3-as felosztású modell adta 

(Ribble, 2007; Ribble, 2011; Ollé, 2011). Az ELTE PPK ITOK digitális állampolgárság 

modell kompetenciaterületei a következők: (1) kommunikáció és eszközhasználat, (2) 

tevékenység és viselkedés, (3) értékteremtés és produktivitás (8. táblázat). 

8. táblázat A digitális állampolgárság modelljei 

A DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG MODELLJEI 

Ribble, 2007 ELTE PPK ITOK, 2013 

TERÜLETEK KOMPETENCIATERÜLETEK RÉSZTERÜLETEK 

digitális hozzáférés 

kommunikáció és 

eszközhasználat 

kommunikáció 

digitális műveltség hozzáférés 

digitális 

kommunikáció 
eszközhasználat 

digitális felelősség 

digitális 

tevékenység és viselkedés 

digitális egészség 

digitális etikett 
digitális én-

megjelenítés 

digitális biztonság digitális együttélés 

digitális kereskedelem 

értékteremtés és produktivitás 

értékteremtés 

digitális jog produktivitás 

digitális egészség és 

közérzet 
időgazdálkodás 

A digitális tevékenység és viselkedés kompetenciaterület Ribble (2007, 2011; Ollé, 2011) 

kilenc alkotóeleme közül a digitális kötelezettség és felelősség, a digitális etikett, a 

digitális biztonság, a digitális jog, valamint a digitális egészség és közérzet 

komponenseket fogja össze. A meghatározás alapján a digitális együttélés területe olyan 
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digitális viselkedés és tevékenység, mely a hagyományos (offline), illetve a digitális 

környezetre vonatkozó társas, társadalmi szabályokat, normákat és szokásokat 

figyelembe veszi, azokat rugalmasan, funkcionálisan alkalmazza és formálja. A digitális 

együttélés részkompetencia magába foglalja az általános közösségi érdekek, értékek 

ismeretét, megértését, összekapcsolását a saját célokkal és az egyéni aktivitással. Az 

online és offline jellegű tevékenységek és társas környezetek különbözőségeinek, 

összefüggéseinek, egymásra hatásának, funkcióinak megértését és adekvát kezelését. 

Területei a digitális együttélés törvényi szabályai és a digitális együttélés társas szabályai, 

előbbi az online tevékenységre, viselkedésre vonatkozó általános törvényi szabályok 

ismeretét, megértését és betartását jelenti, melynek hangsúlyos elemei a szerzői jog és az 

online zaklatás. A társas szabályok az online tevékenységre, viselkedésre vonatkozó, 

törvényi szabályozás alá nem tartozó, részben illemszabály jellegű (e-etikett) normák 

ismeretét, figyelembe vételét jelenti. 

9. táblázat A digitális tevékenység és viselkedés részkompetenciái és azok területei 

Digitális tevékenység és viselkedés kompetenciaterülete 

Egyéni kompetenciaterület Közösségi kompetenciaterület 

Digitális egészség 

 fizikai 

 pszichés 

Digitális együttélés 

 törvényi szabályok 

(szerzői jog, online 

zaklatás) 

 társas normák 

(e-etikett) 

Digitális énmegjelenítés (lábnyom) 

 biztonság 

 énmegjelenítés 

A második kompetenciaterület egymástól a gyakorlatban kevéssé elválasztható egyéni és 

közösségi területeket, azokon belül további három részkompetenciát foglalnak magukba, 

melyek a következők: (1) digitális egészség, (2) digitális énmegjelenítés (lábnyom), (3) 

digitális együttélés, ez utóbbi az én önálló kutatási területem volt (9. táblázat). 

A már említett kompetenciahálóban összekapcsolódnak a digitális állampolgárság 

egyes részterületei és a Bloom digitális taxonómiájának (Anderson és Krathwohl, 2001) 

kognitív és affektív szintjei, mely közelebb visz minket a digitális állampolgársággal 

kapcsolatos tanítási- és tanulási célokhoz és követelményrendszerhez, valamint azok 

méréséhez. A taxonómia alkalmazásával a tanulóktól elvárt tudást pontos 

követelményekben fejezhetjük ki, a kialakított hierarchiában az egymás fölé rendelt célok 

mindig magukban foglalják az alacsonyabb szintűeket. A kompetenciaháló 



35 
 
 
 

létrehozásakor a kognitív és affektív szintek szerinti struktúrát követték a kutatócsoport 

tagjai, melyek leírása már korábbi publikációkban megjelentek (Anderson és Kathwohl, 

2001; Ollé és mtsai., 2013; Lévai és Papp-Danka, 2015). Továbbá a saját 

kompetenciaterülethez tartozó ismeretek, készségek, attitűdök példáit önállóan dolgoztuk 

ki. A következőkben bemutatom a saját részterületemmel – digitális együttéléssel – 

kapcsolatban a kognitív és affektív szintek általam létrehozott példákkal való kibontását. 

(10. és 11. táblázat, 37.-38. o.).  

10. táblázat A digitális együttélés részterület az újragondolt Bloom-taxonómia 

kognitív követelményszintjei szerint 

kognitív szintek 

(Anderson és 

Kathwohl, 2001; Ollé 

és mtsai., 2013; Lévai 

és Papp-Danka, 2015) 

A kompetenciát alkotó ismeretek és készségek 

emlékezés 

(remembering) 

 

konkrét információ 

felidézése, tudása, 

reprodukálása. 

Ismeri a biztonságos használathoz szükséges online normákat, 

szokásokat és a rá vonatkozó szabályokat.  

Ismeri a konstruktív és destruktív online viselkedés típusait és a rá 

vonatkozó szabályokat.  

Fel tudja idézni az online tevékenységre és viselkedésre vonatkozó 

szabályokat.  

Fel tudja sorolni azokat a magatartáselemeket, amelyek online sem 

tolerálhatók.  

Ismeri az agresszív online viselkedéssel szembeni fellépési 

lehetőségeket.  

Ismeri azokat az online felületeket, ahova segítségért, támogatásért 

fordulhat.  

Ismeri a tartalom letöltésére, másolására, terjesztésére átdolgozására 

vonatkozó szerzői jogokat.  

megértés 

(understanding) 

 

információk közötti 

kapcsolat értelmezése, 

adott információ más 

információkhoz való 

kapcsolása, 

információk más 

kontextusban való 

beágyazása. 

Érti a biztonságos használathoz szükséges online normák, szabályok 

(megfélemlítés és károkozás, plagizálás, illemszabályok) jelentőségét.  

Képes saját szavaival megfogalmazni az online szabályokat, etikai 

normákat.  

Érti és képes saját szavaival megfogalmazni tevékenységének, 

viselkedésének hatását és következményeit.  

Meg tudja magyarázni, mely viselkedéselemek konstruktívak, 

destruktívak.  

Képes saját szavaival megfogalmazni, hogy mit tehet az őt ért vagy az 

általuk tapasztalt online zaklatás során.  

Érti és meg tudja magyarázni a szerzői jogokra vonatkozó szabályok 

betartásának szükségességét.  

Képes saját szavaival megfogalmazni a tartalom letöltésére, 

másolására, terjesztésére átdolgozására vonatkozó szerzői jogokat.  
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10.táblázat folytatása A digitális együttélés részterület az újragondolt Bloom-taxonómia 

kognitív követelményszintjei szerint 

kognitív szintek A kompetenciát alkotó ismeretek és készségek 

alkalmazás (applying) 

 

információs elemek 

konkrét élethelyzetben 

való felismerése, a konkrét 

helyzet potenciális 

megoldásának 

megfogalmazása,  

a megoldás valamilyen 

kivitelezése és 

mindezekben a tudatosság 

dominanciája. 

Ki tudja választani és képes alkalmazni egy adott 

online helyzetnek megfelelő szabályt, etikai normát.  

Tudja, hogy mikor és milyen formában reagáljon a 

destruktív online viselkedésre, és azt is, hogy mely 

esetek milyen beavatkozást igényelnek.  

Képes az online elérhető tartalom letöltésére, 

másolására, terjesztésére, átdolgozására az adekvát 

szerzői jogok alkalmazásával/felhasználásával.  

elemzés (analysing) 

 

konkrét élethelyzet, 

megoldandó probléma 

vagy feladat belső 

összefüggéseinek logikus 

magyarázata, érvelés, 

következtetés,  

összehasonlítás, vagy 

praktikusan az (egyéntől 

akár teljesen független)  

adott helyzet vagy jelenség 

bizonyított megértése. 

Elemzi saját maga és mások online viselkedését, 

tevékenységét.  

Képes feltárni, hogy milyen viselkedés, vagy 

tevékenység megléte vagy hiánya vezetett a 

problémahelyzet kialakulásához.  

Képes a digitális viselkedés előnyeinek és hátrányainak 

az elemzésére.  

Képes az online viselkedés és tevékenység 

összehasonlító elemzésére.  

Vitás esetekben képes logikus érveléssel alátámasztani 

online viselkedésének, tevékenységének elemeit.  

Képes logikusan érvelni egy adott viselkedés, szabály, 

norma, tevékenység mellett, ellen.  

Képes logikus következtetéseket levonni az online 

szokások és szabályok elemzése során.  

Képes megvizsgálni egy problémahelyzetet és 

rámutatni, az online tevékenységgel és viselkedéssel 

összefüggő okokra.  

Képes azonosítani az online viselkedésből és 

tevékenységből származó konfliktusokat, problémákat. 
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10.táblázat folytatása A digitális együttélés részterület az újragondolt Bloom-taxonómia 

kognitív követelményszintjei szerint 

kognitív szintek A kompetenciát alkotó ismeretek és készségek 

kiértékelés/döntéshozatal 

(evaluating) 

 

konkrét élethelyzet, 

konkrét feladat vagy  

probléma megítélése, saját 

elképzeléssel, szokással, 

nézettel, kialakult  

gyakorlattal való elemző 

összehasonlítása, 

amelyben kiemelt szerepet 

kap az egyén létező 

gyakorlatához, tipikus 

megoldásaihoz vagy 

elképzelt elveihez, 

nézeteihez való 

összehasonlítás. 

Képes a biztonságos használathoz szükséges online 

viselkedésre és tevékenységre vonatkozó normák és 

szabályok felülvizsgálatára.  

Képes saját viselkedésének, tevékenységének 

összehasonlítására, megítélésére, valamint értékelésére 

a meglévő online szabályok és normák alapján.  

Képes mások tevékenységének és viselkedésének 

összehasonlítására, megítélésére, értékelésére az online 

szabályok és normák alapján.  

Képes felfedezni és kiválasztani az egymásnak 

ellentmondó, összeegyeztethetetlen online viselkedésre 

és tevékenységekre vonatkozó szabályokat, normákat, 

valamint képes álláspontját megvédve megindokolni az 

összeegyeztethetetlenségből fakadó megváltoztatásuk 

szükségességét. 

létrehozás (creating) 

 

információk, vagy 

problémahelyzet 

megoldásának létrehozása, 

mások által kialakított 

információkra építve, vagy 

másoktól függetlenül saját 

információk és 

megoldások létrehozása, új 

produktum,  

alkotó tevékenység az 

adott területtel 

kapcsolatban. 

Képes a biztonságos használathoz szükséges online 

tevékenységre és viselkedésre vonatkozó normák és 

szabályok létrehozására, bővítésére, pontosítására, a 

már használt és az új felületek használata során 

egyaránt.  

Képes egy online közösség/csoport létrehozására.  

Képes konstruktív online viselkedésével, 

tevékenységével egy online közösséget konstruktívan 

fejleszteni, építeni, működtetésében részt venni.  

Fellép az online agresszív viselkedéssel szemben.   

Felold egy meglévő normakonfliktus, az egymásnak 

ellentmondó, összeegyeztethetetlen online viselkedésre 

és tevékenységekre vonatkozó szabályok, normák 

megváltoztatásával. 

Bloom szerint az érzelmi-akarati tényezőket is egymásra épülő és egyre összetettebb 

szintekre lehet osztani az egyszerű befogadástól (legalsóbb szint) a belsővé vált 

értékalapú viselkedésig (legmagasabb szint). Ezek alapján a 11. táblázat (39.-40. o.) 

tartalmazza az egyes affektív szintek példákkal való bemutatását. 
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11. táblázat A digitális együttélés részterület az újragondolt Bloom-taxonómia 

affektív követelményszintjei szerint 

affektív szintek 

(Anderson és Kathwohl, 2001; 

Ollé és mtsai., 2013; Lévai és 

Papp-Danka, 2015) 

A kompetenciát alkotó attitűdök 

befogadás (receiving) 

 

érdeklődés, figyelem, az adott 

tényező elfogadása, nyitottság  

az adott tényezővel, 

információval, technológiával 

kapcsolatban. 

Elfogadja az online viselkedésre és 

tevékenységekre vonatkozó szabályok és az etikai 

normák létjogosultságát.  

Tevékenysége és viselkedése során szükségesnek 

tartja az online szabályok és normák 

figyelembevételét.  

Átérzi az online tevékenység és viselkedéssel 

kapcsolatos szabályok, normák betartásának, 

figyelembevételének, be nem tartásának 

közösségre gyakorolt hatását.  

Elfogadja az online segítségnyújtás és védelem 

fontosságát. 

reagálás (responding) 

 

konkrét cselekvési 

hajlandóság vagy konkrét 

cselekvési szándék egy adott 

helyzettel, technikával, 

információval vagy elvárással 

kapcsolatban. 

együttműködési hajlandóság, 

amiben a kiindulást nem 

feltétlenül az egyén 

szolgáltatja, de aktív 

együttműködő és pozitívan  

reagál a kezdeményezésre. 

Motivált az online viselkedésre és tevékenységre 

vonatkozó szabályok megismerésére és 

figyelemmel kíséri azok változását.  

Hajlandó együttműködve hozzájárulni a meglévő 

online tevékenységre és viselkedésre vonatkozó 

szabályok, normák betartásához, betartatásához.  

Aktívan és együttműködve vesz részt az online 

viselkedésre és tevékenységre vonatkozó 

szabályok formálásában.  

Részvételi hajlandóságot mutat az online 

viselkedésből és tevékenységből eredő 

problémahelyzetek és konfliktusok megoldása 

során.  

Szükségét érzi/szükségesnek tartja az online 

segítségnyújtást. 

értékpreferencia (valuing) 

 

értékítélet, konkrét 

értékfelfogás egy-egy 

tényezővel (ebben az esetben 

technológiai megoldással, 

közös szabállyal, együtt 

működéssel, viselkedéssel) 

kapcsolatban. ezen belül, 

illetve erre épülve az adott 

érték elfogadása, belsővé 

tétele, értékesnek tartott 

magatartás előnyben 

részesítése, esetenként ezzel 

azonosulás. 

Hitet tesz az online viselkedésre és tevékenységre 

vonatkozó szabályok és normák szükségessége 

mellett, elismeri létjogosultságukat.  

Érdeklődést mutat mások online jólléte iránt.  

Érzékenységet tanúsít mások online tevékenysége 

és viselkedése iránt, a meglévő társadalmi és 

kulturális különbségek figyelembevételével. 
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11.táblázat folytatása A digitális együttélés részterület az újragondolt Bloom-taxonómia 

(Anderson és Kathwohl, 2001) affektív követelményszintjei szerint 

értékszerveződés 

(organization) 

 

egymással összefüggő 

értékek megléte, értékek 

rendszerbe szerveződése, 

komplex és átfogó értékrend 

kialakulása az adott területtel 

kapcsolatban, ami nem 

esetleges, hanem egymással 

összefüggő elemekből épül 

fel, határozott elképzeléssel 

(de nem jelenti azt, hogy  

az egyén ennek megfelelően 

cselekszik). 

Elfogadja, hogy felelősséggel tartozik saját 

viselkedéséért és a közösség által elfogadott 

szabályokat betartja, normákat figyelembe veszi, 

szükség esetén elővezeti azok módosításának 

szükségességét.  

Felismeri és elfogadja, hogy az online felületen 

egyensúlyra van szükség a szabadság és a 

felelősség-kötelezettség tekintetében.  

Elfogadja, hogy felelősséggel tartozik 

másokért/közösségért, ezért tevékenysége során 

törekszik a konstruktív online viselkedésre és a 

destruktív online viselkedés és tevékenység 

minimalizálására. 

értékalapú viselkedés 

(internalizing) 

 

„digitális jellem”, az 

értékrendnek megfelelő 

cselekvés, a komplex 

értékfelfogás és ennek 

megfelelő, a helyzettől 

függetlenül ezt érvényesítő 

viselkedés és cselekvés, ami 

az egyén online és ezzel 

összefüggő offline 

viselkedésében is megjelenik. 

 

Betartja, folyamatosan felülvizsgálja, szükség 

esetén konstruktív vitákat folytatva, javaslatokat 

figyelembe véve módosítja az online viselkedésre 

és tevékenységre vonatkozó szabályokat.  

Képes az önálló beilleszkedésre és sikeres 

részvételre egy online csoporton belül.  

Elkötelezettséget mutat az online viselkedésre és 

tevékenységre vonatkozó szabályok és normák 

iránt, de mások véleményét figyelembe véve, 

képes online viselkedésének és tevékenységének 

egy adott helyzetet, vagy a közösség igényeit is 

figyelembe vevő konstruktív irányú módosítására.  

Elfogadja, hogy felelősséggel tartozik 

másokért/közösségért, és a destruktív online 

viselkedés és tevékenység ellen fellép. 
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A digitális állampolgárság modell újragondolása és kialakítása, a fő- és részterületeinek 

definiálása, valamint a kompetenciaháló és a példák létrehozása mellett feladatom volt, 

az online zaklatás témájának elhelyezése, valamint az online zaklatás gyakoriságának, 

megjelenési formáinak és szerepeinek a vizsgálata is. A digitális állampolgárság 

vizsgálatán belül saját kutatásom kérdésfeltevései az alábbiakban foglalhatók össze: 

I. cél: A szubjektív és objektív online zaklatás szerepeinek vizsgálata. 

• Mi az aránya a szubjektív online áldozattá válásnak? 

• Mi az aránya a szubjektív online elkövetővé válásnak? 

• Mi az aránya az objektív online áldozattá válásnak? 

• Mi az aránya az objektív online elkövetővé válásnak? 

II. cél: Csoportok közötti eltérések vizsgálata a zaklatásban való érintettség, a 

megbánás, a tudatosság, a felelősség és az online proszociális viselkedés tekintetében. 

• Milyen nemi különbségek figyelhetők meg? 

• Milyen életkorral kapcsolatos jellegzetességek mutathatók ki? 

• Milyen különbségek mutathatók ki a szerepek tekintetében? 

III. cél: Megjelenési formák vizsgálata 

• Milyen arány jellemzi az online zaklatás megjelenési formáit? 

4.1.2. Módszer és minta 

A kutatás során felhasznált saját készítésű kérdőív (I. melléklet, 133. o.) 2013. szeptember 

17. és 2013. október 7. között volt online elérhető. A kérdőív terjesztése során az Oktatási 

Hivatal munkatársai a központi üzenetküldő rendszeren és a honlapjukon 

(www.oktatas.hu) is elérhetővé tették a kutatásra vonatkozó felhívást.  

A vizsgált részminták mindegyike, így a tanulói is, összesen négy különválasztott 

kérdőívet töltött ki, amelyben a háttérkérdések, illetve a három kompetenciaterület 

kérdései szerepeltek. A disszertáció témáját érintő saját készítésű tanulói kérdőívében 

felhasznált kérdőív-itemek száma: háttérkérdőív 11 item, digitális tevékenység és 

viselkedés kompetenciaterület kérdőíve 116 item, és a saját digitális együttélés 

részterületem kérdőíve 74 item. Az egyetértés mértékét 1-től 6-ig terjedő skálán mértük. 

Az eredmények feldolgozására az IBM SPSS 18 statisztikai programcsomagot 

használtam. Az adatfeldolgozás során leíró eredményeket (átlag [M], szórás [SD], 

gyakorisági eloszlás) teszek közzé, valamint a skálák belső konzisztenciáját vizsgáló 
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Cronbach-alfát, kategoriális változók esetében khi-négyzet-próbát, illeszkedésvizsgálatra 

a Kolmogorov-Szmirnov próbát alkalmaztam. A lineáris kapcsolatokat normál eloszlású 

változók esetében Pearson-féle korrelációs, nem normál eloszlású változók esetében 

Spearman-féle rangkorrelációs elemzéssel teszteltem. A korrelációs együtthatók 

értékének interpretálásához Csallner (2015) meghatározását vettem alapul: 0,2 alatt 

gyenge, 0,2–0,7 között közepes, 0,7 felett erős erősségű. A minták közötti különbségek 

kimutatásához t-próbát, illetve amennyiben a változók nem mutattak normál eloszlást, 

Mann-Whitney U tesztet vagy Kruskal–Wallis próbát használtam. Az ábrákban, 

táblázatokban *-gal jelöltem, ha egy változó mentén szignifikáns különbség figyelhető 

meg. 

12. táblázat A minta megoszlása a demográfiai változók mentén 

Változók N 

 fő % 

Nem   

lány 188 46,2 

fiú 219 53,8 

Iskolatípus   

általános iskola 149 36,6 

szakiskola 40 9,8 

szakközépiskola 179 44 

gimnázium 30 7,4 

főiskola-egyetem 9 2,2 

Korcsoport   

10-14 (kora pubertás) 91 22,5 

15-18 (késő pubertás) 223 54,7 

19-27 (fiatal felnőtt) 90 22,1 

A háttérkérdőívet és a digitális együttélés kompetenciaterület kérdőívének jeligék alapján 

való egyeztetése után az értékelhető nappali tagozatos tanulói kérdőív 407 volt. A 

kérdőívet kitöltő diákok 46,2%-a lány és 53,8%-a fiú; 36,6%-a általános iskolai, 9,8%-a 

szakiskolai, 44%-a szakközépiskolai, 7,4%-a gimnáziumi tanuló, 2,2%-át pedig főiskolai 

és egyetemi hallgatók teszik ki. A válaszadók életkorának felhasználásával kialakított 

korcsoportok a következők: kora pubertáskor, késő pubertáskor és fiatal felnőttkor (12. 

táblázat). 
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4.1.3. Eredmények 

A kutatás során a digitális tevékenység és viselkedés részkompetencia területének 

közösségi dimenziója mentén az online zaklatás jelenségét a nem, iskolatípus, életkor, 

tudatosság, felelősség és megbánás tekintetében vizsgáltam, továbbá megkíséreltem a két 

kérdéskör összefüggéseit is feltárni. A megbánás, a tudatosság és a felelősség 

vizsgálatához az itemek értékének átlaga alapján létrehozott index a következő állítások 

felhasználásával (13. táblázat, 44.o.) készült.  

Az egyes területek adatainak elemzése során vizsgáltam az online zaklatás utáni 

megbánást. A megbánásra vonatkozó itemeket az online zaklatás megjelenési formái 

figyelembevételével kérdeztem rá. A felelősség az online tevékenységünk más 

felhasználókra és a közösségre gyakorolt következmények figyelembevételét, valamint 

mások magánszférájával kapcsolatos hozzáállást foglalja magába. Hozzátartozik mind az 

online aktivitás előtt annak megítélése, milyen következményeket vonhat maga után 

tevékenységünk, mind a tudatos figyelem arra vonatkozóan, milyen hatást okozhatunk. 

A proszociális viselkedés itemei az online közeggel kapcsolatos segítő, a mások érdekeit 

szem előtt tartó magatartás vizsgálatának területe. A digitális énmegjelenítés, az egyén 

tevékenységei alapján létrejövő online tartalmak összessége, amely a digitális lábnyom 

kialakítását és formálását foglalja magába (Ollé és mtsai., 2013). A digitális lábnyomunk 

két fő részből, az aktív és passzív elemből áll össze. A felhasználó aktív lábnyoma olyan 

tartalmakból épül fel, melyeket tudatosan és szándékosan tesz közzé az interneten. Ide 

tartozik a saját weboldal, Facebook profil, Youtube-ra feltett video vagy a kommentek. 

A passzív lábnyom tartalma lehet egyrészt olyan adatok összessége, melyeket mások 

tesznek közzé az egyénről (Facebookon betaggelt képeink, mások rólunk írt, vagy minket 

megemlítő blogposztja, kommentje), másrészt online tevékenységünk melléktermékei, 

melyeket nem szándékosan hagyunk hátra (online vásárlásaink adata, google keresésünk 

nyoma) (Szabó, 2013). Mindez azt is jelenti, hogy online személyiségünknek csak kis 

részét tudjuk teljes biztonsággal magunk formálni. A tudatosság területe a felhasználó 

digitális énmegjelenítésének (lábnyomának), tehát az énmegjelenítés alakításának 

tudatoságát, mértékét vizsgálja.  
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13. táblázat A képzett indexek reliabilitás-mutatói 

Index Itemek Reliabilitás 

Megbánás Megbántam, hogy az ismerősömről személyes 

információt osztottam meg. 

Megbántam, hogy ismerősöm tudta, engedélye nélkül 

osztottam meg fényképét, vagy valamilyen személyes 

információt róla.     

Megbántam, hogy olyan képet vagy videót osztottam 

meg, ami az ismerősömet kellemetlenül érintette. 

Megbántam, hogy olyan információt terjesztettem, 

aminek valóságtartalmáról nem voltam meggyőződve. 

Írtam már olyan trágár vagy támadó üzenetet, 

hozzászólást, amit később megbántam. 

Küldtem már olyan sértő, bántó üzenetet másoknak, 

amit megbántam. 

Megbántam, hogy fenyegető üzenetet írtam valakinek 

az interneten. 

Cronbach α=0,94 

Tudatosság* Pontosan tudom, mi érhető el rólam az interneten. 

Pontosan tudom, hogyan használhatom fel az 

internetet annak érdekében, hogy boldoguljak az 

életben, el tudjam érni a céljaimat. 

Nem tudom megítélni, hogy milyen a digitális 

lábnyomom – Elég jól tudom milyen a digitális 

lábnyomom.  

Inkább spontán módon osztok meg gondolatokat. – 

Tudatosan alakítom az általam megosztott tartalmakat. 

Cronbach α=0,76 

Felelősség Meggondolom, hogy tenném vagy mondanám-e 

szemtől szembe azt, amire készülök. 

Meggondolom, hogyan érezném magam, ha velem 

tennék. 

Utánanézek van-e rá vonatkozó szabály. 

Meggondolom, kik fogják látni. 

Meggondolom megbántok-e vele valakit. 

Elgondolkodom azon, hogyan fogom érezni magam 

utána. 

Cronbach α=0,86 

Proszociális 

viselkedés 

Fontosnak tartom, hogy segítsek másokon és 

megvédjek másokat az interneten. 

Mások hangulata függ attól, hogyan reagálok 

tevékenységükre az interneten. 

Figyelni kell arra, hogy ne bántsunk meg senkit az 

interneten. 

Mások hangulata függ attól, hogy mit teszek az 

interneten.  

Mérlegelni kell, hogy egy tevékenység az internetes 

közösség számára hasznos vagy káros.  

Úgy érzem, segítenem kell másoknak az interneten. 

Cronbach α=0,81 
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A vizsgálat során általános (szubjektív) online zaklatásra és a jelenség konkrét 

megjelenési formáira (objektív) is rákérdeztem. Az általános itemek a „Bántottak-e az 

interneten az elmúlt egy évben?” és a „Bántottál valakit vagy valakiket szándékosan az 

interneten az elmúlt egy évben?”; a megjelenési forma alapján pedig az itemek a 

következők voltak: lángháború, zaklatás, befeketítés, kiközösítés, személyiséglopás, 

kibeszélés, fenyegetés (Willard, 2005; Tabby project, 2012). 

14. táblázat A szubjektív és objektív online zaklatás áldozat gyakoriság (N=407) 

áldozat gyakoriság (%) 

 soha egyszer kétszer-

háromszor 

négyszer-

ötször 

több mint 

5x 

több mint 

10x 

szubjektív 

gyakoriság 

38,2 21,1 27,5 6,9 2,7 3,4 

 

objektív gyakoriság 

személyes 

információ, 

titok 

megosztása 

43,2 22,1 22,9 8,4 1,7 1,7 

kizárás 

internetes 

csoportból 

46,9 15,7 20,1 10,8 3,9 2,5 

sértő, bántó 

üzenet 

33,7 22,1 26,5 11,5 2,9 3,2 

trágár, támadó 

üzenet, 

hozzászólás 

37,1 18,7 26,5 10,1 3,7 3,9 

valótlan 

információ 

43 17,2 21,1 12,7 3,4 2,5 

nevével 

visszaéltek 

46,2 18,9 21,4 6,4 4,4 2,7 

fotó engedély 

nélküli 

megosztása 

37,6 20,9 23,1 11,1 3,4 3,9 

kellemetlen, 

megszégyenítő 

tartalom 

48,4 15,5 17,7 12,3 3,2 2,9 

fenyegető 

üzenete, 

hozzászólás 

45,9 18,2 19,2 9,6 4,2 2,9 

objektív 

gyakoriság 

átlaga 

42,3 18,7 22 10,3 3,4 2,9 
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15. táblázat A szubjektív és objektív online zaklatás elkövető gyakoriság (N=407) 

elkövető gyakoriság (%) 

 soha egyszer kétszer-

háromszor 

négyszer-

ötször 

több 

mint 5x 

több mint 

10x 

szubjektív 

gyakoriság 

40 23 23,8 8,6 2,2 2,2 

 

objektív gyakoriság: 

valótlan 

információ 

terjesztése 

48,2 17 21,1 8,8 2,2 2,7 

trágár, támadó 

üzenet, 

hozzászólást 

küldése 

38,8 18,9 24,8 10,3 5,2 2 

kizárás online 

csoportból 

44,7 16,7 22,6 10,1 4,7 1,2 

sértő, bántó 

üzenet küldése 

40,2 19,4 23,1 9,8 4,2 3,2 

titok, 

személyes 

információ 

megosztása 

47,7 14 21,6 10,8 4,2 1,7 

megszégyenítő 

tartalom 

lájkolása 

45,5 16,2 22,4 10,1 4,4 1,5 

kellemetlen, 

megszégyenítő 

fotó 

megosztása 

48,9 14,3 19,7 11,8 2 3,4 

fenyegető 

üzenet küldése 

47,7 15,5 19,7 10,8 3,7 2,7 

visszaélés 

névvel 

50,1 13,3 19,4 10,6 4,2 2,5 

objektív 

gyakoriság 

átlaga 

45,7 16,1 21,6 10,3 3,8 2,3 

Elsőként az objektív és szubjektív kérdésekre adott tanulói eredményeket vizsgáltam (14. 

és 15. táblázat, 45-46.o.). A válaszokkal kapcsolatban elmondható, hogy a kérdőívet 

kitöltő tanulók objektív és szubjektív kérdésekre adott válaszai a gyakoriság tekintetében 

kiegyensúlyozott. Az elmúlt egy év során a résztvevők közel fele (42,3%) nem tapasztalt 

online zaklatást, 18,7%-ukat legalább egyszer, 22%-ukat két-három alkalommal, ennél 



46 
 
 
 

többször 10,3%; 3,4% és 2,9%-ukat érte az online zaklatás valamelyik formája. A 

legveszélyeztetettebb csoportba 6,3%-uk tartozik, ők azok, akiket több mint ötször érte 

bántalmazás az online felületen. Az elkövetővé válás tekintetében elmondható, hogy az 

elmúlt egy év során a résztvevők közel 40%-a (45,7%) nem bántott senkit online. További 

16,1%-uk legalább egyszer, 21,6%-uk két-három alkalommal, ennél többször 10,3%; 

3,8% és 2,3%-uk bántalmazta társait a vizsgált kategóriák alapján. A 

legveszélyeztetettebb csoportba 5,9%-uk tartozik, ők azok, akik az elmúlt egy év során 

több mint ötször bántalmaztak valakit online. Az eredményekből megtudható, hogy az 

objektív és szubjektív áldozat szerep között pozitív erős korreláció van (rs=0,715, 

p<0,01), éppen úgy, ahogy az objektív és szubjektív elkövetői szerep esetében (rs=0,726; 

p<0,01). Azok tehát, akik az általános áldozat vagy elkövető item esetében magasabb 

értéket értek el, a megjelenési formák esetében is magasabb értéket mutattak. 

A következő lépésként, annak érdekében, hogy erőteljesebben láthatóvá váljanak 

a szerepekkel kapcsolatos összefüggések, az elkövetővé és áldozattá válást vizsgáló 

kérdések alapján létrehozott indexek használatával k-közép klaszteranalízist végeztem, 

melynek során négy eltérő sajátosságokat mutató csoportot sikerült azonosítani (16. 

táblázat). 

16. táblázat Szerepekkel kapcsolatos csoportok 

N=407 klaszterek 

1 (n=34) 2 (n=4) 3 (n=153) 4 (n=216) 

áldozat 

(átlag) 

4,27 3,81 2,97 1,34 

elkövető 

(átlag) 

4,33 1,48 3,03 1,26 

Az első klaszterbe tartoznak azok, akik nagyon magas pontszámot értek el mind az 

elkövetőként, mind az áldozatként, ebbe a csoportba 34 fő, a megkérdezettek 8,3%-a 

tartozik. A második klaszterbe 4-en (0,98%) tartoznak, ők azok, akik elkövetőként nem 

vagy ritkán, áldozatként érintettségük azonban magas. A következő csoportba azok 

tartoznak, akik elkövetőként és áldozatként is közepes pontszámot értek el. A 

megkérdezettek 37,5%-a 153 fő sorolható ide. A negyedik klaszterbe a megkérdezettek 

53%-a tartozik (216 fő), ők azok, akik nagyon alacsony pontszámot értek el mind az 
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elkövetés mind az áldozat tekintetében. Az elemzés következő lépéseként 

megvizsgáltam, hogy a négy képzett indexben elért eredmények mutatnak-e 

különbségeket a különböző klasztereknél. A Kruskal-Wallis H-teszt azt mutatta, hogy 

szignifikáns különbség volt a proszociális viselkedés (khí-négyzet=58,980; df=3; 

p<0,001) és a felelősség (khí-négyzet=19,497; df=3; p<0,001) tekintetében. A 

proszociális viselkedés esetében az első klaszter érte el a legmagasabb pontszámot, a 

negyedik klaszter a legalacsonyabbat. A felelősség index adatai alapján a legmagasabb 

pontszámot szintén az első, a legalacsonyabbat a harmadik klaszter érte el. A 

tudatossággal kapcsolatban a legmagasabb pontszámot a harmadik csoport érte el 

(F=11,620, df=3, p<0,05, post hoc: Tamhane-próba). 

Az életkor és a nem alapján elmondható, hogy az elkövetővé válás tekintetében 

nem található életkori különbség, az áldozattá válás valószínűsége az életkor 

növekedésével csökken, szignifikáns különbség van a két fiatalabb és az idősebb 

korcsoport között (khí-négyzet=6,441; df=2; p<0,05). A szerepek és a nemek 

vizsgálatából kiderül, hogy mind az áldozat (U=15011, p<0,01), mind az elkövető 

(U=14983, p<0,01) szerepben szignifikánsan több fiú található.  

Az objektív áldozati szerepet vizsgálva a leggyakoribb megjelenési formák a 

bántó üzenet küldése (M=2,38; SD=1,305), a lángháború (M=2,36; SD=1,368) és a 

fénykép engedély nélküli megosztása (M=2,34; SD=1,371). A legkevésbé jellemző típusa 

az áldozat szemszögéből a személyiséglopás (M=2,12; SD=1,323) és a személyes 

információ megosztása (M=2,08; SD=1,192). A különböző megjelenési formák 

tekintetében nem találhatók nemi különbségek (4. ábra). 

 

4. ábra Az objektív áldozati szerep gyakorisága 
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Az elkövetői objektív kérdésekre adott válaszok alapján a leggyakrabban előforduló 

elkövetői megjelenési formák a képek engedély nélküli megosztása (M=2,3; SD=1,412), 

a lángháború (M=2,3; SD=1,32) és a bántó üzenet (M=2,28; SD=1,357). A legkevésbé 

jellemző elkövetői megjelenési forma a befeketítés (M=2,08; SD=1,294) és a 

személyiséglopás (M=2,13; SD=1,369; 5. ábra).  

 

5. ábra Az objektív elkövetői szerep gyakorisága 

A zaklatás után érzett megbánás tekintetében szignifikáns különbség mutatható ki a 

nemek között (U=17630,5; p<0,05). A fiúk (M=2,47, SD=1,2) saját bevallásuk alapján 

nagyobb arányban bánták meg a zaklatást, mint a lányok (M=1,83, SD=1,02). A digitális 

tevékenységekkel kapcsolatban megosztottság figyelhető meg a felelősség tekintetében 

(17. táblázat). A legkevesebben a tartalom megosztására vonatkozó szabály megkeresését 

tartják fontosnak (3). Az online cselekmény következményeivel kapcsolatban a 

kiegyensúlyozott megoszló vélemények jellemzők. Ez utóbbihoz tartozik, az online 

aktivitásuk láthatóságának tudatos kezelése (4), az, hogy megbántanak-e valakit 

tevékenységükkel (1,5), valamint hogyan éreznék magukat hasonló helyzetben (2) vagy 

éppen az adott online tevékenység után (6). 

17. táblázat: Felelősség itemei: Internetes tevékenységem előtt meggondolom… 

 átlag 

tenném vagy mondanám-e szemtől szembe azt, amire készülök. 3,41 

hogyan érezném magam, ha velem tennék. 3,60 

van-e rá vonatkozó szabály. 3,17 

kik fogják látni. 3,64 

megbántok-e vele valakit. 3,65 

azon, hogyan fogom érezni magam utána. 3,57 

2,08

2,13

2,14

2,15

2,15

2,17

2,28

2,3

2,3

1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4

befeketítés

személyiséglopás

megszégyenítő tartalom megosztása

fenyegetés

személyes információ megosztása

kiközösítés

bántó üzenet

lángháború

kép engedély nélküli megosztása

átlag
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A normalitás előfeltételének nem teljesülése miatt a Mann-Whitney U tesztet alkalmazva 

szignifikáns nemi különbség mutatható ki, a digitális tevékenység vizsgálatával 

kapcsolatban létrehozott felelősség (U=17892,5; p<0,05) és tudatosság (U=17264,5; 

p<0,01) index tekintetében, a lányok mindkét vizsgált terület esetében magasabb átlagot 

értek el. A létrehozott indexek és korcsoportok összevetése alapján nem található 

szignifikáns különbség a különböző csoportok között.  

Az indexek további vizsgálata során a Spearman-féle rangkorrelációs elemzés 

eredményeként a proszociális viselkedés esetében a felelősséggel és a tudatossággal is 

közepesen erős pozitív korrelációt találtam. A proszociális viselkedéssel kapcsolatban 

gyenge együtt járás fedezhető fel mind a megbánással, mind a tudatossággal (18. 

táblázat). 

18. táblázat Korrelációs értékek a vizsgált négy index között 

 megbánás tudatosság felelősség 
proszociális 

viselkedés 

megbánás – -0,026   0,039 0,118* 

tudatosság  – 0,471** 0,114* 

felelősség   –  0,336** 

proszociális    – 

**: p<0,01; *: p<0,05 

4.1.4. Diszkusszió 

Kutatásom első lépésében egy olyan modell létrehozásában való részvétel volt a cél, mely 

egyrészt rendszerezi az online közeggel és IKT-eszközökkel kapcsolatos kutatási 

területeket, másrészt lehetőséget biztosít saját területem elhelyezésére és kutatására. A 

vizsgálat során részterületem definiálására, az ahhoz kapcsolódó kompetenciaháló 

létrehozására, valamint mérőeszköz kidolgozására is kísérletet tettem. A digitális 

állampolgárságon belül a digitális együttélés kompetenciaterületébe illeszkedő online 

zaklatás jelensége, valamint a Bloom-taxonómiarendszer szintek és azok példái 

hozzájárulhatnak nemcsak a terület méréséhez, hanem megvilágíthatja a problémakör 

megelőzéséhez és kezeléséhez szükséges ismeretek, készségek és attitűdök egymásra 

épülését és elemeit.  

A kompetenciaterületek száma, a kognitív és affektív szintek komplexitása, az 

ezekből következő itemek nagy száma, a háttérkérdőív és a három kompetenciaterület 
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kérdőíveinek különválasztása miatt komoly különbségek adódtak a válaszadói 

hajlandóság és a különböző részterületi értékelhető minta tekintetében. 

Vandebosch és Van Cleemput (2009) eredményei alapján, mikor a fiataloknak objektív, 

azaz konkrét cselekményre vonatkozó kérdést tettek fel azzal kapcsolatban, hogy 

találkoztak-e elkövetői vagy áldozatai oldalról online antiszociális viselkedéssel, 

hozzávetőlegesen ötször annyian számoltak be online zaklatással kapcsolatos 

tapasztalatról, mint az szubjektív, azaz általános kérdéssel kapcsolatban. Az eredmény 

megmutathatja egyrészt azt, hogy a tanulók mennyire ismerik az elektronikus zaklatás 

jelenségét, másészt azt is, hogy milyen ismereteik vannak arról, mely online tevékenység 

tekinthető zaklatásnak. Ebből kiindulva, kutatásom során az objektív és a szubjektív 

itemek eredményei alapján feltételezhető, hogy a fiatalok felismerik, ismerik az online 

zaklatás jelenségét és megjelenési formáit, azt, hogy milyen esetek tekinthetők 

bántalmazásnak az online felületen. A leggyakrabban átélt zaklatási forma mind áldozati, 

mind elkövetői oldalról a bántó üzenet, a lángháború és a fényképek engedély nélküli 

megosztása.  

A vizsgálat eredményei alapján igen magas az online zaklatásban érintettek 

száma. A kaszterelemzéssel létrehozott csoportok összetételéből az elkövetői és áldozat 

szerep összefonódására következtethetünk. Az áldozattá válás valószínűsége az életkor 

növekedésével csökken, a leginkább veszélyeztetett a legfiatalabb korcsoport, ami 

megegyezik a különböző tanulmányok eredményeivel (Ybarra és Mitchell, 2008; Robson 

és Witenberg, 2013). 

A klaszterelemzés során azonosított csoportok vizsgálatának eredményeivel 

kapcsolatban elmondható, hogy azok, akik magas pontszámot értek el elkövetőként és 

áldozatként egyaránt a proszociális viselkedés és felelősség esetében is a legmagasabb 

pontszámot érték el. Ennek oka lehet egyrészt, az önjellemzés pozitív irányba való 

eltolódása. Másrészt jelentheti azt, hogy a proszociális viselkedés és az online 

tevékenységgel kapcsolatos felelős magatartás önmagában nem jelenik meg valódi 

védőfaktorként egy olyan, a felület sajátosságai miatt új jelenség esetében, mint az online 

zaklatás. Harmadrészt mivel a kérdések az elmúlt egy év történéseire kérdeztek rá, 

mutathatja azt is, hogy azok, akiknek a legtöbb tapasztalata van az online elkövetővé és 

áldozattá válás tekintetében az elmúlt egy év során, azok épp ennek hatására magasabb 

értéket értek el az olyan közösségi területek esetében, mint a proszociális viselkedés vagy 

az online felelős tevékenység. Ez utóbbira utalhat az is, hogy a legkevésbé érintett csoport 



51 
 
 
 

érte el a legalacsonyabb pontszámot a proszociális viselkedés elemzése alapján, az online 

zaklatással kapcsolatos saját tapasztalat megléte tehát előidézheti a segítő magatartást az 

online felületen. A saját online nyomaik tudatos kezelése (tudatosság) esetében azok érték 

el a legmagasabb pontszámot, akik áldozatként magas, elkövetőként alacsony 

érintettségűek, ők azok, akik ‒ valószínűleg épp az áldozattá válásuk miatt ‒ tudatosabban 

bánnak a saját digitális megjelenítésükkel. 

Az saját online tevékenység tudatos kezelése tekintetében a lányok szignifikánsan 

magasabb átlagot értek el, épp úgy ahogy a felelős online tevékenységgel kapcsolatban. 

Ők azok, akik nagyobb figyelmet fordítanak saját online énmegjelenítésükre és sokkal 

inkább figyelembe veszik online tevékenységeik következményét.  

A felelős online tevékenység és a tudatosság, valamint a proszociális viselkedés 

között közepesen erős pozitív kapcsolat mutatható ki. A magasabb online tevékenységgel 

kapcsolatos felelős hozzállás, magasabb proszociális, másokat segítő és a közösség 

érdekeit szem előtt tartó magatartással jár együtt. Továbbá a magasabb digitális 

énmegjelenítés (lábnyom) tudatos kezelése magasabb proszociális viselkedéssel jár 

együtt. Mivel az online felületen a tevékenységeink nyomai rögzítettek, továbbá 

nehezebb elképzelni a célközönséget és annak méretét, lényeges tudatosítani, hogy online 

tetteinknek mind az egyénre és mind a közösségre nézve is következményeik lehetnek. 
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4.2. Egyéni tényezők vizsgálata 

4.2.1. Kérdésfeltevés 

Az online és a hagyományos zaklatással foglalkozó kutatások azt mutatják, hogy a diákok 

igen magas arányban érintettek áldozatként és elkövetőként egyaránt. Az online közeg 

jellegzetességei miatt azonban, az online zaklatás az iskolai zaklatáshoz képest 

alacsonyabb gyakorisága ellenére jóval megterhelőbb lehet. Antoniadou és munkatársai 

(2016) középiskolai mintán az egyéni tényezők szerepét, valamint azok bejósló erejét 

vizsgálta a hagyományos és az online zaklatáshoz. Arra az eredményre jutottak, hogy az 

online zaklatás elkövetésének bejósló tényezői a nem (a fiúk nagyobb arányban 

érintettek), az online gátlástalanság és normákat semmibe vevő viselkedés, az online 

aktivitás, valamint a pszichopata vonások. A hagyományos zaklatás elkövetésének 

prediktorai szintén a nem, az online gátlástalanság és normákat semmibe vevő viselkedés, 

valamint a szenzoros élménykeresés. Az online áldozattá válás bejósló tényezői az online 

gátlástalanság és normákat semmibe vevő viselkedés, az asszertív viselkedés, és a kevés 

kortárskapcsolat. Az offline (hagyományos) áldozattá válás prediktorai a biztonságos 

internethasználattal kapcsolatos készségek és az impulzív-felelőtlen vonások. 

Az első kutatás során a célom az volt, hogy a digitális színtér összetett és sokszínű 

területeit összefogó modellen belül elhelyezzem a témám, majd arra törekedtem, hogy 

bemutassam, milyen sokrétű ismeretekre, készségek, illetve attitűdök fejlesztésére van 

szükség a konstruktív digitális együttéléssel kapcsolatban. Végül vizsgáltam a zaklatás 

szerepeit, az érintettséget, gyakoriságot, a megjelenési formákat, valamint a felelősség, 

tudatosság és a proszociális viselkedés területeit.  

Jelen fejezetben tárgyalt második vizsgálatom során egyrészről az egyéni 

tényezők szerepének elemzésével folytatom, egy olyan mérőeszköz segítségével, 

melynek felhasználásával a téma kutatása során még nem találkoztam. Másrészről az 

online zaklatás mellett, az offline zaklatás jelensége és kettejük kapcsolata is hangsúlyos 

szerepet kapott. Az előző kutatásnál részletesebb mérőeszköz létrehozásával 

megkíséreltem feltárni az iskolai és az online zaklatás prediktorait a demográfiai és 

személyes dimenziók mentén, melynek során felhasználtam a Képességek és Nehézségek 

kérdőívet. A következőkben bemutatom a kutatás kérdéseit és eredményeit, melyeknek 

strukturálását, rendszerezését a következő kérdések mentén végeztem: Ki? Kit? – 

Hogyan? – Milyen következmény? 
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A kutatás kérdései 

I. cél Ki? Kit? 

Az online és offline elkövetőkre és áldozatokra vonatkozó ismeretek feltárása. 

Az iskolai és az online zaklatás prediktorainak feltárása a demográfiai és egyéni tényezők 

bevonásával (nem, életkor, érzelmi tünetek, viselkedési problémák, hiperaktivitás, 

kortárskapcsolati problémák, proszociális viselkedés). 

• Mi jellemzi az online és az offline elkövetőket? 

• Mi jellemzi az online és az offline áldozatokat? 

Az áldozat számára megállapítható-e/ ismert-e az elkövető kiléte? 

• Az elkövető célpontja mennyire állandó? 

• A tényezők közül melyek bizonyulnak bejósló tényezőknek az offline 

zaklatás szerepeinek (elkövető, áldozat) esetében? 

• A tényezők közül melyek bizonyulnak bejósló tényezőknek az online 

zaklatás szerepeinek (elkövető, áldozat) esetében? 

II. cél Hogyan? 

Az online és offline zaklatás gyakoriságára vonatkozó ismeretek feltárása. 

Az online és offline zaklatás megjelenési formáira vonatkozó ismeretek feltárása. 

• Mi jellemzi az online zaklatás gyakoriságát? 

• Mi jellemzi a hagyományos zaklatás gyakoriságát? 

• Mi jellemzi az offline és online zaklatás megjelenési formáit? 

• Mi jellemzi az elkövetés módját (egyedül vagy másokkal)? 

III. cél Milyen következmények? 

• Az áldozat beszél a vele történtekről? Ha igen, kivel? 

• A környezet megpróbált segíteni az áldozatnak? 

• Van különbség a megbánás tekintetében az offline és az online elkövető 

között? 

• Az elkövető megosztja másokkal, beszél a tettéről másoknak? 
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4.2.2. Módszer és minta 

Minta 

A vizsgálatban 7. és 11. évfolyamon tanuló fiatalok vettek részt. Az értékelhető minta 

(N=172) 46,5%-a fiú, 53,4%-a lány, átlagéletkoruk 14,1 év. A legtöbb válaszoló vagy 

szakközépiskolás (44%), vagy általános iskolába jár (36,6%), többségük Budapesten és 

Kelet- Magyarországon él (54,1%, 43,6%).  

Eszköz 

A Képességek és Nehézségek (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ; one-sided 

self-rated SDQ 11-17 éveseknek) kérdőívet Robert Goodman dolgozta ki 1994-ben, mely 

lehetővé teszi a 4–17 éves gyermekek nehézségeinek és erősségeinek vizsgálatát. A 

mérőeszköz www.sdqinfo.org honlapon keresztül több nyelven érhető el, a magyar 

változatot Gervai és Székely fordította. A kérdőív 25 tételből áll, mely 11 éves kor fölött 

önkitöltős formában is alkalmazható. A kérdések többsége pozitív megfogalmazású, a 

válaszlehetőségek minden kérdésnél: „nem igaz”, „valamennyire igaz” és „teljesen igaz”. 

A 25 tételes kérdőív öt alskálát tartalmaz: érzelmi tünetek alskála, viselkedési problémák 

alskála, hiperaktivitás alskála, kortárskapcsolati problémák alskála, proszociális 

viselkedés alskála, valamennyi alskála 5 tételt tartalmaz (Turi, Tóth, és Gervai, 2011). 

A kérdőívben szerepelő további saját kérdések az iskolai (78 item) és az online 

zaklatással (68 item) kapcsolatosak, valamint 11 háttérváltozót tartalmazott. Az itemek 6 

fokozatú skálán értékelhetők. A kérdőívben az iskolai zaklatás megjelenési formái Figula 

Erika és az oktatási jogok biztosának vizsgálatában is alkalmazott típusok (Figula, n.a.; 

Hajdú és Sáska, 2009), az online zaklatásra kérdező tételek a Tabby Project (2012) 

itemeinek felhasználásával készült. Mindkét témakör esetében a vizsgált területek a 

következők: gyakoriság, megtartva az objektív és szubjektív gyakoriságra vonatkozó 

kérdéseket; áldozat esetében: bántalmazó személyének ismerete, eset kibeszélése, 

segítségnyújtás lehetősége; elkövető esetében: áldozat személyére vonatkozó kérdés, 

egyedül vagy társsal tette, megbánás, eset kibeszélése és annak következménye (II. 

melléklet, 141. o.). 

A vizsgálat résztvevőinek szüleit, gondviselőit kitöltés előtt, az iskolák 

pedagógusainak segítségével, írásban tájékoztattam a vizsgálat céljáról, a részvétel 
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önkéntességéről és az anonimitás védelméről, amit kiegészítettem a szülőknek szóló 

passzív beleegyező nyilatkozattal, azaz azt kellett jelezni, ha nem engedélyezi gyermeke 

részvételét a vizsgálatban (IV. melléklet,163.o.). A pedagógusok részére továbbított, 

részben saját készítésű, önjellemző, zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívek 2013. 

szeptember közepétől október elejéig voltak online elérhetőek.  

Az eredmények feldolgozására az IBM SPSS 18 statisztikai programcsomagot 

használtam. Az adatfeldolgozás során gyakorisági eloszlás eredményeit teszem közzé, 

valamint kategoriális változók esetében khi- négyzet-próbát alkalmaztam. Az online és 

offline elkövetővé és áldozattá válást bejósló tényezők vizsgálatához lineáris regresszió 

elemzést (Method: Enter) végeztem. 

4.2.3. Eredmények 

I. cél Ki? Kit? Az online és offline elkövetőkre és áldozatokra vonatkozó ismeretek 

feltárása, valamint az iskolai és az online zaklatás prediktorainak feltárása a 

demográfiai és egyéni tényezők bevonásával. 

Az iskolai zaklatás szerepeit vizsgálva, a tényezők közül az elkövetővé válás tekintetében 

a nem, a viselkedési problémák és a hiperaktivitás szignifikáns bejósló tényezőnek 

bizonyultak. A variancia 22%-át magyarázza a bejósló változókkal létrehozott modell 

egésze. 

19. táblázat Az elkövetővé válás prediktorai 

 offline elkövető online elkövető 

nem 
b=-.454, t(172)=-2,816, 

p<0,01 

b=-.347, t(172)=-2,437, 

p<0,05 

életkor   

érzelmi tünetek   

viselkedési problémák 
b=.133, t(172)=2,327, 

p<0,05 
 

hiperaktivitás 
b=-.087, t(172)=-2,315, 

p<0,05 

b=-.079, t(172)=-2,402, 

p<0,05 

kortárskapcsolati 

problémák 
  

proszociális   

determinációs 

együttható 

R2=.221, F(7,164)=6,651, 

p<0,01 

R2=.139, F(7,164)=3,775, 

p<0,01 
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Az online elkövetővé válás szignifikáns prediktora a nem és a hiperaktivitás. A bejósló 

változók 13,9%-ban magyarázzák a modell egészét (19. táblázat). 

A tényezők közül az offline áldozattá válás tekintetében az életkor, az érzelmi tünetek, a 

viselkedési problémák és a kortárskapcsolati problémák szignifikáns bejósló tényezőnek 

bizonyultak. A variancia 35,7%-át magyarázza a modell egésze, vagyis az összes változó 

együtt. Az online áldozattá válás szignifikáns prediktora az életkor és a viselkedési 

problémák. A bejósló változók 15,3%-ban magyarázzák a modell egészét (20. táblázat).  

20. táblázat Az áldozattá válás prediktorai 

 offline áldozat online áldozat 

nem   

életkor 
b=--.283, t(172)=-5,938, 

p<0,01 

b=-.153, t(172)=-3,457, 

p<0,01 

érzelmi tünetek 
b=.149, t(172)=2,795, 

p<0,01 
 

viselkedési probléma 
b=.224, t(172)=-2,917, 

p<0,01 

b=.174, t(172)=2,444, 

p<0,05 

hiperaktivitás   

kortárskapcsolati 

problémák 

b=.229, t(172)=3,370, 

p<0,01 
 

proszociális   

determinációs 

együttható 

R2=.357, F(7,164)=12,999, 

p<0,01 

R2=.153, F(7,164)=4,236, 

p<0,01 

Az offline elkövető kilétével kapcsolatos kérdésre adott válaszok alapján elmondható, 

hogy az áldozatok (n=107) 16,8%-nál mindig ugyanaz, leggyakrabban, 36,4% esetében 

az osztálytárs, 22,4%-nál iskolatárs, 6,5%-uknál barát volt az elkövető. Az áldozatok 

3,7%-a nem tudta meg, hogy ki volt a bántalmazója. 

Az online elkövető kilétével kapcsolatos kérdésre adott válaszok alapján 

elmondható, hogy az áldozatok (n=46) 21,7%-nál mindig ugyanaz, leggyakrabban, 

19,5% esetében az osztálytárs, 15,2%-nál iskolatárs, 13%-uknál barát volt az elkövető. 

Az áldozatok 43,4%-a nem tudta meg, hogy ki volt a bántalmazója. 

II. cél Hogyan? Az online és offline zaklatás gyakoriságára vonatkozó ismeretek 

feltárása. 

Az online és offline zaklatás megjelenési formáira vonatkozó ismeretek feltárása. 
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Az eredmények alapján általánosságban elmondható, hogy a zaklatás hagyományos 

formáját nagyobb gyakoriság jellemzi: diákok 30,9%-a offline, 13,4%-uk online 

áldozatként, 16,8% offline elkövetőként, míg 8,1%-uk online bántalmazóként érintett.  

Az offline zaklatás elkövetője (n=65) 38,4%-a másokkal, 61,5%-a egyedül követte el a 

negatív offline cselekményt. 

Az áldozat szemszögéből a zaklatás leggyakoribb típusai között megtalálható a fizikai, a 

verbális és szociális bántalmazás is: a pletyka terjesztése (31,4%), a lökdösés (30,8%), a 

gúnyolás, csúfolás (30,2%). Az elkövető válaszai alapján a szándékos kiabálás (21,5%), 

a megdobálás (16,9%) és a gúnyolás, csúfolás (16,8%) (21. táblázat). 

21. táblázat Az offline zaklatás megjelenési formáinak gyakorisági eloszlása (%) 

 

áldozat elkövető 

soha egyszer többször soha egyszer többször 

kiközösítés 64,5 13,4 22,1 66,9 23,3 9,9 

gúnyolás, 

csúfolás 
43 26,7 30,2 66,9 16,3 16,8 

kiabálás 54,1 16,9 29 57,6 20,9 21,5 

pletyka 

terjesztés 
47,7 20,9 31,4 80,8 11 8,1 

szándékos 

megdobálás 
57 18 25 70,9 12,2 16,9 

verés 89,5 6,4 4,1 91,9 5,8 2,3 

holmi 

elvétele 
72,1 14 14 91,3 7,6 1,2 

zsarolás 86 5,8 8,2 95,9 3,5 0,6 

meglökés 50,6 18,6 30,8 76,2 13,4 10,5 

megalázás 76,2 9,3 14,6 87,8 8,7 3,5 

fenyegetés 83,7 8,1 8,2 91,3 5,2 3,4 

pofon 82 8,1 9,9 82 9,3 8,7 

rángatás 77,9 10,5 11,7 89,5 4,7 5,8 

megütés 82,6 4,7 12,8 76,7 16,3 7 

A nemek és a szerepek vizsgálata alapján elmondható, hogy a lányok nagyobb arányban 

érintettek offline áldozatként (khí-négyzet=11,616; df=5; p<0,05). A nemek és a 

megjelenési formákat áldozat szerep felől vizsgálva a lányok nagyobb arányban érintettek 

a kiközösítés (khí-négyzet=12,762; df=3; p<0,01), míg a fiúk nagyobb arányban 



58 
 
 
 

érintettek a bántalmazás következő típusai esetében: verés (khí-négyzet=8,293; df=3; 

p<0,05), meglökés (khí-négyzet=8,673; df=3; p<0,05), fenyegetés (khí-négyzet=8,610; 

df=3; p<0,05), rángatás (khí-négyzet=9,643; df=3; p<0,05). 

A fiúk magasabb arányú érintettsége tapasztalható offline elkövetőként (khí-

négyzet=18,934; df=4; p<0,05). Az elkövető szemszögéből és a megjelenési formák 

külön vizsgálata alapján a fiúk nagyobb arányban érintettek a szándékosan megdobtál 

valakit (khí-négyzet=25,915; df=3; p<0,01), a szándékosan megütöttél valakit (khí-

négyzet=34,910; df=3; p<0,01), a rángatás (khí-négyzet=19,529; df=3; p<0,01), 

megvertél valakit (khí-négyzet=15,728; df=3; p<0,05), szándékos lökdösés (khí-

négyzet=18,188; df=3; p<0,01) és a gúnyolás, csúfolás (khí-négyzet=9,094; df=3; 

p<0,05) esetében.  

22. táblázat Az online zaklatás megjelenési formának gyakorisági eloszlása (%) 

 

áldozat elkövető 

soha egyszer többször soha egyszer többször 

trágár, támadó 

hozzászólás 
69,8 14,5 15,7 86 7,6 6,4 

sértő, bántó üzenet 62,2 21,5 16,3 83,1 11 5,9 

valótlan 

információt 

terjesztése 

85,5 5,8 8,8 95,9 2,9 1,2 

kizárás internetes 

csoportból  
91,3 4,7 4,1 89,5 6,4 4 

személyes 

információ 

megosztása 

86 9,3 4,7 95,9 1,7 2,3 

engedély nélkül 

fénykép 

megosztása 

79,7 14,5 5,8 89 4,1 7 

kellemetlen, 

megszégyenítő 

tartalom 

megosztása 

88,4 8,7 2,9 93,6 2,3 4 

névvel való 

visszaélés 
84,3 10,5 5,2 93,6 2,3 5 

fenyegető üzenet  83,7 8,7 7,5 94,2 4,1 1,8  

Az online zaklatás megjelenési formáit (22. táblázat) vizsgálva mind az áldozat mind az 

elkövető válaszok alapján elmondható, hogy a verbális formája gyakoribb, mint a képi 

tartalom negatív online cselekményben való felhasználása. Áldozat szerep felől elemezve 
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a sértő, bántó üzenet (16,3%), trágár, támadó hozzászólás (15,7%) és a valótlan 

információ terjesztése (8,8%) kapta a legtöbb említést. Az elkövetők részéről trágár, 

támadó hozzászólás (6,4%), sértő, bántó üzenet (5,9%), névvel való visszaélés (5%) a 

legmagasabb gyakoriságú típus. Az online áldozattá válás tekintetében a nemek között 

nem található szignifikáns különbség. A megjelenési formák eredményeinek elemzése 

alapján elmondható, hogy lányok magasabb érintettsége jellemző az online csoportból 

való kizárás (khí-négyzet=9,293; df=3; p<0,05) esetében.  

Az online elkövetővé válás tekintetében a fiúk magasabb aránya tapasztalható (khí-

négyzet=12,321; df=4; p<0,05). A megjelenési formák vizsgálata során magasabb 

elkövetői érintettség jellemző a lányok esetében az online csoportból való kizárás (khí-

négyzet=11,360; df=3; p<0,05), a fiúk esetében a fenyegető üzenetek küldése (khí-

négyzet=9,759; df=3; p<0,05) típusnál 

III. cél Milyen következmények? 

Az áldozatok többsége szüleinek (offline: 28,4%, online: 21,5%) és barátaiknak (offline: 

22,2%, online: 34,7%) beszéltek a velük történtekről. Az offline típust vizsgálva a 

barátaikkal (khí-négyzet=12,006; df=1; p<0,05) és testvérükkel (khí-négyzet=4,444; 

df=1; p<0,05) a lányok, míg a tanáraikkal (khí-négyzet=9,013; df=1; p<0,05) inkább a 

fiúk osztják meg a velük történteket. Az áldozatok többsége (80%), akik beszéltek a velük 

történtekről, segítséget kaptak.  

Az offline elkövetők többsége, 61,6%-a, megbánta, az online zaklatók esetében 

azonban 45,7% megbánta, 54,2% nem bánta meg a tettét. A nemek közötti különbségek 

tekintetében elmondható, hogy az offline zaklatás esetében a fiúk magasabb arányban 

bánják meg a tettüket (khí-négyzet=19,269; df=2; p<0,01). Az online zaklatásnál nem 

található különbség a két csoport között.  

Azon offline elkövetők, akik senkivel sem beszéltek a történtekről nagyobb 

arányban találhatók fiúk (khí-négyzet=5,450; df=1; p<0,05). Az offline elkövetők, ha 

beszéltek tettükről, a környezetük nem akarta lebeszélni róla (khí-négyzet=18,0069; 

df=2; p<0,01).  
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4.2.3. Diszkusszió 

A fejezet az egyéni tényezők hatását vizsgálta az online zaklatás tekintetében. A bevont 

demográfiai és egyéni tényezőkkel kapcsolatban elmondható, hogy az online elkövetővé 

válás szignifikáns prediktora a nem és a hiperaktivitás. Az online áldozattá válás 

szignifikáns bejósló tényezői az életkor és a viselkedési problémák. A nem, a viselkedési 

problémák és a hiperaktivitás az offline elkövető szereppel, míg az életkor, az érzelmi 

tünetek, a viselkedési és kortárskapcsolati problémák az offline áldozatszereppel 

mutatnak szignifikáns kapcsolatot. Az adatok alapján a proszociális viselkedés nem jelent 

meg védőfaktorként. A vizsgáltba bevont egyéni tényezők az online zaklatást kisebb 

mértékben magyarázzák, mint az iskolai zaklatást. Az életkor és a viselkedési problémák 

mind az online, mind az offline áldozattá válás esetében bejósló tényezőként jelentek 

meg. Mindemellett az offline áldozatra jellemzők az érzelmi tünetek jelenléte, úgymint 

gyakori fej és hasfájás, szorongás, lehangoltság, új helyzetekben feszültség jellemzi, 

valamint inkább kevés baráttal rendelkezik, jobban kijön a felnőttekkel, mint a 

gyerekekkel. A nem és a hiperaktivitás viszont az elkövető válás esetében azonosítható 

prediktorként az online és az iskola zaklatás esetében is, tehát az online elkövetőre is 

jellemző a nyughatatlanság, mozgékonyság, figyelmetlenség, impulzivitás. A 

kortárskapcsolati probléma azonban nem jelent meg az online zaklatás elkövetővé és 

áldozattá válás előrejelzőjeként. A kortárskapcsolati problémák hiánya egyszerre védő- 

és rizikófaktorként is értelmezhető. Előbbi esetben a kortárs támasz felé fordulás, a 

zaklatás kibeszélése kevesebb egészségügyi problémával jár együtt (Völlink és mtsai., 

2013), a segítségkérés pedig támogató viselkedést válthat ki a szemlélőkből (Machácková 

és mtsai., 2013). A rizikótényező tekintetében az online tevékenységre jellemző fizikai 

szeparáció és a megfelelő társas pozíció miatt, a problémákat a kortársakkal beszélik meg, 

kevésbé fordulnak felnőtt segítséghez, ezért a nevelők (szülők, pedagógusok) látószögébe 

kevésbé kerülnek be az online zaklatás során érintett fiatalok. Természetesen figyelmet 

kell szentelni az önjellemző kérdőív mint módszertani korlát kérdésére is, mely szerint az 

érintett diákok társaikhoz képest nem látják magukat magányosabbnak, kirekesztettebb 

pozícióban, ami azonban nem feltétlenül jelenti a társas támasz hiányát. 

A kortárskapcsolati problémák és az ezzel együtt járó társas támasz hiányának a 

következményeként jelenhet meg továbbá az, hogy a tanároknak inkább a fiú áldozatok 

mondják el a velük történteket. A nemek vizsgálata alapján a lányok mind az offline, 
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mind az online közegben egyaránt gyakrabban érintettek a kiközösítés tekintetében 

áldozatként és elkövetőként egyaránt. Az online zaklatás verbális formája gyakoribb, 

mint a képi tartalommal való visszaélés, bántalmazás. Azonban a képi tartalom 

megosztásának nagyobb közönsége lehet a folyamatos megosztás, valamint a 

rögzítettség, archiválás lehetősége miatt, következménye hosszabb távon fennmaradhat. 

A tartalom mentésének lehetősége, az újra és újra megosztás megteremtheti a lehetőségét 

a többszöri, ismétlődő és időben elhúzódó bántalmazásnak, ezért ahogy Slonje és Smith 

(2008) is említi, az online zaklatás ezen formája a hagyományos zaklatásnál is 

megterhelőbb lehet az egyén számára. Az internet jellegzetessége továbbá az anonimitás, 

valamint az ezzel együtt járó elrejtőzés és felelősségre vonhatatlanság látszata, aminek 

hatása lehet abban, hogy az áldozatok közel fele nem tudta, kitől ered a bántalmazás, ami 

megegyezik a szakirodalomban találtakkal (Patchin és Hinduja, 2006). Azon áldozatok 

többsége, akik arról számoltak be, hogy ismerték az elkövetőt, osztálytársukként, 

iskolatársukként vagy barátjukként azonosították. Ez azért fontos eredmény, mert 

egyrészt iskolai kontextusba emeli a megelőzés kérdését, másrészt a korábbi kutatási 

eredmények alapján érzelmileg sokkal megterhelőbb és nehezebb figyelmen kívül hagyni 

a zaklatást, ha az áldozat ismeri az elkövetőt (Staude és mtsai., 2012). 

Az online közegre jellemző a nonverbális jelek hiánya és a fizikai távolság miatt, 

az áldozat reakcióival nem feltétlenül szembesül az elkövető, ez okozhatja az online 

elkövetés esetén a megbánás alacsonyabb gyakoriságát.  

A környezet szerepe megjelenik az online zaklatás esetében is. Pozitívumként 

említhető, hogy az áldozatok többsége nemcsak beszél a velük történtekről, hanem 

segítséget is kapnak. Az elkövetők esetében azonban nagyon alacsony azon esetek száma, 

amikor az általa beavatottak megpróbálták volna lebeszélni a tettéről.  
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4.3. A kontextuális tényezők hatása az online zaklatás szereplői 

4.3.1.Kérdésfeltevés 

Az eddigi vizsgálataim fókuszában az elméleti összegzés és digitális élet témaköreit 

rendszerező, azokat összefogó keret létrehozása, valamint az egyéni tényezők szerepének 

vizsgálata állt. A kutatásom harmadik szakaszának célja egyrészt a kontextuális tényezők 

hatásának vizsgálata. Az internethasználat sajátosságai kapcsán az internethasználati idő 

és online tevékenységek vizsgálatánál részletesebb és informatívabb modellt kíséreltem 

meg alkalmazni, mely során a digitális stresszel kapcsolatos kutatások eredményeit 

vettem alapul. A további tényezők között szerepel a szülői és iskolai mediáció, az iskolai 

klíma és az áldozathibáztatás.  

Másrészt a szerepek tekintetében érdeklődésem középpontjába az áldozatok és 

elkövetők vizsgálatán túl, a nem-áldozat és nem-elkövető csoportok jellegzetességei 

kerültek. Először áttekintem, hogy a vizsgálat milyen kontextuális építőelemeket 

tartalmaz. 

Szülői mediáció 

Mediáció alatt a szülőknek és az egyre táguló szocializációs rendszerek részvevőinek 

azon tevékenységét értjük, amely során a gyerekek számára és a gyerekek fejlődési 

szintjének figyelembevételével, az adott kultúra értelmezési keretei alapján, lefordítják, 

magyarázzák a világ jelenségeit, eseményeit, így a médiatartalmakat is. Az online közeg 

gyors fejlődése következtében azonban nem beszélhetünk az új közeggel kapcsolatos, 

szülőkben, nevelőkben meglévő előzetes tudásról, megtapasztalásról, ami bizonytalanná 

teszi az új közeg jelenségeinek magyarázatát (Kósa, 2015). 

Mesch (2009) az online közeggel kapcsolatos szülői közvetítés két nagy csoportját 

említi: a passzív és az aktív szülői közvetítést, amelynek során a szülő egyfelől 

szabályozza a megfelelő médiafogyasztást, másfelől értelmezi a médiában látható 

tartalmakat, információkat. A korlátozó szülői közvetítés az internethasználati idő 

korlátozása, szűrő monitoring szoftver telepítése, látogatott webhelyek ellenőrzése. A 

kiértékelő közvetítés aktív szülői szerepet jelent, és az internethasználattal, online 

tartalommal kapcsolatos kérdések megbeszélése, közös szabályok megalkotása sorolható 

ide (23. táblázat, 64.o.). 
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23. táblázat A szülői mediáció terület itemei 

szülői mediáció  

‒ (1) soha, néha, hetente, 

gyakran, (5) rendszeresen ‒ 

item 

passzív szülői közvetítés 

index 

SZK_P_4 Szüleim szabályozzák, hogy mennyi ideig 

használhatom az internetet. 

SZK_P_1 Szüleim időnként ellenőrzik a profilomat a 

közösségi oldalakon. 

SZK_P_3 Szüleim megtiltották, hogy használjam a netet. 

(kifejezetten valamilyen internetes tevékenységem miatt). 

  

aktív szülői közvetítés index SZM_A_3 Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogy 

mit kell tennem, ha valami felháborító, bántó vagy 

nyugtalanító tartalommal találkozom az interneten 

SZM_A_2 A szüleim időnként mellém ülnek, mikor 

internetezem. (nézi, hogy mit csinálok, de nem 

kapcsolódik be tevékenyen) 

SZM_A_4 Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogyan 

használjam biztonságosan az internetet. 

SZM_A_5 Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogyan 

viselkedjek másokkal az interneten. 
SZM_A_1 A szüleim elbeszélgettek már velem arról, hogy mit 

csinálok az interneten. 

Iskolai mediáció 

Kósa (2015) munkáiban a mediáció kapcsán, a szocializáció elsődleges közege mellett a 

tágabb rendszer ágensei is megjelennek, ezért érdemes figyelmet fordítani és vizsgálni az 

iskolai mediáció szerepét, különösen jelenlegi lehetőségeit. A hatályos 5-8. évfolyamára 

vonatkozó kerettantervben (51/2012. (XII. 21.) sz. EMMI rendelet 2. sz. melléklete) 

elvárásként jelenik meg a közösségi oldalakon való megosztás és verbális agresszió 

elhárítására vonatkozó stratégiák ismerete, valamint az elektronikus kommunikációban 

rejlő veszélyek és azok elkerülése. 

 A technológia gyors ütemű fejlődésén és a megelőlegezett tudás hiányán túl, ezen 

a területen az iskolákat kihívás elé állítja az informatika órák száma, valamint az iskolák 

közötti digitális egyenlőtlenség is – az iskolai hálózatban, eszközellátottságban, digitális 

tananyagokban, pedagógus digitális kompetenciában tapasztalható különbségek. (24. 

táblázat, 65.o.). 
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24. táblázat. Az iskolai mediáció terület itemei 

iskolai mediáció 

‒ (1) soha, néha, 

hetente, gyakran, 

rendszeresen (5) ‒ 

item 

 IMO_4 Van olyan tanár az iskolában, aki beszélt nekünk az 

internethasználat előnyeiről és hátrányairól. 

IMO_2 Beszélgettünk már valamelyik tanárunkkal arról, 

hogyan használjuk biztonságosan az internetet. 

IMO_1 Beszélgettünk már valamelyik tanárunkkal arról, 

hogy mit kell tennünk, ha valami felháborító, bántó vagy 

nyugtalanító tartalommal találkozunk az interneten 

IMO_3 Beszélgettünk már valamelyik tanárunkkal arról, 

hogyan viselkedjek másokkal az interneten. 

Iskolai klíma 

Az iskola légkörének egyik lehetséges meghatározása szerint „az egyének által észlelt 

belső sajátosságok, az iskolával kapcsolatos attitűdök, érzések, elégedettségek, 

elégedetlenségek” összességekén jellemezhető (Golnhofer, 2006). A témával foglalkozó 

kutatások között megtalálhatók a szervezetre fókuszáló, a tanuló és iskolaethoszt 

vizsgáló, valamint az iskolai klíma és a tanulók lelki egészségének összefüggéseire 

hangsúlyt helyező is (Szabó és Lőrinczi, 1998; Golnhofer, 2006; Horváth, 2009). Az 

iskolai légkör területével foglalkozó kutatások nem egységesek, vagy inkább nehezen 

vethetők össze, aminek oka a klíma pontos definíciójának hiánya, valamint a jó vagy 

pozitív iskolai klíma meghatározásának nehézsége és az ebből eredő klímastruktúrák 

különbözősége (Buda, 2009, 2015). Jelen kutatásom során az iskolai klímát vizsgáló 

kérdőív itemei a HBSC-kutatás (Zsiros és Várnai, 2014) kérdéseinek felhasználásával 

készültek. Az itemekből nemcsak egy általános iskolai klímát kíséreltem meg vizsgálni, 

hanem a témát strukturálva, három alterületet hoztam létre, amelyek segítségével mértem 

fel a diákoknak a kortársakkal (osztály) az iskolával és a tanárokkal szembeni 

elégedettségét. 

 Az iskolai klímához kapcsolva tárgyalom a szemlélők csoportjára vonatkozó 

itemeket, melyek közül három a passzív (SZ_1, 2, 5), kettő az aktív (SZ_3, 4) szemlélői 

viszonyulás eleme (25. táblázat, 66.o.). 
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25. táblázat. Az iskolai klíma terület itemei 

iskolai klíma 

‒ (1) egyáltalán nem 

igaz – (5) teljes 

mértékben igaz ‒ 

 

kortársak - osztály IK_1 Az osztályom tanulói szívesen vannak együtt. 

IK_2 Osztálytársaim segítőkészek. 

 

IK_3 Ha rosszkedvű vagyok, mindig akad az osztályból 

valaki, aki észreveszi vagy segíteni próbál. 

iskola IK_4 Iskolánkban a tanulók részt vehetnek a rájuk 

vonatkozó szabályok kialakításában. 

IK_5 Élvezem az iskolai munkát, tevékenységeket. 

IK_6 Örülök, hogy ebbe az iskolába járhatok. 

tanárok IK_7 Elmondhatom a véleményemet a tanáraimnak. 

IK_8 Tanárainkkal meg lehet beszélni a problémáinkat. 

IK_9 Tanáraim segítőkészek. 

IK_10 Tanáraim igazságosak velünk. 

  

szemlélők 

(1) egyáltalán nem 

értek egyet – (5) 

teljes mértékben 

egyet értek 

SZ_1 Rosszul érzem magam, amikor azt látom, hogy egy 

tanulót bántanak a társai. 

SZ_3+ Megpróbálom megakadályozni, amikor 

bántalmaznak vagy zaklatnak egy másik gyereket. 

SZ_4+ Ha az iskolában bántalmazást vagy zaklatást látok, 

szólok valamelyik tanárnak. 

SZ_5 Ha bántanak vagy zaklatnak valakit, csak azután 

védem meg, ha már valaki melléállt. 

SZ_2 Rosszul érzem magam, ha azt látom, hogy bántanak 

valakit, de nem merek segíteni. 

Digitális stressz 

A kutatásom során kísérletet tettem az online zaklatás és a digitális közeg sajátosságainak, 

azok esetleges összefüggéseinek vizsgálatára. Ennek egyik eleme az online felület 

helyszínein túl a technológiai stressz modell területeinek beépítése a kérdőívbe.   

A gyors technológiai változások, és az ahhoz való nem megfelelő alkalmazkodás 

vagy annak képtelensége negatív hatással lehet a hatékony IKT használatra, az egyénre 

és ezen keresztül a szervezetre egyaránt (Shu és mtsai., 2011). A nem megfelelő 

alkalmazkodást az okozza, hogy az egyén „képtelen egészséges módon megküzdeni a 

számítógépes technológiákkal” (Brod, 1984, 16. o.), mely egyfelől küzdelem a 

technológia elfogadásával, másfelől épp azzal való túlzott azonosulás. Más kutatók 

véleménye alapján stresszforrásnak minősül minden olyan negatív hatás is – attitűdök, 
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viselkedés – mely közvetlenül vagy közvetve az infokommunikációs technológia (IKT) 

alkalmazásából ered (Shu és mtsai., 2011). Többek között ilyen lehet a technológiai 

korszerűsítések hatása: a technológiai összeomlások, zavarok; az ezek megoldására 

megfelelően felkészült személyzeti háttér hiánya; az elégtelen betanítási gyakorlat (Al-

Qallaf, 2006), a fokozott munkaterhelés, a technológia használathoz szükséges 

kompetenciák összetettsége és folyamatos változása is (Arnezt, 1997; Tu és mtsai., 2008). 

Az említett negatív hatásokat technostresszként említi a szakirodalom, 

következményeként megjelenhet frusztráció, ingerlékenység, fejfájás, alvászavar, 

depresszió, bizonytalanság érzése, társas izoláció és a technológia nem használata (Brod, 

1984; Ennis, 2005; Tu és mtsai., 2008; O’Driscoll és Beehr, 2010). Csökkentheti a 

dolgozók szervezet iránti elköteleződését és munkával való elégedettségét (Kumar és 

mtsai., 2013), vezethet túlköltekezéshez, de a szervezeten belül az együttműködés 

hiányához (Ennis, 2005) és a társas interakciók mértékének csökkenéséhez, valamint 

társas izolációhoz. Mindez negatív irányban befolyásolhatja a munkavállalók jóllét-

érzését (Szombathelyi, 2015). A technostressz kifejezés alternatívájaként a 

szakirodalomban használják még a „technofóbia”, vagy „számítógép-szorongás” 

kifejezéseket is (Shu és mtsai., 2011, La Paglia és mtsai., 2008). Az előbb említett 

szókapcsolatok és meghatározás hátránya a jelenség és következményeinek 

patologizálása. Jelen tanulmányban azonban, a hozzátapadt minősítés miatt, nem 

kívánom átvenni a kezdeti kifejezést, egyrészt a digitális stressz jelenségét az 

infokommunikációs technológia sajátosságaihoz való alkalmazkodás időszakos 

hiányának tekintem. Másrészt épp úgy, ahogy a zaklatásnál az elektronikus, a stressz 

tekintetében a technológiai előtag túlmutat az infokommunikációs eszközkészleten, ezért 

saját munkámban a digitális előtagot viszem tovább. 

A kezdeti kétkomponensű szemléleten (Brod, 1984) túlmutat Tu és 

munkatársainak (2008) vizsgálata, melyben a technológiai dependencia, a technológiai 

énhatékonyság és a techno-stressz öt komponensének viszonyát vizsgálták, úgy mint (1) 

techno-túlterhelés (techno-overload), a fokozott munkaterhelés és munkatempó, az új 

technológia következtében megváltozott szokások; (2) a techno-invázió (techno-

invasion), a személyes élet technológia általi megszállása, így kevesebb idő jut a családra, 

pihenésre; (3) a techno-komplexitás (techno-complexity), a technológia összetettsége 

miatti nehézségek; (4) techno-bizonytalanság (techno-insecurity), a felhasználó félelme 

attól, hogy a technológiai képzetlensége miatt, egy felkészültebb személyt alkalmaznak 
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helyette; (5) techno-kiszámíthatatlanság (techno-uncertainty), a technológia állandó 

változtatásai, kiszámíthatatlansága. Kutatásuk eredményei alapján a techno-túlterhelés 

fokozta, míg a techno-invázió és techno-bizonytalanság szignifikánsan csökkentette a 

termelékenységet. Tehát a fokozott munkaterhelés és munkatempó együtt jár a 

produktivitás növekedésével, azonban túlterheli a dolgozó magánéletét, szorongáshoz 

vezet. A tartós szorongás hosszú távon a teljesítmény csökkenésében mutatkozik meg. 

Az életkor és a technológiai képzettség szerepét vizsgálva arra az eredményre jutottak, 

hogy a 35 évnél fiatalabbak alacsonyabb stresszről számoltak be az új technológia 

bevezetésével összefüggésben, mint az idősebb korosztály, továbbá a technológia 

szempontjából jobban képzett résztvevők nagyobb techno-stresszt éltek át, mint a 

képzetlenebb kollégáik. Becker és munkatársai (2007) eredményei alapján további 

hajlamosító tényező a hétköznapi helyzetekkel való megküzdés módja: azok, akik a 

hétköznapi helyzetek során is magasabb szorongás szint jellemez, magasabb techno-

stresszről számolnak be. 

26. táblázat. A kérdőívben szereplő digitális stresszel kapcsolatos kutatási területek 

digitális dependencia 

(technology dependence) 

A technológiával való túlzott azonosulás; az egyén és a 

társadalom egyre jelentősebb mértékű függése a 

technológiától. 

digitális énhatékonyság 

(computer selfeficacy):  

Az egyén hite abban, hogy képes az online 

tevékenységek végrehajtására, képes hatékonyan 

használni a technológiát. 

digitális túlterhelés 

(techno-overload) 

A fokozott munkaterhelés és munkatempó, az új 

technológia következtében megváltozott 

munkaszokások. 

digitális túlsúly  

(techno-invasion) 

A technológia megszállja a személyes életet, így 

kevesebb idő jut a családra, pihenésre. A munka 

túlterhelés, a munka magánélet egyensúlyának 

problémái tartoznak ide. 

digitális komplexitás  

(techno-complexity) 

A technológia összetettsége miatti nehézségek, az 

internethasználathoz szükséges kompetenciák 

sokfélesége. A felhasználót folyamatos képzésre és 

tanulásra kényszeríti a technológia. 

digitális 

kiszámíthatatlanság 

(techno-uncertainty) 

A technológia állandó változtatásai, 

kiszámíthatatlansága, amely nyugtalanító, mert a tudás 

gyorsan elavulttá válik, és újra meg kell tanulni - 

gyorsan és gyakran.  

digitális biztonság  

(techno insecurity, 

privacy) 

Internetbiztonsággal, személyes adatok védelmével 

kapcsolatos kérdések. 

technológia iránti attitűd Infokommunikációs technológiához való viszonyulás. 
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Vizsgálatom alatt, megtartottam a technológiai stressz szakirodalmában fellelhető 

összetevőket (Tu és mtsai., 2008), továbbá elemeztem a digitális dependencia és a 

digitális énhatékonyság mértékét, valamint a digitális biztonság tekintetében nem az 

eredeti meghatározást vettem alapul, hanem internetbiztonsággal kapcsolatos itemeket 

használtam (26. táblázat, 68.o.). 

Áldozathibáztatás 

Az igazságos világba vetett hit (Lerner, 1980) elmélete szerint az emberek pszichológiai 

igénye, hogy igazságos, kiszámítható és biztonságos világban élünk. Ennek 

következtében hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az igazságtalanságot elszenvedők 

azt kapják, amit megérdemelnek. Ennek következménye az áldozatok hibáztatása is, mely 

során az igazságtalanság elszenvedőjét leértékeljük, felelőssé tesszük a vele történtekért, 

hogy fenntartsuk a világ igazságosságáról és kontrollálhatóságáról kialakított, 

biztonságot nyújtó képet (Aronson, 2001; Pikó és Pinczés, 2013). Az értekezés témája 

szempontjából az áldozathibáztatás jelenségét mind a megelőzés, mind a kezelés felől 

nézve fontos kérdésnek tartom, az elkövetői oldalról a tett indoklásában és igazolásában 

érhető tetten, az áldozat esetében azonban az áldozatszereptől való szabadulás és a 

segítségkérés akadályozó tényezőjeként jelenhet meg. Az áldozathibáztatás jelenségét 

vizsgáló tételeket a 27. táblázat mutatja be. 

27. táblázat. Az áldozathibáztatás terület itemei 

 item 

áldozathibáztatás 

‒ (1) egyáltalán nem 

értek egyet – (5) 

teljes mértékben 

egyet értek ‒ 

ÁH_1+ A bántalmazás nem elfogadható. 

ÁH_3 Sosem véletlen, ha bántanak valakit. Biztos tett 

valamit, amivel kiprovokálta.  

ÁH_2+ Senki nem érdemli meg, hogy bántalmazzák vagy 

zaklassák. 

ÁH_5 Ha az áldozat nem tett volna semmi rosszat, nem 

bántanák. 

ÁH_4 Azt sosem bántják, aki nem provokálja ki.    

ÁH_6 Vannak olyan tanulók, akik megérdemlik, hogy a 

többiek bántsák őket. 
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4.3.2. Módszer és minta 

A vizsgálat két úton haladt, egyrészt fókuszcsoportos interjút végeztem, másrészt 

ugyanazon osztályokban zárt kérdéseket tartalmazó online kérdőív segítségével 

gyűjtöttem adatokat. A vizsgálatot minden esetben megelőzte a szülők írásbeli 

tájékoztatása és a szülői beleegyező nyilatkozatok gyűjtése (V. melléklet, 164.o.).  

Mindkét vizsgálat esetében 7. és 11. évfolyamon tanuló diákok vettek részt. A 

fókuszcsoportos interjúk iskolái: egy-egy nyugat-magyarországi és kelet- magyarországi 

gimnáziumi osztály, valamint két-két budapesti, nyugat-magyarországi és kelet-

magyarországi általános iskolai osztály. A kérdőíves vizsgálat iskolái: ugyanazon 

iskolák, akik részt vettek a csoportos interjún, kivéve egy-egy budapesti általános iskolát 

és gimnáziumot, ahol a kutatás megkezdése és a szülői beleegyező nyilatkozatok 

összegyűjtése után mégsem vállalták a kérdőíves kitöltést. 

Kvantitatív vizsgálat 

A kérdőívben az iskolai zaklatás itemei Figula Erika és az oktatási jogok biztosának 

vizsgálatában is alkalmazott itemek felhasználásával készült (Figula, n.a.; Hajdú és 

Sáska, 2009). Az online zaklatásra kérdező tételek a Tabby Project (2012) vizsgálatában 

fellelhető megjelenési formákat követi, valamint tartalmaz egy passzív elkövetői 

magatartással kapcsolatos tételt, a zaklató tartalom lájkolását (A vizsgálat ideje alatt még 

nem jelentek meg a reakciójelek.). A digitális stressz témakörét érintő tételek egyrészt 

korábbi tanulmányokban már publikált (Ragu-Nathan és mtsai., 2008; Tarafdar és mtsai., 

2011; Shu és mtsai., 2011), valamint saját kérdésekből áll. A szülői közvetítés, az iskolai 

klíma és mediáció, a szemlélői viszonyulás, valamint az áldozathibáztatással és 

technológiai attitűddel kapcsolatos viszonyulás egység egyrészt saját készítésű állításokat 

tartalmazott, másrészt megelőző kutatások anyagainak felhasználásával készült. A szülői 

mediáció Mesch (2009) által publikált és korábban már említett szülői mediáció két 

típusának figyelembevételével készült, az iskolai klíma vizsgálatához a HBSC kutatások 

kérdéseit vettem alapul (III. melléklet, 150.o.). Az egyetértés mértékét 1-től 5-ig terjedő 

skálán mértem. 

 Az eredmények feldolgozására az IBM SPSS 18 statisztikai programcsomagot 

használtam. Az adatfeldolgozás során leíró eredményeket (átlag [M], szórás [SD], 

gyakorisági eloszlás) teszek közzé. Terjedelmi okok miatt a szórásértékeket a VII. 
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melléklet (170.o.) tartalmazza. A skálák belső konzisztenciájának vizsgálatához 

Cronbach-alfát alkalmaztam. Az illeszkedésvizsgálatra a Kolmogorov-Szmirnov próbát 

használtam. A minták közötti különbségek kimutatásához kategoriális változók esetében 

khi-négyzet-próbát, intervallumváltozók tekintetében t-próbát, illetve amennyiben a 

változók nem mutattak normál eloszlást, két minta esetén Mann-Whitney U tesztet, 

három vagy több minta esetében Kruskal–Wallis próbát alkalmaztam. 

A kérdőíves vizsgálat alapjául szolgáló mintába 98 általános iskolai és 

középiskolai diák került. (M=14,15, SD=1,78). A minta 55,1%-a nő, 44,9 fiú. A minta 

iskolatípus szerinti megoszlása alapján a gimnáziumi tanulók aránya 18,4% (n=18), 

általános iskolások aránya 81,6% (n=80) Lakóhelyüket tekintve 31 fő (31,6%) él a 

fővárosban, 33 fő (33,6%) Nyugat-Magyarországon, 34 fő (34,6%) Kelet-

Magyarországon.  

A kérdőíves kutatás kérdései 

Mint korábban már említettem, érdeklődésem fókuszába az áldozattá vagy elkövetővé 

nem váló csoport vizsgálata, az áldozat – nem áldozat, elkövető – nem elkövető csoportok 

és a kontextuális tényezők kapcsolata, jellegzetességei, különbözőségei kerültek.  

• Milyen különbségek mutathatók ki a nemek között a kontextuális tényező 

mutatóit vizsgálva? 

• Milyen különbségek mutathatók ki az áldozat és a nem áldozat szerep 

között a kontextuális tényező mutatóit vizsgálva? 

• Milyen különbségek mutathatók ki az elkövető és a nem elkövető szerep 

között a kontextuális tényező mutatóit vizsgálva? 

Kvalitatív vizsgálat 

A fókuszcsoportos interjúk létszáma több esetben átlépte az előzetesen tervezett 

maximum 12 fős határt, ami főként az általános iskolákban okozott nehézséget a 

fegyelmezés tekintetében. Ami egyrészt nehezítette az interjú menetét, a tervezett 

kérdések megbeszélését, valamint a hanganyag átírását és elemzését is. Az interjúk 

megkezdése előtt minden esetben ellenőriztem, hogy csak azok a tanulók legyenek jelen, 

akiknek szülei aláírták a beleegyező nyilatkozatot. Az interjúk létszáma, helyszíne a 

következőképpen alakult (28. táblázat, 72. o.) 
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A fókuszcsoportos interjú kezdetekor minden esetben röviden bemutattam a kutatást, 

megbeszéltük a bizalmi szabályokat és adatvédelemi kérdéseket, majd a résztvevők 

ismereteinek és attitűdjeinek vizsgálata, végül a beszélgetés lezárása következett. Az 

interjú hanganyagát minden esetben rögzítettem. 

28. táblázat A fókuszcsoportos interjúk mintájának bemutatása 

csoport száma lakóhely iskolatípus időpont létszám 

1. csoport Budapest általános iskola 2014. 12. 19 fő 

2. csoport Nyugat-Magyarország általános iskola 2014. 11. 11 fő 

3. csoport Nyugat-Magyarország általános iskola 2014. 11. 14 fő 

4. csoport Kelet-Magyarország általános iskola 2015. 05. 16 fő 

5. csoport Kelet-Magyarország általános iskola 2015. 05. 17 fő 

6. csoport Kelet-Magyarország gimnázium 2015. 05. 16 fő 

7. csoport Nyugat-Magyarország gimnázium 2015. 05. 13 fő 

8. csoport Budapest általános iskola 2015. 05. 12 fő 

9. csoport Budapest gimnázium 2015. 05. 16 fő 

A fókuszcsoport kérdései lényegében az itt bemutatott területek köré szerveződtek. Mivel 

azonban a csoportos interjúk lebonyolításához végül csak egy tanítási órányi időt kaptam, 

az eredeti kérdések átstrukturálására kényszerültem már a kutatás megkezdése előtt, 

valamint az egyes interjúk során spontán felmerült témák is alakították a kérdések 

sorrendiségét és szerkezetét. A fő témaköröket követve az interjú kérdéssorát a 29. 

táblázat mutatja (73. o.), dőlt betűvel jelöve a minden beszélgetés során megjelenő 

kérdéseket. 
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29. táblázat A fókuszcsoportos interjú tervezett kérdései 

digitális stressz 

(ismeret) 

1. Internetezés közben kerültél már olyan 

helyzetbe, amikor feszültnek, idegesnek vagy 

nyugtalanul érezted magad?  

a. Mikor érezted? 

2. Mit éreztél ekkor? 

3. Szerinted mi a stressz/feszültség online (digitális 

stressz) oka/okai (az interneten)? 

digitális stressz 

(megelőzés – kezelés) 

4. Mi fokozza / csökkenti / befolyásolja szerintetek 

a digitális/online stresszt? 

5. Ki és mit változtathat azon, hogy csökkenjen a(z 

internet okozta) feszültség? 

a. Mit teszel, ha feszültnek, idegesnek érzed 

magad internetezés közben? 

b. Mit tanácsolnál másoknak, mit tehetnek 

ellene? 

internetbiztonság 6. Hogyan érezheted magad biztonságban az 

interneten?  

7. Milyen biztonsági beállításokat használsz?  

mediáció 

(szülői, iskolai) 

8. Van otthon valamilyen szabály az internet-, 

közösségi oldal használattal kapcsolatban? 

9. Az iskolában tanultatok az internetbiztonsággal 

kapcsolatban? 

online zaklatás 

(ismeret) 

10. Szerinted mit jelent az, hogy online bántalmazni 

valakit? 

11. Az online bántalmazás mikor tolerálható?  

12. Szerinted van olyan helyzet, amikor az agresszió 

tolerálható? 

13. Mi fokozza / csökkenti / befolyásolja szerintetek 

az online bántalmazást? 

online zaklatás 

(megelőzés – kezelés) 

1. Ha szemtanúja lennél, hogyan kezelnéd (az 

online bántalmazást)? 

2. Mit tanácsolnál, mondanál az áldozatnak? 

3. Mit tanácsolnál, mondanál a bántalmazónak? 

4. Szerinted honnan kaphat segítséget az áldozat?  
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4.3.3. Eredmények 

Az eredmények bemutatását a kvantitatív elemzések eredményeinek bemutatásával 

kezdem, melynek során elsőként azokat soroltam a nem-érintettek körébe, akik minden 

megjelenési forma tekintetében érintettségüket a „soha” válasszal jellemezték, így 

létrejöttek a nem-áldozat, áldozat és nem-elkövető, elkövető csoportok. Erre azért került 

sor, mert az online felületen való rögzítettség miatt, nehézségbe ütközik annak kizárása, 

hogy az adott esetben megvalósult-e az ismétlődés kritériuma, másrészről érdeklődésem 

középpontjába a nem-érintettek köre került. Ezek után elkülönítettem a többször 

érintettek csoportját is, hogy feltárjam jellegzetességeiket. A többször érintett mintába 

azok kerültek, akik valamelyik megjelenési forma esetében az „igen, többször” választ 

adták meg, vagy több megjelenési forma tekintetében voltak érintettek. Majd az 

eredmények bemutatásának második részében a kvalitatív elemzés kibontása következik. 

Kvantitatív eredmények bemutatása 

Az adatelemzés első lépéseként minden változó vonatkozásában sor került a 

megbízhatóság vizsgálatára. A Cronbach-alfa értékek a digitális függés, a digitális 

túlsúly, a szülői- és iskolai mediáció, valamint az iskolai klíma esetében meghaladták a 

0,7-es küszöbértéket, tehát elfogadhatónak számítanak (30. táblázat). 

30. táblázat A változók Cronbach-alfa értékei 

Itemek Cronbach α 

digitális függés 0,746 

digitális túlsúly 0,789 

digitális én-hatékonyság 0,597 

digitális túlterhelés* 0,640 

digitális komplexitás 0,656 

digitális biztonság alacsony 

digitális bizonytalanság 0,604 

szülői mediáció 0,743 

iskolai mediáció 0,914 

iskolai klíma 0,851 

*Kivéve az „…egyszerre többféle feladattal foglalkozom” item. 
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Az adatok elemzésének első fázisában arra voltam kíváncsi milyen gyakoriság jellemző 

az áldozattá- és elkövetővé válás tekintetében. Minden item esetében különválasztva 

mutatom be az egyszeri és a többszöri cselekményt, habár az egyes típusai – a valótlan 

információk terjesztése, a személyes információ megosztása, képek megosztása, 

csoportból való kizárás – az online közeg jellegzetességei (rögzítettség, végtelen számú 

megosztás) miatt kimerítheti az ismétlődés és az időben elhúzódó zaklatási kritériumokat. 

A megjelenési formák esetében az áldozat szemszögéből a leggyakoribb formák támadó 

(15,3%), sértő (14,3%) vagy fenyegető üzenetek (5,1%). Az interneten való rögzítettség 

és megosztás szempontjából kiemelt megjelenési formák (Á_3, Á_4, Á_5, Á_6) többszöri 

előfordulása alacsonyabb gyakoriságú. Áldozati oldalról a névvel való visszaélés nem 

jelent meg a mintában (31. táblázat). A nemek további vizsgálata során különbség 

található az internetes csoportból való kizárás (khí-négyzet=11,887; df=2; p<0,01) és a 

fenyegető üzenet, hozzászólás (khí-négyzet=7,981; df=2; p<0,05) esetében, a fiúk aránya 

magasabb.  

31. táblázat Az áldozattá válás gyakorisági eloszlása a teljes mintán 

áldozat (%) soha igen, 

egyszer 

igen, 

többször 

Á_1 Trágár, támadó üzenetet, hozzászólást 

kaptam. 

60,2 24,5 15,3 

Á_2 Sértő, bántó üzenetet kaptam. 53,1 32,7 14,3 

Á_8 Fenyegető üzenetet, hozzászólást kaptam az 

interneten. 

83,7 11,2 5,1 

Á_3 Valótlan információt terjesztettek rólam az 

interneten. 

80,6 15,3 4,1 

Á_5 Osztottak meg rólam olyan személyes 

információt, titkot, amit én nem osztottam volna 

meg magamról. 

80,6 15,3 4,1 

Á_4 Kizártak internetes csoportból olyanok, 

akikkel korábban jóban voltam. 

77,6 18,4 4,1 

Á_6 Kellemetlen, megszégyenítő képet vagy 

videót osztottak meg rólam. 

87,8 11,2 1 

Á_7 A nevemben üzenetet küldtek másoknak, 

hogy lejárassanak vagy kellemetlen helyzetbe 

hozzanak. 

84,7 15,3 - 

Az elkövetővé válás (32. táblázat, 76. o.) gyakoriságának elemzése alapján elmondható, 

hogy szintén a trágár (17,3%), sértő üzenetek (13,3%) küldése és a megszégyenítő kép 
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lájkolása (7,1%) a leggyakoribb. Ez utóbbi passzív elkövetői magatartás, hiszen a 

felületen nemcsak a cselekmény támogatását jelenti, hanem hozzájárul a tartalom 

terjesztéséhez is. A kevésbé gyakori megjelenési formák között említhetők a 

megszégyenítő tartalom, személyes vagy valótlan információ megosztása, melyekkel 

kapcsolatban csak a konkrét esetek vizsgálata során derülhet fény egyértelműen arra, 

hogy teljesült-e az ismétlődés és az időben való elhúzódás kritériuma.  

Nemi különbség található sértő, bántó üzenet küldése (khí-négyzet=6,570; df=2; 

p<0,05), a valótlan információ terjesztése (khí-négyzet=8,882; df=2; p<0,05), és a 

csoportból való kizárás esetében (khí-négyzet=8,882; df=2; p<0,05), mindhárom esetben 

a fiúk magasabb aránya jellemző. 

32. táblázat Az elkövetővé válás gyakorisága a teljes mintán 

elkövető (%) soha igen, 

egyszer 

igen, 

többször 

E_1 Küldtem már szándékosan trágár, támadó 

üzenetet, hozzászólást. 

64,3 18,4 17,3 

E_2 Küldtem már szándékosan sértő, bántó 

üzenetet másoknak. 

59,2 27,6 13,3 

E_9 Lájkoltam már olyan tartalmakat (képet, 

videót), ami valamelyik ismerősömet 

megszégyenítette vagy kellemetlenül érintette. 

81,6 11,2 7,1 

E_4 Szándékosan kizártam vagy a csoportommal 

kizártunk olyasvalakit egy internetes csoportból, 

akivel korábban jóban voltunk. 

76,5 18,4 5,1 

E_8 Szándékosan küldtem fenyegető üzenetet 

valakinek az interneten. 

85,7 9,2 5,1 

E_7 Küldtem már szándékosan üzenetet más 

nevében azért, hogy lejárassam vagy kellemetlen 

helyzetbe hozzam. 

87,8 8,2 4,1 

E_3 Szándékosan valótlan információt 

terjesztettem egy ismerősömmel kapcsolatban az 

interneten. 

87,8 8,2 4,1 

E_5 Osztottam meg valakinek a titkát, vagy 

személyes információt róla. 

80,6 17,3 2 

E_6 Megosztottam már olyan tartalmat (képet, 

videót), amiről tudtam, hogy valamelyik 

ismerősömet megszégyeníti vagy kellemetlen 

helyzetbe hozza. 

86,7 12,2 1 
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33. táblázat A szülői mediáció gyakorisági eloszlása a teljes mintán 

szülői mediáció (%) 

item soha néha hetente gyakran rendszere-

sen 

passzív szülői közvetítés itemek 

SZM_P_4 Szüleim szabályozzák, 

hogy mennyi ideig használhatom 

az internetet. 

48 37,8 5,1 6,1 3,1 

SZM_P_1 Szüleim időnként 

ellenőrzik a profilomat a 

közösségi oldalakon. 

66,3 19,4 2 5,1 7,1 

SZM_P_3 Szüleim megtiltották, 

hogy használjam a netet. 

(kifejezetten valamilyen internetes 

tevékenységem miatt). 

67,3 24,5 4,1 2 2 

aktív szülői közvetítés itemek 

SZM_A_3 Beszélgettünk már a 

szüleimmel arról, hogy mit kell 

tennem, ha valami felháborító, 

bántó vagy nyugtalanító 

tartalommal találkozom az 

interneten. 

33,7 40,8 7,1 10,2 8,2 

SZM_A_2 A szüleim időnként 

mellém ülnek, mikor 

internetezem. (nézi, hogy mit 

csinálok, de nem kapcsolódik be 

tevékenyen) 

37,8 42,9 6,1 8,2 5,1 

SZM_A_4 Beszélgettünk már a 

szüleimmel arról, hogyan 

használjam biztonságosan az 

internetet. 

51 26,5 7,1 10,2 5,1 

SZM_A_5 Beszélgettünk már a 

szüleimmel arról, hogyan 

viselkedjek másokkal az 

interneten. 

41,8 39,8 6,1 5,1 7,1 

SZM_A_1 A szüleim 

elbeszélgettek már velem arról, 

hogy mit csinálok az interneten. 

37,8 53,1 2 6,1 1 

A szülői mediáció (33. táblázat) eredményeinek vizsgálatából kiderül, hogy mind a 

passzív, mind az aktív szülői közvetítés alacsony mértékű. A passzív szülői közvetítés 

itemei közül a legmagasabb értéket internethasználati idő szabályozása item esetében 

mértem (SzM_P_4). Az aktív szülői közvetítés tekintetében legmagasabb értéket a 

szülőkkel való beszélgetés valamilyen nyugtalanító tartalom kezelésével kapcsolatban 
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item érte el, a diákok 33,6%-a soha nem beszélgetett erről, 40,8%-uk néha, 25,5%-uk 

ennél gyakrabban beszélgetett szüleivel.  

A nemek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a két csoport szignifikánsan különbözik 

egymástól a szülők általi profil ellenőrzése (SZM_P_1: khí-négyzet=11,724; df=4; 

p<0,05), az internetes tevékenységről való beszélgetés item (SZM_A_1: khí-

négyzet=10,421; df=4; p<0,05) esetében. Mindkét itemnél a lányok magasabb aránya 

jellemző. A többi állítás esetében nem volt szignifikáns a különbség. 

A szülői mediáció, valamint az aktív és passzív szülői mediáció index összevetése 

alapján elmondható, hogy sem az áldozat és nem-áldozat, sem az elkövető és nem-

elkövető csoport között nincs szignifikáns különbség.  

Azonban nem-elkövető csoport esetében magasabb szülői mediáció gyakoriság 

jellemző a következő itemek esetében:  

• „A szüleim elbeszélgettek már velem arról, hogy mit csinálok az interneten.” – 

elkövető: 55%, nem-elkövető: 74,2% 

• „A szüleim időnként mellém ülnek, mikor internetezem. (nézi, hogy mit csinálok, 

de nem kapcsolódik be tevékenyen).” – elkövető: 57,1%, nem-elkövető: 71,4% 

• „Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogy mit kell tennem, ha valami 

felháborító, bántó vagy nyugtalanító tartalommal találkozom az interneten.” – 

elkövető: 63,4%, nem-elkövető: 71,4% 

•  „Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogyan viselkedjek másokkal az 

interneten.” – elkövető: 49,2%, nem-elkövető: 74,2% 

• „Szüleim megtiltották, hogy használjam a netet. (kifejezetten valamilyen 

internetes tevékenységem miatt).” – elkövető: 26,9%, nem-elkövető: 42,8% 

• „Szüleim szabályozzák, hogy mennyi ideig használhatom az internetet.” – 

elkövető: 47,6%, nem elkövető: 60% 

Az elkövető csoport esetében magasabb szülői mediáció gyakoriság jellemző  

• a „Szüleim időnként ellenőrzik a profilomat a közösségi oldalakon.” (elkövető: 

38%, nem-elkövető: 25,7%) és  

• a „Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogyan használjam biztonságosan az 

internetet.” (elkövető: 52,3%, nem-elkövető: 42,8%) item esetében. 

A nem-áldozat csoport esetében pedig magasabb szülői mediáció gyakoriság jellemző a 

következő itemek esetében:  
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• „A szüleim időnként mellém ülnek, mikor internetezem. (nézi, hogy mit csinálok, 

de nem kapcsolódik be tevékenyen).” – áldozat: 50,9%, nem-áldozat: 76,7% 

• „Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogy mit kell tennem, ha valami 

felháborító, bántó vagy nyugtalanító tartalommal találkozom az interneten.” – 

áldozat: 61%, nem-áldozat: 72% 

• „Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogyan viselkedjek másokkal az 

interneten.” – áldozat: 50,9%, nem-áldozat: 67,4% 

Az áldozat csoport esetében magasabb szülői mediáció gyakoriság jellemző a „Szüleim 

időnként ellenőrzik a profilomat a közösségi oldalakon.” állítás esetében. (áldozat: 

43,6%, nem-áldozat: 20,9%) 

Az állítások további külön vizsgálata során megállapítható, hogy az áldozat és 

nem-áldozat csoport a „A szüleim időnként mellém ülnek, mikor internetezem. (nézi, hogy 

mit csinálok, de nem kapcsolódik be tevékenyen).” item esetében szignifikáns a 

különbséget mutat (khí-négyzet=12,660; df=4; p<0,05). A nem-áldozatok esetében a 

szülők gyakoribb ellenőrzése jellemző.  

Az elkövető és nem-elkövető csoport esetében a következő itemeknél 

tapasztalható szignifikáns különbség:  

• „Beszélgettünk már a szüleimmel arról, hogyan viselkedjek másokkal az 

interneten.” (khí-négyzet=9,736; df=4; p<0,05),  

• „Szüleim megtiltották, hogy használjam a netet. (kifejezetten valamilyen 

internetes tevékenységem miatt).” (khí-négyzet=11,400; df=4; p<0,05).  

Mindkét állítás esetén a nem-elkövetőkre jellemző a szülői közvetítés magasabb 

gyakorisága. 

A mediáció típusai közül az iskolai mediáció itemeinek (34. táblázat, 80. o.) 

gyakorisága magasabbak. Leggyakrabban az internethasználat előnyeiről és hátrányairól 

beszélgettek a diákok a tanáraikkal (IM_4), ezt követte a biztonságos internethasználat 

témája (IM_2), majd a hátrányok kezelésének kérdése (IM_1), végül az online viselkedés 

módjai, szabályairól való párbeszéd (IM_4).  
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34. táblázat Az iskolai mediáció gyakorisági eloszlása 

iskolai mediáció (%) 

soha, néha, hetente, gyakran, rendszeresen 

item soha néha hetente gyakran rendszere-

sen 

IM_4 Van olyan tanár az 

iskolában, aki beszélt nekünk 

az internethasználat előnyeiről 

és hátrányairól. 

21,4 54,2 7,1 15,3 2 

IM_2 Beszélgettünk már 

valamelyik tanárunkkal arról, 

hogyan használjuk 

biztonságosan az internetet. 

34,7 44,9 4,1 11,2 5,1 

IM_1 Beszélgettünk már 

valamelyik tanárunkkal arról, 

hogy mit kell tennünk, ha 

valami felháborító, bántó vagy 

nyugtalanító tartalommal 

találkozunk az interneten 

34,7 46,9 4,1 10,2 4,1 

IM_3 Beszélgettünk már 

valamelyik tanárunkkal arról, 

hogyan viselkedjek másokkal 

az interneten. 

39,8 40,8 5,1 9,2 5,1 

Az iskolai klíma tekintetében, a nemek szerinti vizsgálat alapján a lányok és a fiúk 

csoportátlaga nem különbözik egymástól szignifikánsan. Az iskolai klíma részét képező 

iskolai osztály dimenzió tekintetében a két csoport átlaga szignifikánsan különbözik 

egymástól (t(96)=-2,51, p<0,05). A lányok osztály klíma átlaga 3,75 (SD=0,87), a fiúké 

pedig 3,3 (SD=0,91). A nemek további vizsgálata alapján elmondható, hogy  

• az „Osztálytársaim segítőkészek.” (U=810,5, p<0,01; lányok: M= 3,61, SD=1,05, 

a fiúk: M=2,91, SD=1,27) és a 

• „Ha rosszkedvű vagyok, mindig akad az osztályból valaki, aki észreveszi vagy 

segíteni próbál.” (U=769, p<0,01; lányok: M= 4,19, SD=1,27, fiúk: M=3,34, 

SD=1,43) item esetében a két csoport átlaga szignifikánsan különbözik egymástól  

A többi item esetében nem volt szignifikáns a különbség. 

Az iskolai klíma és az érintettségi csoportok (35. táblázat) elemzése alapján elmondható, 

hogy az elkövető és nem-elkövető minta szignifikánsan különbözik egymástól a 

következőkben: 

• az iskolai klíma (t(96)=2,45, p<0,05) 
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• az iskolai klíma iskola dimenziója tekintetében (t(96)=2,69, p<0,01) 

Az iskolai klíma itemeit külön vizsgálva: 

• az „Osztálytársaim segítőkészek.” (U=740, p<0,01)  

• az „Élvezem az iskolai munkát, tevékenységeket.” (U=725, p<0,01) és  

• az „Örülök, hogy ebbe az iskolába járhatok.” (U=768, p<0,01) itemek esetében. 

35. táblázat Az iskolai klíma indexeinek és itemeinek átlagértékei az érintettségi 

csoportok szerint 

igaz iskolai klíma 

(1) egyáltalán nem igaz – (5) teljes mértékben 

item  M  M M M 

 áld. 

(n=55) 

nem-áld. 

(n=43) 

elk. 

(n=63) 

nem-elk. 

(n=35) 

kortársak – osztály index 3,55 3,55 3,42 3,78 

itemek     

IK_3 Ha rosszkedvű vagyok, mindig akad az 

osztályból valaki, aki észreveszi vagy segíteni 

próbál. 

3,69 3,95 3,65 4,09 

IK_1 Az osztályom tanulói szívesen vannak 

együtt. 

3,69 3,4 3,59 3,51 

IK_2 Osztálytársaim segítőkészek. 3,27 3,33 3,05 3,74** 

     

iskola index 3,31 3,29 3,11 3,64 

itemek     

IK_6 Örülök, hogy ebbe az iskolába járhatok. 3,80 3,84 3,59 4,23** 

IK_5 Élvezem az iskolai munkát, 

tevékenységeket. 

3,2 3,49 3,05 3,83** 

IK_4 Iskolánkban a tanulók részt vehetnek a 

rájuk vonatkozó szabályok kialakításában. 

2,95 2,56 2,71 2,89 

     

tanárok index 3,45 3,38 3,29 3,65 

itemek     

IK_9 Tanáraim segítőkészek. 3,8 3,91 3,68 4,14 

IK_10 Tanáraim igazságosak velünk. 3,27 3,40 3,17 3,6 

IK_8 Tanárainkkal meg lehet beszélni a 

problémáinkat. 

3,33 3,28 3,14 3,6 

IK_7 Elmondhatom a véleményemet a 

tanáraimnak. 

3,4 2,98 3,19 3,26 

iskolai klíma index 3,44 3,41 3,28 3,68* 

**: p<0,01; *: p<0,05  

A szórásértékeket a VII. melléklet (170.-171. és 180.o) tartalmazza. 

 

A szemlélők viszonyulása és a nem összevetése alapján elmondható, hogy a lányok 

pozitív itemek átlag értékei minden esetben magasabb, a negatív állítások esetében 
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alacsonyabb. Az itemeket közül a „Rosszul érzem magam, amikor azt látom, hogy egy 

tanulót bántanak a társai” item tekintetében a két csoport átlaga szignifikánsan 

különbözik egymástól (U=871,5, p<0,05). A lányok item átlaga 4,15 (SD=1,08), a fiúké 

pedig 3,5 (SD=1,38). A többi item esetében nem szignifikáns a különbség.  

36. táblázat A szemlélő szereppel kapcsolatos index és itemek átlagértékei az 

érintettségi csoportok szerint 

szemlélők 

(1) egyáltalán nem igaz – (5) teljes mértékben 
 M M M M 

 áld. 
(n=55) 

nem-áld. 
(n=43) 

elk. 
(n=63) 

nem-elk. 
(n=35) 

SZ_1 Rosszul érzem magam, amikor azt 

látom, hogy egy tanulót bántanak a társai. 

3,69 4,07 3,52 4,46** 

SZ_3 Megpróbálom megakadályozni, 

amikor bántalmaznak vagy zaklatnak egy 

másik gyereket. 

3,31** 2,65 2,92 3,2 

SZ_4 Ha az iskolában bántalmazást vagy 

zaklatást látok, szólok valamelyik 

tanárnak. 

3,05 3,16 2,87 3,51* 

SZ_5 Ha bántanak vagy zaklatnak 

valakit, csak azután védem meg, ha már 

valaki melléállt. 

2,24 1,91 2,21 1,89 

SZ_2 Rosszul érzem magam, ha azt 

látom, hogy bántanak valakit, de nem 

merek segíteni. 

2,95 2,79 2,57 3,43** 

**: p<0,01; *: p<0,05 

A szórásértékeket a VII. melléklet (172.o.) tartalmazza. 

Az elkövetők és nem-elkövetők csoportjának adatai alapján a két csoport átlagai 

szignifikánsan különbözik egymástól: 

• a „Rosszul érzem magam, amikor azt látom, hogy egy tanulót bántanak a társai.” 

item (U=619,5, p<0,01), 

• „Rosszul érzem magam, ha azt látom, hogy bántanak valakit, de nem merek 

segíteni.” item (U=749,5, p<0,01), valamint a  

• „Ha az iskolában bántalmazást vagy zaklatást látok, szólok valamelyik tanárnak.” 

item (U=779,5, p<0,05) esetében.  

A nem-áldozat és az áldozat csoport a szemlélői viszonyulással kapcsolatos állítások 

alapján a „Megpróbálom megakadályozni, amikor bántalmaznak vagy zaklatnak egy 

másik gyereket.” item esetében szignifikáns a különbség (U=828, p<0,01).  
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Az áldozathibáztatás és a nem elemzése alapján a lányok átlagainak értéke a pozitív 

itemek alapján magasabb, a negatív állítások esetében alacsonyabbak. Az 

áldozathibáztatás dimenzió tekintetében a nem két csoportjának átlaga szignifikánsan 

különbözik egymástól (t(96)=3,16, p<0,01). A lányok áldozathibáztatás átlaga 2,17 

(SD=0,79), a fiúké pedig 2,66 (SD=0,71). A nemek és az itemek vizsgálata alapján az 

„Azt sosem bántják, aki nem provokálja ki.” (U=830, p<0,01; Mlány: 2,15, SD: 1,25; Mfiú: 

2,86, SD: 1,37) és a „Vannak olyan tanulók, akik megérdemlik, hogy a többiek bántsák 

őket.” (U=790,5, p<0,05; Mlány: 2, SD: 1,33; Mfiú:2,73; SD: 1,28) állítások esetében 

szignifikáns különbség mutatható ki. Mindkét item esetében a fiúk átlaga magasabb. 

37. táblázat Az áldozathibáztatás indexének és itemeinek átlagértékei az érintettségi 

csoportok szerint 

áldozathibáztatás 

(1) egyáltalán nem értek egyet – (5) teljes mértékben egyet értek 

item M M M M 

 áld. 
(n=55) 

nem- áld. 
(n=43) 

elk. 
(n=63) 

nem-elk. 
(n=35) 

áldozathibáztatás index 2,43 2,34 2,58** 2,05 

ÁH_1 A bántalmazás nem 

elfogadható. 

4,11 4,19 3,92 4,54** 

ÁH_3 Sosem véletlen, ha bántanak 

valakit. Biztos tett valamit, amivel 

kiprovokálta.  

2,71 2,74 2,81 2,57 

ÁH_2 Senki nem érdemli meg, hogy 

bántalmazzák vagy zaklassák. 

3,64 3,81 3,44 4,2** 

ÁH_5 Ha az áldozat nem tett volna 

semmi rosszat, nem bántanák. 

2,64 2,81 2,78 2,6 

ÁH_4 Azt sosem bántják, aki nem 

provokálja ki.    

2,42 2,53 2,62 2,2 

ÁH_6 Vannak olyan tanulók, akik 

megérdemlik, hogy a többiek bántsák 

őket. 

2,6 1,98 2,67** 1,71 

**: p<0,01; *: p<0,05 

A szórásértékeket a VII. melléklet (172.-173. és 180. o.) tartalmazza. 

Az áldozathibáztatás itemek eredményeinek értékeit a különböző érintettségi csoportok 

szerint a 37. táblázat mutatja be. Az elkövető és a nem-elkövető csoport átlaga alapján, 

az áldozathibáztatás dimenziót, valamint a terület állításait külön is megvizsgálva 

elmondható, hogy a két csoport szignifikánsan különbözik egymástól: 

• áldozathibáztatás index (t(96)=-3,3, p<0,01),  

• az „A bántalmazás nem elfogadható.” item (U=752, p<0,01),  
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• a „Senki nem érdemli meg, hogy bántalmazzák vagy zaklassák.” (U=732, p<0,01), 

és  

• a „Vannak olyan tanulók, akik megérdemlik, hogy a többiek bántsák őket.” 

(U=675,5, p<0,01) esetében. 

Az elemzés következő lépéseként a digitális közeg sajátosságainak eredményére voltam 

kíváncsi, melynek elemei a digitális dependencia, digitális énhatékonyság, digitális 

stressz összetevői, technológia iránti attitűd és a használat helyszínei.  

A digitális dependencia (38. táblázat, 85. o.) adatainak vizsgálata alapján a nemek 

tekintetében nincs szignifikáns különbség. Az életkor esetében az „Az iskolai 

tanulmányaimhoz szükségem van az internetre.” (U=790,5, p<0,05, Mált.isk.: 3,36, 

SD:1,26; Mgimn: 4,56, SD: 0,51) itemmel kapcsolatban tapasztalható szignifikáns 

különbség, ami jelzi, a magasabb évfolyam tanulási-tanítási folyamatába épített nagyobb 

mértékű internethasználatot. 

A digitális stressz és az elkövető, nem-elkövető csoportot vizsgálva megállapítható, hogy 

szignifikánsan különbözik egymástól a két csoport: 

• a digitális dependencia (t(96)=-3,81, p<0,01),  

• a digitális túlsúly (t(96)=-2,08, p<0,05) és a  

• digitális túlterhelés (t(96)=-2,86, p<0,01) esetében. 

A digitális stressz és az áldozat nem-áldozat csoportot vizsgálva elmondható, hogy  

• a digitális dependencia (t(96)=-3,4, p<0,01),  

• a digitális túlsúly (t(96)=-2,6, p<0,05) és  

• a digitális túlterhelés (t(96)=-2,57, p<0,05) esetében szignifikáns különbség van a 

két csoport között (40. táblázat, 86. és 87. o.).  
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38. táblázat A digitális dependencia indexének és itemeinek átlagértékei az 

érintettségi csoportok szerint 

digitális dependencia 

item M M M M 

 
áld. 
(n=55) 

nem- áld. 
(n=43) 

elk. 
(n=63) 

nem-elk. 
(n=35) 

digitális dependencia index 3,47** 2,8 3,41** 2,75 

DD_1 Nem tudom elképzelni a 

napomat internet nélkül. 
3,47* 2,86 3,46** 2,74 

DD_2 Az iskolai tanulmányaimhoz 

szükségem van az internetre. 
3,65 3,49 3,57 3,6 

DD_3 Elképzelhetetlennek tartom az 

életemet internet nélkül. 
3,29** 2,16 3,22** 2,03 

DD_4 Az internet jobbá teszi az 

életemet. 
3,47** 2,7 3,41** 2,63 

**: p<0,01; *: p<0,05 

A szórásértékeket a VII. melléklet (173. és 180. o.) tartalmazza. 

39. táblázat A digitális énhatékonyság indexének és itemeinek átlagértékei az 

érintettségi csoportok szerint 

digitális én-hatékonyság 

item M M M M 

 
áld. 
(n=55) 

nem- áld. 
(n=43) 

elk. 
(n=63) 

nem-elk. 
(n=35) 

digitális én-hatékonyság index 3,96 3,95 3,94 4 

DE_1 Szívesen próbálok ki új IKT 

eszközöket és online felületeket. 
3,4 3,37 3,29 3,57 

DE_2 Biztos vagyok benne, hogy 

meg tudom tanulni az új 

alkalmazások és online felületek 

használatát. 

4,36 4,23 4,4 4,14 

DE_3- Nehezen szoktam megtanulni 

az új alkalmazások és online 

felületek használatát. 

1,8 1,53 1,76 1,54 

DE_4 Nem bánom, ha egy új 

alkalmazást vagy online felületet kell 

használnom. 

3,91 3,77 3,84 3,86 

**: p<0,01; *: p<0,05 

A szórásértékeket a VII. melléklet (174. és 180. o..) tartalmazza. 

A digitális énhatékonyság (39. táblázat) eredményeinek vizsgálata alapján elmondható, 

hogy a nem, az életkor és a szerepek tekintetében sincs különbség sem az index, sem az 
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itemek esetében. A terület összetevőivel kapcsolatban kiegyensúlyozott eredmények 

jellemzők a különböző csoportok esetében. 

40. táblázat A digitális stressz itemeinek és a képzett indexeknek átlagértékei az 

érintettségi csoportok szerint 

digitális stressz 

item M M M M 

 
áld. 

(n=55) 

nem- áld. 

(n=43) 

elk. 

(n=63) 

nem-elk. 

(n=35) 

Digitális túlterhelés index 3,17* 2,75 3,16** 2,68 

DTI_1 Ha internetezek, azon 

veszem magam észre, hogy 

lényegtelen dolgokba merülök el. 

3,05* 2,42 2,9 2,54 

DTI_2 Ha internetezek, akkor 

egyszerre többféle feladattal 

foglalkozom.  

4,02* 3,37 3,95* 3,34 

DTI_3 Úgy érzem, hogy ellep az 

internetről származó információ.  
2,42 2,26 2,54* 2 

DTI_4 Előfordul, hogy a 

közösségi oldalak vagy az 

internethasználat miatt 

halogatom a feladataim. 

3,29 2,77 3,3* 2,63 

DTI_5 Idegesítőnek tartom, ha 

túl sok információt osztanak meg 

magukról az ismerőseim online.  

3,09 2,95 3,11 2,89 

     

Digitális túlsúly index 2,79* 2,29 2,72* 2,3 

DT_1 Ha nem lenne internet, 

több időt töltenék a 

családommal. 

2,8 2,67 2,76 2,71 

DT_2 Ha nem lenne internet, 

több időt töltenék a barátaimmal. 
2,55 2,16 2,43 2,29 

DT_3 Ha nem lenne internet, 

több időt töltenék alvással. 
2,87* 2,07 3** 1,66 

DT_4 Ha nem lenne internet, 

több időt töltenék aktív 

szabadidős tevékenységgel (pl. 

sport, kirándulás). 

2,89* 2,28 2,68 2,51 

DT_7 Ha nem lenne internet, 

több időt töltenék tanulással. 
2,75 2,49 2,67 2,57 

DT_6 Ha nem lenne internet, 

több energiám jutna az iskolai 

feladataimra. 

2,89** 2,12 2,79* 2,11 

**: p<0,01; *: p<0,05 

A szórásértékeket a VII. melléklet (175.-180. o.) tartalmazza. 
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40.táblázat folytatása A digitális stressz itemeinek és a képzett indexeknek 

átlagértékei az érintettségi csoportok szerint 

digitális stressz 

item M M M M 

 
áld. 
(n=55) 

nem- áld. 
(n=43) 

elk. 
(n=63) 

nem-elk. 
(n=35) 

Digitális komplexitás index 1,96 2 1,89 2,1 

DK_1 Képtelenség követni a 

különböző online felületek és 

alkalmazások változásait. 

2,53 2,65 2,41 2,89 

DK_2 Bonyolultnak találom az 

online felületeket és alkalmazásokat.  
1,71 1,74 1,62 1,91 

DK_3 Sok időre van szükségem, 

hogy megtanuljam az online 

felületek és alkalmazások 

használatát. 

1,65 1,6 1,65 1,6 

Biztonság     

BH_1 A biztonsági beállítások 

lehetővé teszik, hogy biztonságban 

legyek az interneten.  

3,18 3,37 3,06 3,63 

BH_2 Biztonságosnak tartom az 

internetet. 
2,73 2,81 2,78 2,74 

BH_3 Félek attól, hogy túl sok 

információ gyűlik össze rólam az 

interneten. 

3,56 3,77 3,7 3,57 

BH_4 Feszültnek, nyugtalannak 

érzem magam, ha valamilyen 

információt osztok meg magamról 

online. 

3,31 3,65 3,38 3,6 

     

Digitális bizonytalanság index 2,31 2,4 2,27 2,49 

DB_1 Úgy érzem, túl gyorsan 

változnak az online felületek és 

alkalmazások. 

2,35 2,42 2,27 2,57 

DB_2 Idegesítőnek tartom, hogy 

mire hozzászokom egy online 

felülethez vagy alkalmazáshoz, 

megváltozik az.  

2,4 2,19 2,30 2,31 

DB_3 Feldühít, ha egy megszokott 

online felület kinézete megváltozik. 
2,05 1,88 2,02 1,91 

DB_4 Rendszeresen frissítem az 

általam használt alkalmazásokat. 
3,55* 2,86 3,48* 2,83 

**: p<0,01; *: p<0,05 

A szórásértékeket a VII. melléklet (175.-180.o.) tartalmazza. 
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A technológiai attitűd értékeit vizsgálva elmondható, hogy a fiúk hozzáállása a 

technológiához pozitívabb. A nemek és az állítások vizsgálata alapján nem található 

szignifikáns különbség egyik állítás esetében sem.  

41. táblázat A technológia iránti attitűd itemeinek átlagértékei az érintettségi 

csoportok szerint 

technológia iránti attitűd 

item M M M M 

(1 - 5) áld. 
(n=55) 

nem- áld. 
(n=43) 

elk. 
(n=63) 

nem-elk. 
(n=35) 

TA_1 káros – hasznos  3,91 3,81 3,95 3,71 

TA_3 értéktelen – értékes 3,85 3,72 4,03* 3,37 

TA_5 romboló – építő 3,49 3,3 3,56 3,14 

TA_2 veszélyes – veszélytelen 3,02 2,84 3,13* 2,6 

**: p<0,01; *: p<0,05 

A szórásértékeket a VII. melléklet (179. o.) tartalmazza. 

Az átlagok alapján a technológia iránti attitűd esetében a nem-áldozat és áldozat csoport 

sem különbözik egymástól szignifikánsan.  

Az nem-elkövető és elkövető csoport szignifikáns különbséget mutat: 

• a veszélyes – veszélytelen (U=806, p<0,05);  

• az értéktelen – értékes (U=798, p<0,05) itemek esetében.  

Mindkét tétel esetében a nem-elkövetők értek el alacsonyabb értéket, azaz, 

veszélyesebbnek és értéktelenebbnek tartják az internetet. 

Vizsgáltam továbbá az online helyszíneken való jelenlétet is, mely alapján 

elmondható, hogy a megkérdezett fiatalok leggyakrabban a következő felületeken vannak 

jelen: 39,8%-uk játszik multiplay játékon, 92,9%-a Facebook, 31,6%-a Snapchat, 23,5%-

uk Ask.fm felhasználó. A Facebook felhasználók között magasabb a lányok aránya (khí-

négyzet=11,876; df=1; p<0,01), a fiúk aránya magasabb a multiplay játékot játszók (khí-

négyzet=28,043; df=1; p<0,01) tekintetében. Az általános iskolai és a gimnáziumi 

korosztály között jelentős eltérés mutatkozott a multiplay játék (khí-négyzet=8,735; df=1; 

p<0,01) és az Ask.fm (khí-négyzet=10,814; df=1; p<0,01) esetében, az általános iskolai 

korosztály magasabb arányban van jelen ezeken a helyszíneken.  

A szerepek és az online helyszín adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy 

a nem-elkövetők és elkövetők csoportja között szignifikáns eltérés mutatkozik a 

• multiplay játék (khí-négyzet=6,520; df=1; p<0,05), a 

• Snapchat (khí-négyzet=10,277; df=1; p<0,01) és az 
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• Ask.fm (khí-négyzet=6,728; df=1; p<0,01) felület tekintetében.  

A nem-elkövetők csoportjához tartozók kevésbé vannak jelen az előbbi három 

helyszínen. 

A következőkben bemutatom azon érintettségi körök eredményét, akik a megjelenési 

formák vagy gyakoriság esetében saját bevallásuk szerint többször váltak elkövetővé 

vagy áldozattá. Mivel az előzőek során már részletesen bemutattam a területekhez tartozó 

összetevőket és itemeket, ezért a továbbiakban terjedelmi okok miatt, már csak a 

szignifikáns eredmények bemutatására törekszem. 

42. táblázat A többszörös érintettség (áldozat) szignifikáns eredményei   

indexek/itemek nem-érintett/érintett egyszer – érintett/ 

többször 

M M  

nem-áld. 

/áld 1x 

(n=77) 

áld. 

 

(n=21) 

t-próba/ 

Mann-

Whitney U 

technológia iránti attitűd index 3,37** 3,96 t(96)= -2,947 

digitális dependencia index 3,02** 3,73 t(96)= -2,947 

digitális dependencia - item    

DD_3 Elképzelhetetlennek tartom az 

életemet internet nélkül. 

2,56** 3,67 U= 479,5 

DD_4 Az internet jobbá teszi az 

életemet. 

2,99* 3,67 U= 575,5 

digitális túlterhelés - item    

DTI_2 Ha internetezek, akkor egyszerre 

többféle feladattal foglalkozom. 

3,57* 4,33 U= 479,5 

digitális bizonytalanság - item    

DB_4 Rendszeresen frissítem az általam 

használt alkalmazásokat. 

3,09* 3,81 U= 548,5 

technológia iránti attitűd - item    

TA_1 káros – hasznos (1 - 5)  3,73** 4,38 U= 517,5 

TA_3 értéktelen – értékes 3,66* 4,29 U= 583 

TA_5 romboló – építő 3,25** 4 U= 486,5 

áldozathibáztatás- item    

ÁH_2 Senki nem érdemli meg, hogy 

bántalmazzák vagy zaklassák. 

3,86* 3,19 U= 592 

iskolai klíma item    

IK_4 Iskolánkban a tanulók részt 

vehetnek a rájuk vonatkozó szabályok 

kialakításában. 

2,64* 3,29 U= 556,5 

IK_7 Elmondhatom a véleményemet a 

tanáraimnak. 

3,08* 3,71 U= 583 

**: p<0,01; *: p<0,05   A szórásértékeket a VII. melléklet (181.o.) tartalmazza. 
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Az eredmények alapján az áldozattá (42. táblázat, 89. o.) és elkövetővé válás (43. 

táblázat) tekintetében többször érintettekre szignifikánsan jellemző a technológia iránti 

pozitív attitűd, valamint a digitális közegbe való magasabb mértékű bevonódás. Az 

itemekből képzett többi index esetében nem volt szignifikáns különbség a két csoport 

között. 

43. táblázat A többszörös érintettség (elkövető) szignifikáns eredményei 

indexek nem-érintett/érintett egyszer – érintett/ 

többször 

M M  

nem-elk. 

/elk. 1x 

(n=70) 

elk. 

 

(n=28) 

t-próba/ 

Mann-

Whitney U 

digitális dependencia index 3* 3,5 t(96)= -2,062 

technológia iránti attitűd index 3,31** 3,97 t(96)= -3,693 

digitális dependencia - item    

DD_3 Elképzelhetetlennek tartom az 

életemet internet nélkül. 

2,51** 3,50 U= 620,5 

DD_4 Az internet jobbá teszi az 

életemet. 

2,94* 3,61 U= 706,5 

digitális túlterhelés - item    

DTI_2 Ha internetezek, akkor egyszerre 

többféle feladattal foglalkozom. 

3,53** 4,25 U= 654 

digitális túlsúly - item    

DT_1 Ha nem lenne internet, több időt 

töltenék a családommal. 

2,96* 2,21 U= 670 

Biztonság - item    

BH_1 A biztonsági beállítások lehetővé 

teszik, hogy biztonságban legyek az 

interneten. 

3,51** 2,64 U= 635 

technológia iránti attitűd    

TA_1 káros – hasznos (1 - 5)  3,7* 4,29 U= 670 

TA_3 értéktelen – értékes 3,57** 4,36 U= 636 

TA_5 romboló – építő 3,19** 3,96 U= 589 

TA_2 veszélyes – veszélytelen 2,8* 3,29 U= 726,5 

iskolai klíma    

IK_K_3 Ha rosszkedvű vagyok, mindig 

akad az osztályból valaki, aki észreveszi 

vagy segíteni próbál. 

4,07** 3,14 U= 621 

IK_4 Iskolánkban a tanulók részt 

vehetnek a rájuk vonatkozó szabályok 

kialakításában. 

2,56** 3,32 U= 624 

**: p<0,01; *: p<0,05   A szórásértékeket a VII. melléklet (182.o.) tartalmazza. 
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Kvalitatív eredmények bemutatása 

A csoportos interjúk elemzése során a digitális stresszel, a szülői- és iskolai mediációval, 

valamint az online zaklatással kapcsolatos tapasztalatokat és vélekedési formákat 

kívántam feltárni, ezzel is árnyalva, kiegészítve a kvalitatív kutatási eredményeket. 

Elsőként a szülői mediáció témáját érintő tapasztalatokra voltam kíváncsi, majd az iskolai 

keretek között eddig megvalósult mediáció lehetőségeit veszem sorra, mindezek után az 

online tevékenység közben megjelenő feszültséghez kapcsolódó tapasztalatokat 

részletezem, végül az online zaklatás témája során felmerült ismereteket, valamint a 

megelőzés, kezelés kérdéseit tekintem át. 

Szülői mediáció 

Elsőként a szülői mediáció formáit igyekeztem összefésülni a kutatás során használt két 

fő típus alapján (korlátozó, kiértékelő, Mesch, 2009). Az interjúk eredményeinek 

vizsgálata során a (1) korlátozó szülői közvetítés típusai közül megjelent (1.1) tiltás: a 

regisztráció és az arckép használatának tiltása: „Nekem otthon nagyon nagy harc 

volt, hogy egyáltalán lehessen Facebookom. Úristen, én szerintem jó két 

évig könyörögtem. És azóta is az a feltétel, hogy nem lehet olyan 

profilképem, amin látszódik az arcom.” 9. sz. csoport. A tiltás másik formája az 

eszköztől való eltiltás, melynek oka egyik esetben a nem megfelelő tanulmányi 

eredmény: „Hogyha valami rosszat, 1-est hozunk, akkor... Elveszik a 

telefont, mindent.” (2. sz. csoport), másik csoportban a túlzott használat került szóba: 

„Néha kihúzta apa a routert, és… Ja, meg hát ilyenkor elveszi. Így elveszi 

a telefont… hogyha hajnali 1-kor rám találnak, hogy Facebookozok, akkor 

elveszik az iPhone-t.” (8. sz. csoport) 

Felmerült az (1.2.) internethasználat szabályozása kapcsán a használat 

engedélyhez kötése és annak folyamatos ellenőrzése: „És nekem mindig engedélyt 

kellett kérnem ahhoz, hogy egyáltalán gépezhessek. És akkor mindig 

megkérdezték, hogy mit csinálok. (…) Egy gép volt nálunk, és akkor ahhoz 

így odaülhettem, mit tudom én, amikor szóltam, vagy megkérdeztem, akkor 

is megkérdezték, hogy mit csinálok…” (9. sz. csoport). Az internethasználati idő 

korlátozása kapcsán, egyrészt annak konkrét idejére vonatkozó szülői szabály: „Nálunk 

csak olyan szabályok vannak, hogy reggel (ne)…” (3. sz. csoport), másrészt a 

túlzott internethasználat kapcsán felmerülő külső kontroll jelentek meg: „Szabály 
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igazándiból nincs, csak az, hogy ne éjjel-nappal a gép előtt üljek, de 

hát…(Szólnak), hogy most már menjek ki, vagy menjek velük, vagy 

ilyesmi.” (3. sz. csoport) 

Egyik gimnáziumi csoportban két diáknál is felbukkant az (1.3.) ellenőrzés 

okostelefon vagy applikáció „location” funkciójának szülői használatával, mely során a 

földrajzi helyadatok nyomon követése alapján a szülők információt szerezhetnek 

gyerekük pontos helyzetével kapcsolatban: „Nekem csak a Messengeres 

(helymeghatározás) van kikapcsolva, mert amúgy van, hogy mondjuk így 

apáék nekem is rákeresnek a telefonomon keresztül, hogy hol vagyok. 

Tehát, az egész locationt nem lehet kikapcsolni a telefonom, mert akkor 

meg a szülők, de viszont így a Messengeres az nekem is ki van kapcsolva. 

És akkor azon keresztül meg tudod nézni, hogy hol van a másik.” (D1: 9. sz. 

csoport). A kijelentés kritikus reakciót indított el, egy másik résztvevő jelezte, hogy az ő 

szülei enélkül is tudják, hogy ő merre jár. A reagálást a témát felvető diák részéről jelen 

szülői ellenőrzésének értelmezése követte: „Hát de, ezt mi úgy állapodtunk meg, 

hogy amikor én elkezdtem így este is eljárni, akkor ebben állapodtunk meg, 

hogy oké, de akkor ők szeretnék látni. És nem azért, mert nem bíznak 

bennem, hanem azért, hogyha bármi van…” (D1: 9. sz. csoport), valamint egy 

másik résztvevő beszélgetésbe való bekapcsolódását is indukálta: „Nekem apa szokott 

olyat kérni, hogy Whatsappon van ilyen, hogy Share My Location, és 

hogyha mondjuk, odaérek valakihez, mit tudom én, azt mondom, hogy a 

Mercinél alszom, akkor kér egy olyat, csak azért, hogyha valami baj van, 

akkor tudja, hogy hova kell jönni. És akkor azt el kell küldenem, vagy a 

címet, vagy egy ilyen Location-t, és akkor abból látja.” (D2: 9. sz. csoport). 

 Az (2) aktív szülői szereppel kapcsolatos említések között megjelent (2.1.) a 

gyerek fokozatos bevezetése az online tevékenységekbe a felnőtt saját fiókja és 

tevékenységei által: „Konkrétan nem (szülői tanács vagy ellenőrzés), de 

mindig példamutatóan viselkedett. Például, mielőtt nekem lett saját 

fiókom, mindig az anyukám fiókját használtam, és mindig, tehát, hogyha 

bejelölte valaki, akkor én szóltam neki, hogy anya, XY bejelölt, és akkor: 

azt nem ismerem, ne jelöld vissza, ki tudja, hogy milyen zaklató őrült. És 

így automatikusan a példából rám ragadt, hogy én sem fogom 

visszajelölni, és ennyi volt. De így, hogy konkrétan így nem mondta el…” 
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(6. sz. csoport). Felmerült az aktív szülői jelenlét és segítés a gyerek önálló 

internethasználatának kezdetén: „Hát, például nálam is így volt, hogy még 

szerintem, vagyis úgy emlékszem, hogy még anya segített megcsinálni a 

saját fiókomat, és akkor így ő beállítgatta azokat, amiket a sajátjánál is 

beállított, és én meg akkor így nem állítottam el, mert hát nem volt értelme, 

(…) és aztán meg később meg már magamtól is direkt úgy csináltam, hogy 

jó legyen.” (6. sz. csoport). 

Az (2.2.) online jelenléttel, valamint az internethasználattal kapcsolatos kérdések 

megbeszélése két esetben jelent meg, egyrészt a veszélyek megbeszélése, arra való 

figyelemfelhívás: „Igen, mert mondta, hogy vannak veszélyei az internetnek, 

és hogyha bejelölnek, vagy rám írnak, akkor szóljak egyből nekik, hogy 

olyanokkal ne beszéljek, akiket nem ismerek.” (4. sz. csoport), másrészt 

bizonyos esetek kezelésének lehetőségének módja miatt: „Hát, sokszor van, hogy 

bejelölnek idegenek, és írnak is. És akkor anya mindig mondja, hogy 

tiltsam le őket…” (7. sz. csoport). 

A (2.3.) magánélet tiszteletben tartását, valamint az adatvédelmet érintő 

kérdéseket és szabályokat (privacy), az online tevékenységgel és azok 

következményeivel kapcsolatos szülői elvárások is említettek több csoportban:  

„Ne posztoljunk olyan képeket, amiket később megbánnánk.” (5. sz. 

csoport) 

„Meg ne beszélj ki másokat nyilvánosan.” (5. sz. csoport) 

„Bármit, olyat, ami kompromittáló, vagy bármilyen nagyon 

személyes, vagy ilyesmit feltenni.” (7. sz. csoport) 

„…apukám megkért, hogy így nagyon családi fotókat, meg ilyeneket 

ne posztolgassak, mivelhogy cég, meg az ő hírneve, mit tudom én.” 

(9. sz. csoport) 

„…apa is azt kérte, hogy se ilyen üzlet… jó, nyilván, nekem üzleti 

dolgom még nincs, de hogy se olyat, se családi fotót, se…” (9. sz. 

csoport) 

„Hát, igazából nekem annyit mondtak, hogy ne csináljak magamból 

hülyét, hogyha nem muszáj, szóval olyan képeket, olyan 

tartalmakat nem kell megosztani, meg… nem kell posztolni, meg 
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olyan emberekkel tartsam a kapcsolatot, akik érdemesek rá, és 

akkor így…” (7. sz. csoport) 

„Hogy olyat ne tegyünk föl, amire nem… tehát, amire nem lennénk 

később büszkék esetleg. Tehát, hogyha kínosan érintene, hogyha ezt 

így később visszaemlegetnék.” (7. sz. csoport) 

Egy gimnáziumi csoportban felvetődött a jövővel, jelen esetben a leendő álláskereséssel 

kapcsolatos következményekre való szülői figyelemfelhívás, figyelmeztetés: „Nekem is 

mindig mondják, hogyha majd megyek egy állásinterjúra, akkor már 

manapság az az első, hogy megjegyzik a neved, és megnézik azt…” 9. sz. 

csoport. 

Hat interjú során került szóba a digitális szakadék jelensége, azon belül is a 

használati megosztottság, a digitális kompetenciában mutatkozó különbségek a tanulók 

és a szüleik között. Az érintett diákok véleménye alapján a szüleik nem értenek a 

különböző technológiai eszközökhöz. Ezzel kapcsolatban megjelent a fordított irányú 

mediáció: a szülők segítése az online tevékenységek során, valamint a szülők online 

tevékenységének, feladatának gyerek általi megoldása: 

„Én küldtem el nekik az önéletrajzukat. Igen, de anyukám nevében. 

Mert én csináltam meg, és én küldtem el, mert ő nem tudja.” 2. sz. 

csoport 

„Igazándiból akkor szoktunk együtt netezni, hogyha mondjuk, neki 

segítségére van szüksége anyának, mondjuk, az utazásokhoz, mert 

tényleg, max ennyire használja.” 3. sz. csoport 

„Hát én apának, amikor megkapta az első e-mail (…), hogy 

beállítani, és én szoktam e-maileket írni nekik.” 3. sz. csoport 

„Mindig mindenben (segítek nekik), mert igazándiból nem értenek 

hozzá, és ezért nem értem, hogy miért kell egy olyan embernek leélni 

(?) egy olyan technológiával, vagy egy olyan korral, egyáltalán, 

amihez nem ért…” 3. sz. csoport 

„Hát, nekem igazából nem nagyon értenek hozzá, de mivel eleve 

olyan emberek is be vannak jelölve, akik előtt nem akarnék 

olyanokat feltenni, hogy a főnököm az ismerősöm, ezért így 

szerintem… mert dolgozok ilyen diákmunkában.” 7. sz. csoport 
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„Akkor van az még, mondjuk, amikor anya először csinált e-mail 

címet, akkor így tök béna volt, meg minden, és segíteni kellett neki.” 

7. sz. csoport 

(Segíteni kell nekik) „E-mailt küldeni.” „Vagy egyáltalán belépni (e-

mail fiókba).” „E-mailt írni.” „Videót átküldeni.” „Fényképet feltölteni 

telefonról.” „A szövegszerkesztésben sokszor.” 7. sz. csoport 

Az egyik gimnáziumi csoportban megjelent továbbá a szülői problémás használat. Az 

egyik esetben olyan fénykép megosztása, ami gyermeke számára kínos: 

„Anyukám meg ott éli az életét, és borzasztó idegesítő (…) akkor ez idegesít. 

Tehát az összes családi képet (felrakja)…  Anya, ez nem jó kép, senkiről, 

ne rakd fel, izé. De neki muszáj. És bejelöl (a képen). És olyan fényképek, 

ami felvállalhatatlan. És így, így, belepislogok, fura fejem van. Meg nem 

csak ilyen van, hanem mondjuk a nővéremmel állunk valahol, és ilyen 

tényleg, ez a beszélgetünk, rohadtul nem vagyunk felkészülve, lesifotóst 

játszik, és így felrakja a netre.” 9. sz. csoport. De megjelent a szülői túlzott 

használat is, mely során a szülő nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a gyermeke 

számára: „(Sokat használja) Tehát, otthon csak ennyit látunk. És hozzánk 

se szól szinte. Ha esetleg lemerül, akkor, amíg feltöltődik a telefonja, akkor 

így elérhető, de így mondjuk van, hogy beszélek hozzá, és egyszerűen nem 

figyel rám, (…) és mondom, anya, mondom, felakasztom magam, és nem, 

egyszerűen nem figyel rám.” 9. sz. csoport. 

Iskolai mediáció 

Az iskola biztonságos internethasználattal és online tevékenységgel kapcsolatos 

mediációja négy csoportban jelent meg, külső személy (rendőr) által tartott előadással, 

valamint ehhez kapcsolódóan az informatika tanárral folytatott beszélgetéssel 

összefüggésben. Összességében elmondható, hogy résztvevők minden csoportban 

nehezen emlékeztek vissza a tudatosító előadásokon elhangzottakra. Az egyik interjú 

során a diákok részéről megjelent az előadások bírálata is, mely szerint „Mindig 

ugyanazt a sablonszöveget mondják szinte.”, kritikával illették az előadások 

fókuszát: „Főleg azt mondják, hogy mit ne, és azt nem, hogy mit igen.”, 

valamint hiányolták az interaktivitást és a játékosságot: „…például ne csak mindig 

ő beszéljen, hanem másokat is kérdezzen.” (5. sz. csoport). 
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Az interjúk során a tanulók által említett témák két nagy csoportra, a (1) 

megelőzés lehetőségeire, valamint a (2) kezelés kérdéseire vonatkoztak. Gyakran említett 

tulajdonsága az internetnek a (1.1.) rögzítettség, ami azt jelenti, hogy az online 

kommunikációnknak nyoma marad. Az interjúk folyamán a megelőzéssel kapcsolatban 

megjelent ennek a sajátosságnak két következménye. Egyfelől az interneten lévő 

tartalmak online tevékenység visszakereshetőségének kérdése: „… semmilyen 

internetes felületen ne beszéljünk, vagy ne szidjunk semmit, mert azt 

bármibe visszakereshetik.” (5. sz. csoport), másfelől a lenyomozhatóság témája: 

„Igen, meg azt is mondták, hogy óvatosan az ilyen fenyegető levelekkel, 

mert a rendőrségen simán (megtalál) az IP-címed alapján.” (3. sz. csoport).  

A (1.2.) személyes adatok védelmével kapcsolatban a megfelelő és biztonságos 

jelszó készítésének lehetősége merült fel: „Nekünk még általános suliban 

mondták, hogyha tesznek a jelszóba @-ot, meg tele számmal, akkor 

nagyon nehéz feltörni.” (9. sz. csoport), az online felületen megadott személyes 

adatok lehetséges offline következményeire való figyelmeztetést említették: „Hát, hogy 

lakcímeket, meg ilyeneket ne adjunk meg, mert, ha mondjuk feltörik a 

Facebookomat… akkor simán betörhetnek hozzánk.” (3. sz. csoport), valamint 

a személyes profil biztonságos és tudatos használatára vonatkozó információk is 

megjelentek az előadás során: „… így röviden összefoglalva, hogy óvatosan. 

hogy ne jelöljünk be ismeretlen embereket. Meg ne beszélgessünk velük.” 

(3. sz. csoport). Az online zaklatással és a szexuális visszaélésekkel kapcsolatban 

felbukkant a megosztható tartalmak, különös tekintettel a fényképek körültekintő 

megosztása: „Egy külsős, volt egy vetítés, és akkor például volt egy olyan 

kép is, hogy egy ilyen csaj, aki egy ilyen kivágott mellek, belenyomva egy 

kamerába, és akkor ez át volt húzva egy piros X-szel…” (3. sz. csoport). 

Az iskolai előadásokon is megjelent a szülői engedély fontossága és a szülők 

digitális kompetenciájának hiányossága is: „Olyan volt, hogy ne tölts le semmit, 

csak hogyha a szüleid megengedik. És akkor így… de nagyjából mindent 

úgy töltök le, tehát. Meg sokszor én töltöm le szüleimnek, úgyhogy…” (3. sz. 

csoport) 

A (2) kezelés lehetőségei tekintetében még kevesebb emléket sikerült előhívni, melyek 

közül megjelent a (2.1.) a technológiai kezelés típusa közül a jelentés: „Hát, hogy ne 

nyissunk meg olyan különféle oldalakat, jelentsük, hogyha bármi zavar 
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minket…” (2. sz. csoport), valamint (2.2.) a szociális kontextus jelentősége is: felnőtt 

segítőhöz való fordulás: „Olyan is volt benne, hogyha látsz valamit, ami nem 

tetszik a gépen, akkor kapcsold ki. Rögtön kapcsold ki a monitort, és szólj 

egy felnőttnek.” (3. sz. csoport), azonkívül az online zaklatással kapcsolatban az 

áldozatközpontúság megjelenése, valamint a társas támasz nyújtásának fontossága: 

„Például, hogyha barátommal történt ilyen, akkor nem kiröhögni, hanem 

próbálni segíteni rajta, nehogy végzetesen elfajuljon ez az egész…” (5. sz. 

csoport). 

Digitális stressz 

A digitális stresszel kapcsolatos interjúkérdések adatainak elemzése során kísérletet 

tettem a témával kapcsolatos saját élmény alapú ismeretek feltárására, valamint a 

megelőzés, kezelés területére. Az „Internetezés közben kerültél már olyan helyzetbe, 

amikor feszültnek, idegesnek vagy nyugtalanul érezted magad?” kérdésre adott válaszok 

elemzése alapján a leggyakrabban említett válasz (1) a technológiai hibákkal és 

problémákkal kapcsolatos, úgymint (1.1.) a lefagyás, lelassulás. 

„Játék közben elmegy az internet.” (6. sz. csoport) 

„Töltenék le valamit, és akkor megy el.” (6. sz. csoport) 

„A letöltés, ha nagyon lassan megy.” (1. sz. csoport) 

„Amikor egy órán át töltődik a film.” (1. sz. csoport) 

„Hát olyasmikor, amikor mondjuk, valami fontosat nézek, vagy 

valami érdekel, és aztán hirtelen leáll.” (1. sz. csoport) 

„Amikor lefagy a gép.” (1. sz. csoport) 

„Főleg, mikor lefagy, mikor éppen telefonálok, és a Facebook 

Messenger szétkapcsol…” (5. sz. csoport) 

Több általános iskolai csoportban megjelent a számítógépes vagy online játékokhoz, 

(1.2.) játék közben megjelenő feszültséggel kapcsolatos válaszok: 

„Játék közben, amikor megvernek.” (1. sz. csoport) 

„Ha nem tudok valamilyen játékot kivinni.” (1. sz. csoport) 

„Hogyha nem győzök, akkor mindig kiakadok.” (1. sz. csoport) 

„Igen. Hogyha nem tudjuk kivinni azt a pályát.” (2. sz. csoport) 

„Amikor játszok, és akkor valamiért elmegy a net, és…” (3. sz. csoport) 
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„Mondjuk, hogyha Fifázok, és mondjuk a szerver, vagy az izé, szar.” 

(8. sz. csoport) 

„Meg mondjuk, bebuggol, és mondjuk, olyan gólt kapok, ahol, hogy 

mondjuk, a kapusom megfogja, de átmegy rajta, és úgy kapok gólt, 

akkor ideges szoktam lenni. De olyan nagyon ritkán van.” (8. sz. 

csoport) 

A beszélgetés közben elhangzott egy spontán érvelés is az online és az offline játékok és 

azok hasonló hatása, következménye tekintetében, mely szerint: „akkor is ideges lesz 

az ember, hogyha bármilyen, mit tudom én, versenyen nem nyer. Ez 

ugyanolyan, mint hogyha, csak így, normál esetben.” (8. sz. csoport). 

 Az egyik gimnáziumi csoportban az első válaszok között jelent meg a digitális 

túlterhelés egy tipikus esete, (1.3.) az információs túlterhelés – „a millió 

információáradat” (6. sz. csoport) –,  (1.4.) a digitális túlsúly, a bárhol, bármikor való 

elérhetőség és a folyamatos kapcsolódás lehetősége okozta feszültség: „Hát, hogy 

esetleg az, hogy valaki már annyira úgy gondolja, hogy mindig 

naprakésznek kell lennie, mindig tudnia kell, hogy mi történik, hogyha 

esetleg nincs lehetőség mondjuk rámenni az internetre, akkor már úgy érzi, 

hogy így kimaradt csomó mindenből, és akkor így rosszul érzi magát 

emiatt.” (6. sz. csoport) 

A technológiai hiba és a játék okozta feszültség mellett szintén gyakori említést 

ért el a (2) szociális aspektus, egyrészt a (2.1.) technológia sajátosságából eredő, de a 

társas kapcsolatok terén zavart vagy konfliktus okozó esetek, a válaszüzenet késése; az 

„online” féltékenység; negatív, lehangoló tartalmak:  

„Én szerintem bejött az a, amikor megmutatja, hogy meglátta az 

üzenetet. Ugye ez, tehát innentől kezdve ez szerintem rengeteg ilyen 

féltékenység, meg idegességet (okoz)… Mert ugye rögtön így megnézi 

valaki, és így nem válaszol, és eddig ezt előtte nem lehetett látni… 

Akkor meg ideges leszek, hogyha nem ír vissza. Az olyan rossz.” (9. 

sz. csoport) 

„Hát mondjuk, hogyha a barátom egy másik lánynak a képét 

lájkolta… Hát akkor… bunkó vagyok vele. És akkor úgyis rájön… 

akkor mindig megkérdezi, hogy mi bajom van, és akkor mondtam, 
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hogy nyugodtan menjél, lájkolgasd a képeit… és akkor abból rájön, 

hogy lehet, nem kéne.” (9. sz. csoport) 

„Az ilyen, amikor például a… valakinek a súlyát kritizálják, vagy 

ilyenek, azért, mert felrakott egy képet, semmi köze nincs hozzá, 

hogyha negatív kommentárja van, akkor vagy tartsa meg magában, 

vagy személyesen mondja el, és nem kell ezt Facebookon ország-

világ előtt.” (9. sz. csoport) 

De felmerült (2.2.) az online zaklatás vagy annak valamilyen előzménye: 

„Amikor az ismerős feltesz egy olyan képet, amin én is rajta vagyok, de nem egy 

túl jó kép.” (6. sz. csoport) 

„Ha valaki valami olyat ír, ami mondjuk például az, hogy nem igaz, és akkor 

elkezd itt…” „Valami olyat ír rólad, ami nem igaz?” „Igen, nem igaz, meg elkezdi 

azt terjeszteni, és utána meg nekem írogatja, hogy ezt így terjeszti.” (5. sz. csoport) 

„Csak az internetes kisebb viták.” (7. sz. csoport)  

Említésre került (2.3.) olyan tartalom, valamint annak hatása, amikor normává, 

befolyásoló tényezővé válhat egy jelenség: „ezek a hatások, amik ezek az 

oldalak, például a közösségi oldal közvetítenek felénk, valamilyen szinten 

ilyen nyomást gyakorol ránk. Például, hogyha az Instagramom tele van 

modell nőkkel, mindenki azt a példát látja magában, hogy neki is olyannak 

kell lennie.” (6. sz. csoport). 

Az online közegben feszültséget okozó tényezők mellett figyelmem kiterjedt (3) a 

feszültség kezelésére tett vélemények és válaszok vizsgálatára is. A többszöri átolvasás 

alapján a stressz csökkentésére irányuló technikák tekintetében a következő kategóriák 

rajzolódtak ki. 

Az első kategóriába kerültek (3.1.) a feszültséget okozó problémahelyzet 

megoldására való törekvés. Egyrészt a helyzet technológia segítségével való megoldása, 

úgymint vírusírtó alkalmazása, újraindítás: „Ha a telefonommal van, akkor 

általában kikap… újraindítom a telefonom.” (6. sz. csoport), vagy a tartalom 

láthatósági beállításának módosítása: „(Beállítottam), hogy ettől az oldaltól több 

posztot ne lássak.” (9. sz. csoport). Másrészt az interjúk kapcsán a játékosoknál 

megjelenő válasz, amikor egy adott pálya nem teljesítése után segítő videók 

megtekintésével igyekeztek ismereteket szerezni a pálya véghez vitelével kapcsolatban: 

„A játékoknál meg én azt szoktam csinálni, a legegyszerűbb: beírom a 
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Youtube-ba, megnézem, hogy mit csinál, vagy valami, aztán megcsinálom 

a pályát olyankor.” (6. sz. csoport). De a már korábban említett nem előnyös fotó 

megosztásával kapcsolatban is felmerült a tartalmat megosztó ismerős megkeresése, aki 

ebben az esetben végül a képet törölte. 

A második kategória azokat a válaszokat tartalmazza, amikor (3.2.) a 

feszültségkeltő tényezőt a tevékenység megszakításával kezelték: 

„És amikor már fáradt vagyok, meg nem bírom, akkor én mindig 

kikapcsolom.” (6. sz. csoport) 

„Hogyha a géppel, és akkor általában azt is kihúzom a kábelt, vagy 

(kikapcsolom) a játékot.” (6. sz. csoport) 

„Mikor meg játék közben idegesítem fel magam, akkor kilépek a 

játékból.” (6. sz. csoport) 

„Felállok a géptől.” (1. sz. csoport) 

Harmadik kategóriába kerültek azok a kezelési módok, amikor a feszültséget valamilyen 

(3.3.) tevékenységgel csökkentették vezették le. Megjelent a tevékenység megszakítása 

zenehallgatással, tv- vagy filmnézéssel vagy valamilyen más kedvtelés, tevékenység, 

sport felé fordulással: 

D1: „Stresszlabda...” 

D2: „Ami tele van liszttel, és…” 

D1: „Az a szivacs…” 

D2: „Van, igen, van olyan, ami szivacs, és van olyan, amikor a lufiba 

lisztet szórtok, kicsit felfújjátok, lisztet szórtok, és teljesen 

kinyomjátok belőle a levegőt, úgy összekötitek, és ilyen tök jól lehet 

gyúrni.” (1. sz. csoport) 

„Betöltöm a Spotify-on a kedvenc zenémet.” (3. sz. csoport) 

„Kikapcsolom a gépet, és jó nagyot játszom a kutyámmal.” (3. sz. 

csoport) 

„Én kimegyek a kertbe, és a labdát rugdosom.” (1. sz. csoport) 

„Nem tudom, vagy lemegyek, iszok valamit, vagy, gondolom, úgyis 

megyünk, ugye edzésem van, aztán azon vezetem le.” (6. sz. csoport) 
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Negyedik kategóriába azokat az eseteket soroltam, ahol a kezelés (3.4.) szociális 

kontextusba került, egyrészt a társas kapcsolatok bevonásával, szociális 

támaszkereséssel: „Ráírok a legjobb barátaimra, és elmondom.” (6. sz. 

csoport); „Valakinek jó, hogyha kibeszéli magából.” (7. sz. csoport). Másrészt 

két csoportban felmerült, hogy mindenki számára más a megfelelő megoldás, de a 

legfontosabb, hogy „Ne a környezetén vezesse le a feszültséget.” (7. sz. 

csoport), „Ne élőlényeken vezesse le.” (8. sz. csoport). 

Online zaklatás 

Az elemzés során az online zaklatással kapcsolatban elsőként arra voltam kíváncsi, hogy 

a diákok véleménye alapján mi tartozik ebbe a körbe; honnan származnak a témával és a 

megjelenési formákkal kapcsolatos információik; s különösen arra, mennyire uralják a 

témával kapcsolatos ismereteiket, vélekedéseiket a médiából vagy a közösségi médiából 

származó információk.  

Az egyik csoportban jelent meg a (1) közösségi a médiából ismert hírek közül 

Amanda Todd esete: „Nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk, de hogy lett egy 

csaj, akiről felraktak valami oldalra képet, és hogy ezért az öngyilkos lett, 

és akkor… nem biztos, hogy ez volt.” (3. sz. csoport). Az (2) álhírek közül a 

közösségi oldalakon terjedő és nem a kortárs online zaklatáshoz tartozó két történet 

merült fel ugyanabban a csoportban, ami nemcsak az álhíreket, hanem az idősebb 

korosztály felelősségét is beemelte a beszélgetésbe: 

„Van egy ilyen játék, ez a My Talking Angela, és hogy annak a 

szeméből figyelnek, meg hogy… Ja, és ezt… És hogy így elrabolnak 

a szexkereskedők. Hát, igen, meg néztünk is, meg mindenki 

megosztotta, hogy…” (4. sz. csoport). 

D1: „Van egy ember, aki bejelölget embereket, és akkor utána ilyen 

fekete kisbusszal megy és megerőszakolja őket a gyerekeket, és 

kiteszi az egyik sarkon utána. És utána írták, hogy téves volt az 

információ (…)  

D2: Igen, meg olyan is volt már, hogy mennek egy… hogy le volt 

fotózva egy ilyen kisbusz, egy ilyen fekete kisbusz, hogy ezzel 

elrabolják a gyerekeket, (…) és akkor utána odaírta egy ember 

hozzá, kommentelte, hogy ez az ő kisbusza, és hogy ilyeneket jó 
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lenne, hogyha nem tennének ki. - Mert rajta volt a rendszám is, meg 

minden. 

D3: Azt én is láttam. És erre rakták, rakta ki a rendőrség a 

figyelmeztetést, hogy ez egy álhír. (4. sz. csoport) 

A leggyakoribb említésű, minden csoportban megjelenő esetek (3) általánosan 

megfogalmazott, vagy (4) saját élményen alapulók voltak, ez utóbbi típusai között 

megjelent a (4.1.) személyes érintettségű és a (4.2.) kortársak által megtapasztalt 

cselekmény. Az általánosan megfogalmazott, az online zaklatás megjelenési formáit 

említő példák a negatív, bántó hozzászólás; személyes információk, titkok megosztása 

online; képek megosztása; közösségi profil feltörése: 

„Hát, vagy akár egy negatív komment is egy ismerőstől. És ez 

viszont nagyon gyakori így szerintem. Hogy néha valaki, csak ilyen 

humorból is, de olyan bántó dolgokat írnak, akár egy bármilyen 

képhez is, ami így megsérti az embert, és ugyan az így egy kisebb 

mértékű bántás, de nagyon bele tud tiporni az emberbe szerintem.” 

(6. sz. csoport) 

„Meg hát nyilván képeket is küldhetnek, olyan… amik felzaklatják 

az embert.” (6. sz. csoport) 

„Valaki ellen összefognak, mondjuk páran, mint mondjuk régen a 

XY-ék voltak, és akkor a titkait így kiteregetik.” (7. sz. csoport) 

„Kompromittáló képeket osztanak meg rólad.” (7. sz. csoport) 

„Feltesznek sértő videót.” (1 sz. csoport) 

Szintén a diákok környezetéből származó, saját élményen alapuló, de kortársakat érintő 

eseteket is említettek: „Egy csapattársam volt, aki egyszer sírva jött edzésre, 

és nem értettük, és kiderült, hogy írogattak neki így Facebookon keresztül, 

és aztán egyszer csak feltörték a Facebookját, és telerakták az egész 

oldalát pornóval. Úgyhogy, volt, nem tudom, 11, 12, 13 éves…” (9. sz. 

csoport) 

Az online zaklatással kapcsolatos beszélgetésről minden csoporttal 

összefüggésben elmondható, hogy nagyon nehezen indult, eleinte nem szívesen beszéltek 
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a tapasztalataikról, de az általános esetek és a kortársak, rokonok történetei után 

megjelentek a saját élmény alapú történetek is:  

• M: „És te miért csináltál új profilt?” 

D: „Azért, mert feltörték.” 

M: „És honnan tudtad meg, hogy feltörték?”  

D: „Hát onnan, hogy mindenkinek ilyen hülyeséget írogattak, és 

nem én. „…kurva, meg ilyeneket.”  

M: „És akkor mit tettél?” 

D: „Ott hagytam (nem törölte).” (2. sz. csoport) 

• D: „XY (volt osztálytárs) csinált is ilyen kis csoportot. Az nagyon 

kemény volt, utána meglátták, rámentek. (…) úgy volt, hogy 

csinált először így osztályon belül, aztán Facebookon is csinált 

egyet. Akiket felvett, és csatlakozott. Aztán a végén engem is 

meghívott.  

M: És mi volt ez a csoport?  

D: Semmi, az, hogy utál engem. (…) Hát semmi, az, hogy 

kiborultam, voltak idősebb ismerőseim, azok meg lehordták a 

sárga földig… a tesóm osztálya, míg idejárt, mert ide járt, csak 

már elment gimibe, akkor ott jóban voltam ilyen osztálytársakkal, 

és akkor látták, hogy kiborultam, és akkor…” (8. sz. csoport) 

Megelőzés és kezelés 

A megelőzés és a kezelés tekintetében azon kategóriákat vetettem össze a interjúk 

szövegével, melyeket a médiában megjelenő online zaklatással kapcsolatos cikkek 

csoportosításakor alkalmaztam.   

A megelőzésről és kezelésről való beszélgetések során megjelentek (1) technológia 

hangsúlyú, (1.1.) egyéni fókuszú módok, a tiltást, jelentést, a felhasználó saját profiljának 

felületről való törlését, a jelszócserét, a különböző felületek esetében más-más jelszó 

használatát említették a diákok. A technológiai hangsúlyú (1.2.) közösségi szemlélet, 

melynek jellemzője, a működő online közösség megtartásában a közösség tagjainak, a 

felhasználóknak aktív szerepe. Az interjúkban egy esetben említésre került egy 
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többjátékos (multiplayer) online játék negatív, provokatív felhasználókkal kapcsolatos 

szemlélete: „Én benne vagyok egy ilyen online klánban… ez egy ilyen 

multiplayeres (játék), ebben vagyok benne egy klánban. Ez egy nagyon jó 

közösség, mert játszottam is velük, nagyon jófejek, tényleg, normálisak, és 

ott van 1-2 troll, de azokat szinte rögtön bannolják.” (3. sz. csoport), valamint 

egy közösségi oldal esetében jelent meg a közösség aktív szerepe: „…lehet jelenteni a 

Facebooknak, és hogyha egy idő után már sok ember jelenti, akkor letiltja 

magától is.” (4. sz. csoport). 

A negatív online cselekmény kezelésének (2) összetett típusának jellemzője, hogy 

a technológiai lehetőségek mellett a zaklatás szereplőinek aktív szerepét feltételezi, 

valamint beemeli a tágabb kontextus szereplői. Ilyen a jelentés, tiltás mellett a 

barátokhoz, szülőkhöz, pedagógusokhoz való fordulás. Lehetőségként merült fel a 

rendezés lehetősége, azaz az elkövetőhöz való fordulás:  

D1: „Én szólnék, hogy vegye le Facebookról, hogyha mondjuk 

ismerős.” 

D2: „De szerinted, hogyha felteszi, akkor le fogja venni…” 

D1: „Hát, de mondjuk ismerős. Megmondod neki, vedd le, mert ez 

kellemetlen. Ha meg nem, akkor meg feljelentem.” 5. sz. csoport. 

A beszélgetések során minden esetben felmerült az elkövető ignorálása: „Nem 

foglalkoznánk vele. Rosszabbul esik nekik”, ami egy esetben ellenreakciót váltott 

ki, amiből kiderült – igaz hagyományos zaklatás esettel kapcsolatban – hogy az ignorálás 

rontott az áldozat helyzetén és később iskolaváltásra kényszerült:  

D1: Nem mindig jön be az, hogy megvárom, mert volt az a másik 

iskolában is (hasonló). 

M: Aha. És hogy oldódott meg? 

D1: Csak nem hittek nekem, hanem… hát úgy, hogy eljöttem. Az 

iskolába bementem, az csak… szétvertek. Szó szerint. (1 sz. csoport) 

Az esetekről, megjelenési formákról való beszélgetés során három interjú (2 általános 

iskolai és 1 gimnáziumi csoport) során is spontán módon megjelent az áldozathibáztatás 

jelensége, ami mind a megelőzés és mind a kezelés egyik lényeges területe lehet. Az egyik 

résztvevő egy olyan esetről mesélt, melyben a barátnője egy fényképet osztott meg 

magáról: D1: „Nekem a barátnőmet piszkálták Facebookon.” M: „Barátnődet 

hogyan piszkálták Facebookon?” D1: „Hát, hogy kitett egy képet, ami, hát 
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így, na, mindegy, hagyjuk, és olyanokat írtak alá, hogy büdös kurva, meg 

ilyeneket.” egy másik diák félbeszakítva őt véleményt nyilvánított, mely szerint D2: 

„Ja, hát nem kellett volna kirakni.”. A beszélő az őt félbeszakító társára nem 

reagálva folytatta a történet elbeszélését: D1: „És annyira ki lett készülve, hogy 

letiltotta magát Facebookról...”  (1 sz. csoport). Egy másik általános iskolai 

csoportban szintén egy iskolatárs történetét ismerhettük meg, melyben fénykép elküldése 

jelent meg, majd annak harmadik személynek/személyeknek való tovább küldése:  

D: „Olyan képet, videót küldözgettek el mindenkinek, és… hát a lány 

elköltözött emiatt Pécsre. Hát, meg végül is, hát, ő is volt hibás, de 

az egész város utálta. 

M: És ő miért volt hibás? 

D: Hát, mert egy… egyet elküldött, és utána még küldött többet is. 

M: De kinek küldte? 

D: Hát egy fiúnak. De utána másnak is küldte. Lánynak. 

M: És akkor a fiú küldte tovább? A többieknek? 

D: Hát, mindenki.  

M: És a város miért utálta őt ezért? 

D: Hát, nem tudom… (5. sz. csoport)  

A harmadik példa egy gimnáziumi csoportban hangzott el és nem konkrét esetet, hanem 

általános megállapítást tartalmazott, mely szerint a zaklatás oka az egyén viselkedése, 

öltözködése, feltűnő megjelenése az online felületen: „Általában amúgy olyan 

embereket találnak meg ezek a zaklatások, akinek vagy nagyon feltűnő 

képei vannak, miniszoknyás, sokan már fehérneműs képeket is feltesznek, 

mindenüket mutogatják, annyira kihívóan csücsörítenek képeken, vagy 

ilyen.” (6. sz. csoport). Az áldozat hibáztatásával kapcsolatos véleményeket egyik 

esetben sem követte ellenvélemény, az elhangzottak nem váltottak ki reakciót a 

résztvevőkből.  

4.3.4. Diszkusszió 

A kérdőíves kikérdezés során, mind az áldozatok mind az elkövetők saját véleménye 

alapján, a leggyakoribb megjelenési formák a bántó, támadó, sértő üzenetek. Jelen 

kutatásban az online zaklatás típusaival kapcsolatban nem állt elég információ arra nézve, 
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hogy az egyszeri esetekkel kapcsolatban, mennyire jelenhet meg a rögzítettség és a 

végtelen számú megosztások miatt az ismétlődés kritériuma. Az online zaklatás és nemek 

vizsgálata során nem találtam szignifikáns különbséget sem az áldozattá, sem az 

elkövetővé válás tekintetében. Az egyes megjelenési formák adatainak elemzése alapján 

azonban elmondható, hogy fiúk csoportja veszélyeztetettebb, szignifikánsan magasabb 

arány jellemzi őket a csoportból való kizárás esetében az áldozattá válás és az elkövetővé 

válás tekintetében is. Áldozatként a következő típusok esetében: internetes csoportból 

való kizárás és fenyegető üzenet, hozzászólás; elkövetőként pedig a következő három 

megjelenési forma a tekintetében: bántó üzenet küldése, a valótlan információ terjesztése, 

és a csoportból való kizárás. A kérdőívben szereplő magasabb gyakoriságú megjelenési 

formák a fókuszcsoport során kevéssé jelentek meg. Az interjúk alatt az alacsonyabb 

gyakoriságú esetek példái kerültek elő hangsúlyosabban, úgymint képek és videók 

megosztása, melyek mélyebb nyomot hagyhattak a diákokban. Hatásuk súlyosabb lehet 

a nagyobb nyilvánosság, a korlátlan megosztás lehetősége és a nehéz kitörölhetőség miatt 

(Slonje és Smith, 2008). Problémaként azonosítottam a megelőzéssel és kezeléssel 

kapcsolatban, hogy egyrészt minden csoportban felmerült a megoldhatatlanság, 

tehetetlenség érzése, főleg az internetes tartalmak kitörölhetetlensége miatt. Másrészt a 

témában való beszélgetések kezdetén megoldási stratégiaként inkább az ignorálás jelent 

meg, aminek kapcsán egy interjú során – igaz iskolai zaklatás esetet beemelve –, 

felmerült, hogy a zaklató figyelmen kívül hagyása nem oldotta meg a problémát, sőt végül 

az áldozat kényszerült iskolaváltásra.  

A szülői mediáció alacsony gyakorisága magyarázható a minta életkori 

eloszlásával. A 7. és 11. osztályos tanulókra már jellemzők a függetlenedési tendenciák, 

a mobiltechnológia fejlődése még inkább lehetővé teszi az egyéni térben való 

tevékenységet és az eszközhasználat önálló irányítását. Azonban a szerepek vizsgálata 

alapján, a szülői közvetítés nyolc iteme közül hét item esetében a nem-elkövetők 

magasabb szülői mediációs gyakoriságról számoltak be, melyek között megtalálhatóak 

mind a passzív, mind az aktív típusok. Az elkövetők eredményei alapján azonban csak 

egy passzív szülői közvetítés item, a közösségi profil ellenőrzés esetében jelent meg 

magasabb szülői mediáció gyakoriság. A nem-elkövetőkről tehát elmondható, hogy 

szüleik gyakrabban beszélgetnek velük az internetes tevékenységeikről, a nem megfelelő 

tartalom kezeléséről, a biztonságos internethasználatról, az online viselkedés 

mikéntjeiről, de a nem bántalmazó diákok szülői mediációs repertoárban gyakrabban 

jelenik meg az internethasználati idő szabályozása, az internet használat tiltása és a 
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közvetlen megfigyelése, ellenőrzése az online tevékenységnek is. A nem-áldozat csoport 

esetében mindösszesen három állítás esetében figyelhető meg magasabb szülői mediáció: 

beszélgetnek velük a nem megfelelő tartalom kezeléséről, az online viselkedésről és 

gyakrabban alkalmazzák az online tevékenység közvetlen megfigyelését, ellenőrzését. Az 

eredmények alapján elmondható, hogy mind a nem-áldozatok, mind a nem-elkövetők 

esetében a szülők magasabb bevonódást mutatnak a szülői mediációs tevékenységek 

esetében.  

A szülői közvetítéssel kapcsolatban a fókuszcsoportos interjúk során megjelentek 

a (1) korlátozó és (2) kiértékelő mediáció típusai is. Előbbi esetei a (1.1.) tiltás: közösségi 

oldalon való regisztrációtól, arckép megosztásától, vagy a túlzott használat miatti 

eszköztől eltiltás vagy engedélyhez kötése; (1.2.) az internethasználati idő korlátozása; 

(1.3.) okostelefon „location” funkciójának használata. Utóbbi megjelenési formái voltak 

a (2. 1) a gyerek online felületre való fokozatos bevezetése a szülő felületének 

használatával; (2.2.) a gyerek önálló online tevékenységeinek kezdetén fokozott szülői 

jelenlét; (2.3.) internethasználattal kapcsolatos kérdések megtárgyalása: konkrét esetek, 

az online jelenléttel kapcsolatos szülői elvárások és az online tevékenységek lehetséges 

következményeinek a megbeszélése. Az online zaklatás szempontjából további fontos 

témák kerültek említésre a beszélgetések során. Ilyen egyrészt a szülők digitális 

kompetenciájának hiányosságai, aminek következtében a diákok váltak a szüleik 

segítőjévé az online felületen, ami nehezítheti, hogy a gyerek online zaklatást tapasztalva 

a szüleihez forduljon, véleményüket kérje, hiszen nem feltétlenül tartja őket 

kompetensnek, de segítségkérés esetén előrevetítheti a szülők részéről a nem megfelelő 

kezelési technikák használatát is. A másik problémakör a szülői túlzott megosztás 

(oversharing) jelensége, amikor a szülő oszt meg gyermekéről válogatás nélkül olyan 

tartalmakat, ami a gyerekét kellemetlenül vagy kínosan érinti, az említett példa esetében 

a diák nem is tudta elérni, hogy lekerüljön róla a nem kívánt fénykép. Ennek 

következménye lehet, hogy a gyerek kevéssé fogja tiszteletben tartani saját vagy mások 

magánszféráját, valamint mivel nem tudta elérni, hogy lekerüljön a róla készült fénykép, 

a saját magát vagy másokat érintő probléma, konfliktus megoldását lehetetlennek 

tarthatja, ezért kritikus esetben passzivitás jellemezheti majd és nem fog aktív kezelési 

módot választani. Egy további interjú során említésre került a szülői túlzott használat, 

amikor a gyerek számára elérhetetlenné válik a szülő, épp a digitális eszköz használata 

miatt, pedig a szülői elérhetőség nemcsak az offline, hanem az online problémák és 

konfliktusok esetén is védőtényezőként funkcionálhat, a kevésbé szoros, közeli szülő-
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gyerek kapcsolatot az online zaklatás egyik bejósló tényezőjeként is azonosították 

(Accordino és Accordino, 2011). 

A szülői mediáció mértékénél az iskolai mediáció gyakorisága magasabb. Minden 

csoport részt vett az iskolájában valamilyen biztonságos internethasználattal kapcsolatos 

előadáson. Az elhangzottak alapján elmondható, hogy az előadások inkább technológiai 

és jogsértés központúak voltak, aminek egyik oka lehet, hogy többnyire rendőrségi 

munkatárs volt az előadó. A diákok említették azt is, hogy az előadást követően 

beszélgettek annak tartalmáról a tanárukkal. A beszélgetések során megjelentek az 

osztály számára létrehozott online csoportok, ami további felülete lehet a tudatosításnak. 

A kérdőívben nem vizsgáltam az infokommunikációs eszközök tanítási tanulási 

folyamatban való használatát, aminek összehasonlítása, összekapcsolása az iskolai 

mediáció kérdésével további fontos vizsgálati terület lehet. 

Az iskolai klíma tekintetében a nemek szerinti vizsgálat alapján a lányok és a fiúk 

csoport átlaga nem különbözik egymástól szignifikánsan. Az osztályra és a kortársakra 

vonatkozó itemek tekintetében az átlagértékek a lányoknál minden esetben magasabb. A 

lányok inkább úgy gondolják, hogy az osztálytársak segítőkészek, és az osztály tanulói 

szívesen vannak együtt. A tanárokra vonatkozó állítások esetén azonban – egy item 

kivételével – a fiúk átlagai magasabbak, szerintük tanáraiknak elmondhatják a 

véleményüket, pedagógusaik segítőkészek és meg lehet velük beszélni a problémákat. A 

nem-elkövető csoport mind az iskolai klíma, mind az iskolai klíma iskola dimenziója 

tekintetében szignifikánsan magasabb átlagot értek el. A nem-elkövetőkre jellemző, hogy 

osztálytársaikat segítőkészebbnek tekintik, élvezetesnek tartják az iskolai 

tevékenységeket, és örülnek, hogy az iskolájukba járhatnak.  

A szemlélői viszonyulások alapján elmondható, hogy a lányok esetében a pozitív 

itemek átlagértékei minden esetben magasabbak, a negatív állítások esetében 

alacsonyabbak, a lányok és a nem-elkövetők számára különösen megterhelőnek számít, 

ha azt látják, hogy egy társuk bántalmazás áldozata lesz. Azonban annak ellenére, hogy 

rossz érzéseket vált ki belőlük, ha egy társuk bántalmazásának szemtanúi lesznek, nem 

mernek segíteni, de hajlamosabbak jelezni azt egy tanáruknak. Az áldozatok 

szignifikánsan magasabb átlagot értek el az online zaklatás megakadályozására 

vonatkozó item esetében, ami az áldozattá válással kapcsolatos saját élmény 

következménye lehet.  

Az áldozathibáztatás tekintetében a lányokra és a nem-elkövetőkre kevésbé 

jellemző az áldozathibáztató attitűd, a fiúk és az elkövetők szignifikánsan magasabb 
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értéket értek el.  Továbbá az elkövető csoporthoz képest a nem-elkövető csoport szerint a 

bántalmazás kevésbé elfogadható, senki nem érdemli meg, hogy bántalmazzák vagy 

zaklassák, és kevésbé értenek egyet azzal a tévhittel, hogy vannak olyan tanulók, akik 

megérdemlik, hogy a többiek bántsák őket. Az áldozathibáztatás előbbi elemei 

tekintetében az eredmények szignifikánsak. Az interjúk során is spontán felmerült az 

áldozathibáztatás jelensége, az elbeszélt történeteket egyik esetben sem követte a 

diáktársak ellenvéleménye vagy más nézőpont megjelenítése. A jelenség felbukkanása és 

a diákok reakciói iránymutatást adhat az online zaklatás megelőzésével és kezelésével 

kapcsolatban. Hiszen az áldozathibáztatás és a reakció hiányának következményeként 

kialakulhat, hogy egyrészről a közlőt ez megerősítheti az ő vélt igazában, másrészt a 

zaklatással kapcsolatos esetek rejtve maradhatnak.  

A technológiai szint eredményei alapján a fiúk hozzáállása a technológiához 

pozitívabb, igaz a különbség nem szignifikáns. A nem-áldozat és áldozat csoport nem 

különbözik egymástól szignifikánsan. A nem-elkövető csoport szignifikánsan 

veszélyesebbnek, értéktelenebbnek tartja az internetet, valamint a többszörös elkövetői 

körre leginkább jellemző a technológiához való pozitív viszonyulás és a magasabb 

mértékű bevonódás.   

A digitális stressz adatait vizsgálva megállapítható, hogy a nem-elkövető csoport 

alacsonyabb átlagot ért el a digitális dependencia, a digitális túlsúly és a digitális 

túlterhelés területek esetében is. A nem-elkövetőkre és a nem-áldozatokra egyaránt 

kevésbé jellemző a technológiával való túlzott azonosulás, annak nélkülözhetetlensége; a 

digitális eszközök túlsúlyba kerülése a szabadidő, család vagy a tanulás rovására; 

valamint a párhuzamos tevékenység, a lényegtelen feladatokba való elmerülés és a 

lényeges feladatok halogatása. Az interjúk során a digitális stresszel kapcsolatban 

felmerült a technológiai hiba, az online játékok okozta feszültség, információs túlterhelés 

és a digitális túlsúly; valamint a szociális aspektus jelenségei, úgy, mint negatív tartalmak, 

online féltékenység, késlekedő válasz és az online zaklatás is. A digitális stressz kezelése 

és a feszültség csökkentése kapcsán pozitívumként említhető, hogy megjelent a probléma 

technológiai megoldása mellett, a tevékenység megszakítása, valamilyen sport vagy 

szabadidős tevékenység végzése, valamint a szociális nézőpont (támaszkeresés) is. 

Az online helyszíneken való jelenlét szempontjából az általános iskolai korosztály 

jelentős mértékben van jelen multiplay játék és az Ask.fm helyszíneken, valamint a nem-

elkövetők csoportjához tartozók számottevően kevésbé vannak jelen a multiplay játék, a 
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Snapchat és az Ask.fm helyszíneken, az említett felületeket nem használók kevésbé 

érintettek elkövetőként. 

Az interjúk során megjelent a generációs digitális szakadék jelensége is, 

egyrészről a szülő – serdülő, másrészről a serdülő – serdülő közötti. A diákok az interjúk 

során a szülők digitális kompetenciájának alacsony mértékét említették, több esetben ők 

vezetik be szüleiket az új közeg tevékenységeibe. De a gimnáziumi tanulók részéről is 

megjelent a mai 13 éves korosztállyal és online viselkedésükkel kapcsolatos kritika: „A 

(mai) gyerekek (…) mostanában már szerintem így nagyon, túl fejlettek 

korukhoz képest, és hogy mi, amikor 13 évesek voltunk, nem érdekeltek 

azok, amik a mostani 13 évesek. Megosztanak erotikus tartalmat 

magukról, barátaikról, olyanokat írogatnak egymásnak, hogy hát nem 

szeretnék ennek most hangot adni, vagy mindenki el tudja képzelni…” (6. 

sz. csoport). 
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5. EREDMÉNYEK ÉS NYITOTT KÉRDÉSEK 

Mint a bevezetőben már említettem, egyre elterjedtebbé válik a közösségi oldalakra, mint 

tanulási színterekre tekinteni (Kárpáti és mtsai., 2012; Csobánka, 2013; Tóth-Mózer, 

2013; Papp-Danka, 2013), ami az iskolai színtér elemévé teszi az online közeget. Tóth-

Mózer (2014) eredményeiből kiderül, hogy a diákok 78%-ának van már tapasztalata az 

online közösségi oldalon való tanulásról. Mindezek mellett más tanulmányok jelzik az 

iskolát is érintő problémaköröket. A felhasználók digitális kompetenciájának alacsony 

mértékét (Fehér és Hornyák, 2010), az internet sajátosságaiból adódó kérdéseket: (1) 

technológiai problémának pszichológiai jelentés tulajdonítása (Ujhelyi, 2015); (2) a 

technológia jellegzetességei vagy a technológiai hibák következtében kialakuló 

feszültség, stressz hatása, fizikai és pszichés következményei (Brod, 1984, Tu és mtsai., 

2008, Shu és mtsai., 2011); (3) az internet mint szocializációs közeg és az érzelmek 

vizsgálata, jelen munka szempontjából különösen az agresszió fókuszba kerülése. A 

szövegalapú kommunikáció és a nonverbális jelek hiánya következtében kialakuló 

agresszió (Ujhelyi, 2015). Az iskola szempontjából különösen hangsúlyosak, az iskolai 

és az online zaklatás összefonódását jelző kutatások (Festl és Quandt, 2013; Török, 2012; 

Slonje és mtsai., 2012; Dempsey és mtsai., 2011; Reeckman és Cannard, 2009; Dehue és 

mtsai., 2008, Li, 2007; Beran és Li, 2005; Ybarra és Michael, 2004), valamint a 

kormányzati színtér megoldást érintő intézkedései és programjai is mind az iskolát jelöli 

meg a megelőzés helyszíneként (Domonkos és Ujhelyi, 2015). Éppen ezért 

elengedhetetlen, hogy a digitális szakmódszertani kihívások és vizsgálatok mellett 

hangsúlyos szerepet kapjon a digitális kompetencia kognitív tényezőjén túl, az érzelmi-

akarati komponens és az online társas kultúra vizsgálata, azok eredményei és fejlesztése 

is, hiszen az intézményes nevelés feladata az értelmi, valamint a szociális és érzelmi 

kompetencia fejlesztése egyaránt.  

A kutatásaim során igyekeztem minél több irányból megközelíteni kutatási 

témámat, így figyelmem kiterjedt az egyéni- és kontextuális tényezők vizsgálatára. Az 

online zaklatás megnyilvánulási formái esetében Willard (2005) és a Tabby Project 

(2012) rendszerezését követtem, azonban velük ellentétben a szexting jelenségét nem 

vontam be a kutatásba, mert nem tekintem a kutatási területem megjelenési formájának, 

véleményem szerint inkább kockázati tényezőként azonosítható. Az egyén saját magáról 

való személyes információ továbbítása akkor válik zaklatássá, ha a szenzitív adatot 

továbbítják harmadik személy részére vagy nyilvánosan megosztják. A kutatási folyamat 



111 
 
 
 

során a zaklatás szereplőinek vizsgálatával kapcsolatban fókuszváltásra került sor: míg az 

első két kutatás során az áldozat és elkövető szerep vizsgálata volt hangsúlyos, addig a 

harmadik kutatás esetében a nem-áldozat és nem-elkövető jellegzetességeinek 

megragadására tettem kísérletet. Ez utóbbi két csoport vizsgálata, valamint jellemzőinek 

megismerése és „kihangosítása” a megelőzés fontos területe lehet. Mivel a kutatások 

eredményeit a vizsgálatokat leíró fejezetek végén bemutattam, itt csupán a tapasztalatok 

összefoglalása, a főbb eredmények kiemelése a célom.  

A témával kapcsolatos vizsgálódásaim első állomása a szakirodalmi tájékozódás 

volt, mely során feldolgoztam és rendszereztem a(z igen nagyszámú) vizsgálatokat, 

másrészt részletesebben bemutattam az online zaklatás nemzetközi kutatásának az 

intézményes nevelés szempontjából releváns eredményeit. Az eredmények alapján az 

intézményi szinttel kapcsolatban elmondható, hogy az elkövetők a népszerűbb diákok 

közül kerülnek ki, központi helyet foglalnak el a kortársak között, valamint az online 

zaklatás gyakorisága magasabb azokban az osztályokban, ahol több az egymással 

összetartó klikk (Festl és Quandt, 2013). Az áldozatok kevésbé népszerűek, alacsony 

önbecsülés jellemzi őket (Gradinger és mtsai., 2009; Limber, 2002), ami a bántalmazás 

hatására tovább gyengül. Ezen sajátosságok ismerete fontos információval szolgálhatnak 

a nevelők számára, hiszen az iskolában a mesterségesen létrehozott csoporton belül a 

tanulók közötti kohézió erősítése kiemelt pedagógiai feladat, a közösségi tudat és a 

csoport összetartó erejének erősítése az online zaklatás szempontjából is védőfaktor 

lehet. Völlink és mtsai. (2013) kutatásából az is kibontakozik, hogy az időben elhúzódó 

zaklatás során különösen nő az áldozatokban a tehetetlenség érzése. Azok az áldozatok, 

akik beszélnek a velük történtekről vagy a probléma megoldására fókuszálnak kevesebb 

egészségügyi panaszról számoltak be, továbbá az áldozat segítségkérése támogató 

viselkedést vált ki a szemlélőkből (Machácková és mtsai., 2013). Ezzel szemben a passzív 

stratégiák, mint például az elkerülés, belenyugvás, melyek a kutatásom során a 

fókuszcsoportos interjúk alatt is megjelentek, általában csak rövid időre állította meg a 

zaklatást. A különböző kutatások összecsengő eredménye alapján az online zaklatás 

kockázata a magasabb iskolai évfolyamon csökken (Ybarra és Mitchell, 2008; Robson és 

Witenberg, 2013), legveszélyeztetettebbek a felső tagozatos tanulók. Ezért a megelőzés a 

korábbi évfolyamokon való beillesztése indokolt. 

Kutatási eredményeim első nagyobb kötege a Digitális Állampolgárság Kutatócsoportban 

végzett munkámhoz kapcsolódik (ELTE PPK ITOK, DÁ, 2013). A csoportban kísérletet 

tettünk a XXI. századi (az offline és online világban egyaránt eligazodó, a közösség 
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számára hasznos, egyén szempontjából etikus és felelősségteljes) állampolgár 

fogalmának kidolgozására, illetve az állampolgárrá válás neveléstudományi kontextusba 

ágyazott modelljének átalakítására (Ribble 2009; 2011; vö. Disszertáció 4.1.fejezet). 

Egyrészről egy kellően tág és rugalmas keret kialakítása volt a cél, mely képes 

alkalmazkodni az online közeg változásaihoz, másrészről kiemelt szempont volt, a 

digitális kompetenciák fejlesztési lehetőségének kérdései. A modell – egymással szoros 

összefüggésben álló – kompetenciaterületei a következők: (1) kommunikáció és 

eszközhasználat, (2) tevékenység és viselkedés, (3) értékteremtés és produktivitás. 

Személyes – elméleti kutatási – feladatom a digitális együttélés definíciójának és 

elemeinek a kidolgozása volt a digitális állampolgárság modellen belül. A részterületek 

felépítése után Bloom kiterjesztett digitális taxonómiájának (Anderson és Krathwohl, 

2001) kognitív és affektív követelményszintjeinek struktúráját követve, létrehoztam a 

digitális együttélés részterület kompetenciahálóját, a fejlesztés során elérni kívánt célokat 

a szintek szerint példákkal szemléltetve. Az egyre összetettebb tanulási követelmények 

és eredmények a biztonságos és konstruktív online jelenléttel kapcsolatban elvezetnek a 

biztonságos használathoz szükséges online tevékenységre és viselkedésre vonatkozó 

szabályok felidézésétől (emlékezés), egy online közösség konstruktív fejlesztéséig, 

építéséig, működtetéséig (létrehozás). Az affektív követelmények esetében pedig a 

biztonságos használathoz szükséges online viselkedésre és tevékenységekre vonatkozó 

szabályok létjogosultságának elfogadásától (befogadás) juthatunk el az önálló 

beilleszkedésig és sikeres részvételig egy online csoporton belül (értékalapú viselkedés). 

A társas szabályok (ebben a kontextusban) az online tevékenységre, viselkedésre 

vonatkozó, törvényi szabályozás alá nem tartozó, részben illemszabály jellegű (e-etikett) 

normák ismeretét, figyelembe vételét jelenti. Saját empirikus vizsgálataim ezen a ponton 

(az online zaklatással összefüggésben, egyrészt a törvényi szabályozás, valamint a 

megelőzés tekintetében a társas együttélés szabályainak megsértése területén,) 

illeszkednek be a digitális állampolgárság megújított modelljébe. 

A kompetenciaháló létrehozása után kidolgoztam egy mérőeszközt, melynek 

itemei a digitális együttélés részterületei mellett, az online zaklatás gyakoriságának, 

megjelenési formáinak és szerepeinek a vizsgálatára is vonatkoztak. Az online zaklatás 

megjelenési formáit vizsgálva, mind az elkövetők, mind az áldozatok válaszai alapján 

elmondható, hogy a verbális formája gyakoribb, mint a kapcsolati (kiközösítés online 

csoportból, képi tartalom negatív online cselekményben való felhasználása). A lányok 

esetében az elkövetői érintettségre – offline és online – jelentős mértékben jellemző a 
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kapcsolati zaklatásnak a csoportból való kizárás típusa, a fiúk esetében viszont a 

fenyegető üzenetek küldése számottevően magasabb. Az online zaklatást követő 

megbánás alacsony mértékű, jellemző rá, hogy az online elkövetés esetében nem található 

különbség a nemek csoportjai között. Mindez összecseng Mesch (2009), valamint Festl 

és Quandt (2013) véleményével és az online közeg jellegzetességeivel. A fizikai távolság 

és a nonverbális jelek hiánya miatt, az elkövető egyrészt nem látja áldozatának reakcióját, 

másrészt nem szembesül a zaklatás következményével, így csökken az áldozattal való 

együttérzés esélye, ami csökkenti a bűntudatot. 

Kutatásom második szakaszából származó eredményeim az egyéni tényezőknek 

a(z online) zaklatásban betöltött szerepére vonatkoznak. Amint arra már utaltam, a 

vizsgált jelenséget minél több irányból akartam megközelíteni, ezért a kutatásban fontos 

szerepet tulajdonítottam az egyéni tulajdonságok vizsgálatának. Feltételeztem, hogy így 

feltárhatom az iskolai és az online zaklatás prediktorait, s mód nyílik az offline és online 

zaklatás kapcsolatának új szempontú elemzésére is. A kutatásba bevont tényezők – a 

leggyakrabban vizsgált demográfiai változókon (nem, életkor) túl – a következők voltak: 

érzelmi tünetek, viselkedési problémák, hiperaktivitás, kortárskapcsolati problémák, 

proszociális viselkedés. Az eredmények alapján az online elkövetővé válás szignifikáns 

prediktora a nem és a hiperaktivitás, a bejósló változók csak 13,9%-ban magyarázzák a 

modell egészét. Az online áldozattá válás esetében az életkornak és a viselkedési 

problémának van szignifikáns magyarázó ereje, itt a bejósló változó 15,3%-ban 

magyarázza a modell egészét. Az offline és online zaklatás összevetéséből kiderül, hogy 

az elemzésbe bevont tényezők kevésbé bizonyulnak bejósló tényezőknek az online 

zaklatás tekintetében. Az eredmények alapján a magatartási problémák és az offline 

normák be nem tartása bejósló tényezőként jelenik meg az online közegben való áldozattá 

válás esetében is. A kortárskapcsolati problémák és az érzelmi tünetek azonban nem 

jelentek meg prediktorként az online zaklatás tekintetben. Ez egyfelől rizikótényezőként 

azonosítható: ha az online zaklatás szereplői csak a kortársak felé jelzik a problémát, 

akkor az érintettek még kevésbé láthatók a felnőtt nevelők számára. Másfelől 

védőfunkcióként is értelmezhető, hiszen a társas támasz felé fordulás egészségvédő 

hatásként működhet, valamint a kezelés során a társak segítőként jelenhetnek meg. 

Mindezek azt jelzik számunkra, hogy az online zaklatás kezelésével kapcsolatban döntő 

fontosságú a megfelelő védekezési lehetőségek és kezelési stratégiák tudatosítása a 

diákok körében.  
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Az online elkövető kilétével kapcsolatos kérdésre adott válaszok alapján elmondható, 

hogy leggyakrabban osztálytárs, iskolatárs vagy barát volt az elkövető, ami 

természetesnek mondható, hiszen a fiatalok napi kapcsolatban a közvetlen kortársakkal 

vannak. Az áldozatok közel fele azonban nem tudta meg, hogy ki volt a bántalmazója, 

épp úgy, ahogy Patchin és Hinduja (2006) munkájában is hasonló arány jelent meg. 

Azonban az eredmény kapcsán hangsúlyozni kell, hogy sokkal inkább felkavaró, ha az 

áldozat ismeri az elkövetőt, az érzelmi stressz magasabb értéke tapasztalható azoknál az 

áldozatoknál, akik ismerték az elkövetőt (Staude és mtsai., 2012), valamint iskolai 

kontextusba emeli a megelőzés és kezelés kérdését. Ismeretlen elkövető esetén az áldozat 

közvetlen környezetének szakemberei, nevelői jelző szerepet tölthetnek be, hiszen az 

elkövető azonosítása, a folyamat megállítása vagy a tartalom törlése sok esetben csak 

távolabbi szakemberek bevonásával valósulhat meg. 

A harmadik kutatási fázis olyan kontextuális tényezőkre fókuszált, amelyekről – a 

szakirodalom egyes eredményei nyomán – feltételezhető, hogy jelentősen befolyásolják 

a zaklatás gyakoriságát, lefolyását s főként pedagógiai eszközökkel történő megelőzését, 

de legalább is káros hatásainak mérséklését. A kontextuális tényezők közül vizsgáltam a 

szülői és iskolai mediáció kérdéseit, az iskolai klíma szerepét, a z áldozathibáztatás és a 

szemlélői viszonyulás kérdését, valamint az infokommunikációs szintér szerepét. A 

kutatásnak ezen a pontján jutottam arra a felismerésre, hogy a zaklatás megelőzési 

lehetőségeinek feltárásához nemcsak a zaklatásban érintettek (és a kontextus) minél jobb 

megismerése szükséges, hanem a nem érintettek, vagyis a nem-elkövetők és nem-

áldozatok – mondjuk úgy – védőfaktorainak felderítése is fontos információkkal 

szolgálhat. Ezért a kutatásnak ebben a fázisában – bizonyos értelemben nézőpontváltással 

– a nem érintettek csoportjaira is koncentráltam. Az eredmények közül csak azokat 

emelem ki, amelyek közvetlenül vagy közvetve a megelőzést segítik. A vizsgálati 

eredmények alapján, az áldozathibáztatással kapcsolatban kedvezőtlen kép bontakozott 

ki, az elkövető csoport tagjai jelentős mértékben értenek egyet azzal, hogy a bántalmazás 

elfogadható; vannak, akik megérdemlik, hogy zaklassák őket vagy bántsák őket. Az 

áldozathibáztatás mechanizmusa az interjúk során is felmerült, annak ellenére, hogy a 

kérdések között nem szerepelt. Mindez jelzés arra nézve, hogy az elkövetők saját tettük 

magyarázatában és maguk felmentésében igen magas arányban alkalmazzák az áldozat 

hibáztatásának elemeit. Végül a megelőzéssel kapcsolatban hangsúlyos szempontként 

jelenik meg azért is, mert az áldozat hibáztatása az aktív szemlélői viselkedést is 

megakadályozhatja.  
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A szülői mediáció összességében alacsony gyakoriságú, ami életkori és technológiai 

sajátosságokkal, valamint a digitális szakadék jelenségével is magyarázható. A nem-

elkövetők magasabb szülői mediációs gyakoriságról számoltak be, mind a passzív, mind 

az aktív típusok esetében. Róluk elmondható, hogy szüleik gyakrabban beszélgetnek 

velük az internetes tevékenységeikről, a nem megfelelő tartalom kezeléséről, a 

biztonságos internethasználatról, az online viselkedés mikéntjeiről, valamint a nem-

bántalmazó diákok szülei gyakrabban szabályozzák gyerekeik az internethasználati 

idejét, jellemzőbb rájuk az internethasználat tiltása és a használat közvetlen megfigyelése 

és ellenőrzése is.  

A nem-elkövető csoport szignifikánsan magasabb átlagot értek el mind az iskolai 

klíma és az iskolai klíma iskola dimenziójával kapcsolatban. Elmondható, hogy a nem-

elkövetők osztálytársaikat segítőkészebbnek tartják és élvezetesnek tartják az iskolai 

tevékenységeket. Szemlélőként a nem-elkövetők számára a leginkább megterhelő, ha egy 

társuk bántalmazás áldozata lesz, ha nem mernek segíteni és elsősorban ők azok, akik 

jelzik a zaklatás. 

Fontos említeni azt is, hogy a nem-elkövető csoport veszélyesebbnek, 

értéktelenebbnek tartja az internetet, mely különbség szignifikáns, valamint alacsonyabb 

átlagot értek el a digitális dependencia, a digitális túlsúly és a digitális túlterhelés területek 

esetében is. A nem-elkövetőkre és a nem-áldozatokra egyaránt kevésbé jellemző a 

technológiával való túlzott azonosulás, annak nélkülözhetetlensége vagy a digitális 

eszközök túlsúlyba kerülése. Ezen jellemzők okai között tarthatjuk számon a korábbi, 

másokkal történt vagy saját tapasztalatú online felülettel kapcsolatos kellemetlen 

élményeket, vagy épp azért nem vonódnak be online zaklatásba, mert eredendően 

veszélyesebbnek és kevésbé értékesnek tartják az internetet. A kutatás során azonban 

ezekre a felmerülő kérdésekre nem kaptam választ. A nem-áldozat csoport esetében 

kevesebb szülői közvetítő tevékenység jelenik meg, ami azonban még mindig több és 

magasabb gyakoriságú, mint az áldozatok esetében. Az nem-áldozatokkal a szüleik 

gyakrabban beszélgetnek a nem megfelelő tartalom kezeléséről, az online viselkedésről 

és gyakrabban alkalmazzák az online tevékenység közvetlen megfigyelését, ellenőrzését. 

Az eredmények alapján, mind a nem-áldozatokkal és a nem-elkövetőkkel kapcsolatban 

elmondható, hogy a szülők magasabb bevonódást mutatnak a szülői mediációs 

tevékenységek esetében, mint az áldozatok és elkövetők esetében.  

Az elkövetők és áldozatok csoportjának alacsony szülői mediációs gyakorisága 

ráirányítja a figyelmet az iskolai mediáció kérdésére, hiszen az intézményi nevelés-
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oktatás az a terep, ahol elérhetővé válnak azok a gyerekek és fiatalok is, akiknek szüleit 

ritkább szülői mediációs tevékenység jellemez. Jól lehet, az iskolai mediáció gyakorisága 

magasabb, mint a szülői közvetítésé, és az interjúk során kiderült, hogy minden csoport 

részt vett az iskolájában valamilyen biztonságos internethasználattal kapcsolatos 

előadáson, azonban az is kibontakozott, hogy az említett előadások inkább technológiai 

központúak voltak. Úgy vélem, komoly nehézség a biztonságos internethasználat és a 

konstruktív online tevékenység elemeinek beépítése a tananyagba, hiszen például a 

megelőzés elsődleges terepén, az általános iskola alsó tagozatán, a csupán a szabadon 

választott tantárgyak között jelen lévő informatika tantárgy kevés óraszámban tanítható. 

Pedig – egyebek között – a szemlélők szerepének és az áldozathibáztatás magas értéke a 

kutatás során a megelőzés fontos elemként jelent meg, ami közösségi feladattá emeli az 

online zaklatás elleni küzdelmet. Ebben a folyamatos küzdelemben szerepet kell vállalnia 

a különböző társadalmi tényezőknek, közöttük az intézményi nevelés színtereinek is. 

Ki kell térni a kutatás korlátaira is, melyek között említjük azt a módszertani 

problémát, ami a zömmel kérdőíves, még pedig a zárt kérdésekkel operáló kutatások 

sajátja: az így gyűjtött adatok bizonyos fokig függnek a kutató által megadott 

válaszlehetőségektől. A kérdőív önkitöltős formája miatt megjelenhet a kérdés vagy 

állítás egyéni jelentésadása, az egyén önmaga észlelésének kiforratlansága vagy torzítása. 

Természetesen a vizsgálatokban törekednek ezt a hatást más módszerek beiktatásával 

csökkenteni. Esetemben ezt a célt két módon szándékoztam elérni. Egyfelől a lehető 

leggondosabban igyekeztem a friss nemzetközi irodalmat feltárni, s a sokféle mintán, 

sokféle módszerrel elért eredményeket nemcsak bemutattam, hanem saját adataimat, 

következtetéseimet folyamatosan szembesítettem velük. Másfelől ugyanezt a célt 

szolgálta a fókuszcsoportos vizsgálat is. A viszonylagosan kis elemszámú minta is 

említendő. Nem térek most ki arra a nehézségre, amit az online kérdőíves vizsgálatokban 

a kellő mintanagyság és a reprezentativitás biztosítása jelent. De mindenképpen jeleznem 

kell azt a – sajnos, lassan már általánossá váló – helyzetet, ami a közoktatásban tervezett 

vizsgálatokat körülveszi. Az iskolák szinte minden esetben jelzik, hogy túlterheltek, 

megszámlálhatatlan kutatásra való felkérést kapnak és egy idő után le kell zárniuk a 

felkérések fogadását, teljesítését. Az elmúlt években egyre nehezebbé vált az 

adminisztratív engedélyek beszerzése is. Mindez gyakorta – a legjobb esetben is – a 

„szívességi” alapon biztosított kutatási terephez, a kényelmi mintaválasztás 

alkalmazásához vezet. Vizsgálatomban a mintához való nehéz hozzáférés egyrészről 

lassította a munkálatokat, másrészről csökkentette a minta nagyságát is. 
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A fentiekben érintett általánosan is ismert módszertani problémák mellett azonban fontos 

szólni azokról a nyitott kérdésekről, amelyek a téma sajátosságaiból fakadnak, és amelyek 

további rendszeres kutatások tárgyai lehetnek. Az információs és kommunikációs 

technológia folyamatos fejlődése és annak következményei a kutatók által már ismert 

jelenségeket vagy épp új területek megjelenését hozza. Egyrészről az online 

szocializációval kapcsolatban olyan témák merülnek fel, melyek már jó ismerőseink az 

offline közegből. Másrészt folyamatosan felbukkannak olyan problémakörök, melyek 

újabb és újabb kihívás elé állítják a felhasználókat és a szakembereket egyaránt. 

Előbbihez sorolható az online szocializáció vagy az agresszió és így az online zaklatás 

jelensége is, mely kapcsán a kontextuális tényezők – különös tekintettel a szülői és iskolai 

mediációra, iskolai klíma jelenségére – további, a digitális állampolgárság új modelljébe 

ágyazott részletesebb vizsgálata bizonyosan indokolt. A kontextusba ágyazott elemzés 

keretében el kell végezni az online szabályok betartására, tágabban a kérdéskör erkölcsi 

dimenziójára erősen ható média és közösségi média ilyen szempontú analízisét is. Amint 

belátható az is, hogy az online zaklatás további feltárásának lehetséges és szükséges 

iránya a jogi aspektus részletes, a pedagógiai vonatkozásokkal összekapcsolt vizsgálata 

is.     

Megítélésem szerint azonban a legfontosabb irány, az eddigi vizsgálati 

eredmények gyakorlatba illesztése, és a hatásvizsgálata. Az online zaklatás 

megelőzésének egyes elemei szerepet kaphatnak egyrészt a tanártovábbképzések 

részeként, másrészt megjelenhetnek a megelőzés (egyik legfontosabb) intézményi 

terepén, az iskolákban is, az informatika vagy akár az erkölcstan óra tananyagába 

illesztve. A megelőzés legfontosabb kérdései lehetnek: az online közeg sajátosságai és 

hatásuk, a megjelenési formák és a kockázati tényezők ismerete, a szemlélők szerepe, az 

áldozathibáztatás jelensége és veszélye, a digitális énreprezentáció és a hozzá tartozó 

privacy kérdéskör jelentősége, valamint a már létező, a különböző felületeken létrejött 

osztálycsoportok online viselkedéssel kapcsolatos szabályainak a kialakítása. (Ennek egy 

lehetséges változatát a disszertáció VI. melléklete tartalmazza. 167.o.) 

Az újonnan megjelenő lehetséges kutatási irányok közé tartozhat, a non-use 

jelensége, ami a digitális technológia vagy a közösségi oldalak nem-használatát jelenti. 

Ami jelentheti a teljes távolmaradást vagy annak elhagyását egyaránt. Ez utóbbi 

csoportba tartoznak azok, akik korábban regisztráltak valamilyen felületen, de 

átmenetileg vagy végleg törölték, illetve deaktiválták regisztrációjukat vagy profiljukat.  

A nem-használat és az elhagyás mögött is megjelenhetnek az online zaklatáshoz is 
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köthető okok: a félelem, az adatvédelemmel kapcsolatos aggályok, valamint a különböző 

konfliktusok is (Ujhelyi és Domonkos, 2016).  

A média, majd a folyamatosan változó online közeg szerepének és hatásának 

vizsgálata eddig is a kutatói érdeklődés középpontjában állt. Az online szocializáció és 

az online zaklatás kutatása nemcsak a tudomány, hanem a társadalom számára is értékes 

eredményekkel szolgálhat, felhívva a figyelmet a lehetséges veszélyekre, a különböző 

védőfaktorokra és szembesít minket hiányosságainkkal és felelősségünkkel egyaránt. 
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7. MELLÉKLETEK 

I. számú melléklet 

 

A DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG KUTATÁS TANULÓI KÉRDŐÍVE 

 

Kedves Tanulók!  

2013 őszétől az Oktatási Hivatal és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoportja (ELTE PPK 

ITOK) közös vizsgálatot folytat a pedagógusok és a tanulók körében. A vizsgálat célja, 

hogy átfogó képet kapjunk a célcsoportok digitális állampolgársággal kapcsolatos 

ismereteiről, és a kapott eredmények tükrében célzott fejlesztési terveket dolgozhassunk 

ki, elsősorban a tanulók és a tanárok részére.  

Köszönjük, hogy időddel és munkáddal Te is hozzájárulsz ehhez a kutatáshoz, s ezáltal 

hazánk tanulóközösségének megismeréséhez és fejlesztéséhez.  

A digitális állampolgárság kutatása hazánkban újszerű kezdeményezés, de nemzetközi 

viszonylatban már évek óta foglalkoznak ezzel a területtel - többek között annak 

érdekében - hogy a tanulók tevékenységét a XXI. században megjelenő igényekhez 

igazítva tegyék eredményesebbé és hatékonyabbá, a vizsgálatok eredményeire alapozva. 

Ha szeretnél többet tudni a kutatás céljáról, a kérdőívről, akkor tanáraidat is kérdezheted, 

ők is tudnak erről többet mondani. 

 

A kutatáshoz kapcsolódó kérdőívet első körben 2013. szeptember 10-től tölthetik ki a 

tanulók. A válaszadás önkéntes alapon, a kitöltők anonimitásának megőrzése mellett 

zajlik, a beérkező válaszokat az Oktatási Hivatal illetékes munkatársain és a kutatócsoport 

tagjain kívül mások nem érik el. Vagyis válaszaidat nem fogják látni a tanáraid sem, a 

szüleid sem, és a kérdőívben nyújtott eredményed nem számít bele a tanulmányi 

eredményedbe. Nem fontos, hogy minden kérdésre tudd a helyes választ, mert nincsen 

helyes válasz. Ezért nem kell a Google-ben utánanézni, ha valamit nem tudsz, hanem 

nyugodtan válaszolj őszintén, mert azzal tudod segíteni a kutatást.  

A nagy horderejű kutatására négy, körülbelül 20-30 kérdésből álló kisebb kérdőívet 

állítottunk össze. Egy részkérdőív lelkiismeretes kitöltése hozzávetőlegesen 20-25 percet 

vesz igénybe, ezért javasoljuk, hogy ne egyszerre, inkább rövidebb-hosszabb szüneteket 

tartva, saját időbeosztásodnak megfelelően töltsd ki ezeket! Saját tapasztalataink szerint 

a kérdőívek ily módon történő kitöltése nem csak hasznos, de gondolatébresztő és érdekes 

is lehet számodra.  

Egyéni eredményeidet az általad megadott jelige segítségével összesítjük majd, ezért 

kiemelten fontos, hogy minden kitöltés esetén ugyanazt a jeligét add meg!  

A kutatócsoport digitális állampolgársággal kapcsolatos kutatási tevékenységéhez 

kapcsolódó nyilvános információk, publikációk, a területhez kapcsolódó rendezvények 

időpontjai elérhetőek a kutatócsoport honlapján: www.digitalisallampolgarsag.hu, 

ahogyan novembertől ugyanitt található majd az országos vizsgálat eredményeinek 

rövidebb összefoglalása is.  

A kérdőív kitöltéséhez kapcsolódóan több lehetőség közül választhatsz, annak tükrében, 

hogy az eredmények és visszajelzések, valamint a fejlesztések milyen mértékben 

fontosak a számodra.  

- Amennyiben anonim módon (e-mail címe megadása nélkül), jelige megadásával, 2013. 

október 7-ig töltöd ki a kérdőívünket, így személyre szóló visszajelzést nem tudunk 

készíteni a számodra, de az országos vizsgálat eredményeiről a honlapon tájékozódhatsz 

majd. 

https://www.google.com/url?q=http://www.digitalisallampolgarsag.hu&sa=D&ust=1468249761953000&usg=AFQjCNFCc_sJo_9Y_WEJW8yewPickqQsZg
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- Amennyiben a jelige mellett megadod az e-mail címedet is, akkor a vizsgálat 

lezárultával egyénre szóló visszajelzést kapsz (grafikonokkal és rövid szöveges 

értékeléssel), amely tartalmazza a többi válaszadóval történő összehasonlítást is. Ebben 

röviden leírjuk, hogy Te milyen területeken fejlődhetsz és mire érdemes figyelned a 

digitális világban való részvételkor. 

 

- Amennyiben 2013. október 7-ig iskolánként 10 pedagógus és legalább 4 osztály (vagy 

legalább 70 fő) tanuló hiánytalanul kitölti a kérdőíveket, és - a jelige mellett - megjelölik 

az iskolájuk adatait, valamint az e-mail címüket is, akkor a tanulók számára ingyenes 

hozzáférést adunk olyan, célzottan számukra összeállított videókhoz, amelyek 

internetbiztonságról, digitális egészségről, tanuláshoz használható digitális eszközök 

megismeréséről szólnak majd.  

Bármelyik lehetőség választása esetén kiemelten fontos, hogy jeligét mindenképpen adj 

meg, és ez a jelige a különböző kitöltések során, minden terület esetében megegyezzen, 

hiszen ezáltal fogjuk tudni összekapcsolni az általad kitöltött kérdőíveket.  

Bármelyik lehetőséget választod a fentiek közül, fontos, hogy az e-mail címedet nem 

használjuk fel a továbbiakban más célból, csupán erre küldjük ki az egyéni kiértékelést, 

illetve ezen keresztül kapod majd meg a hozzáférést a távoktatási kurzushoz. 

Amennyiben szeretnéd, és erre vonatkozó jelzésedet külön mezőben megjelölöd, akkor a 

kutatáshoz kapcsolódó további kiadványokról, oktatócsomagokról, rendezvényekről is 

erre az e-mail címre küldünk értesítést.  

Nagyon szépen köszönjük, hogy időt és energiát szánsz a kérdőív kitöltésére! A 

kérdőívvel kapcsolatos kérdéseidet és észrevételeidet a 

digitalisallampolgarsag@gmail.com címre várjuk.  

 

Köszönettel és üdvözlettel:  

dr. Ollé János  

ELTE PPK Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport 

http://oktinf.elte.hu/itok/ 

Budapest, 2013. szeptember 3.  

*Kötelező 

 

mailto:digitalisallampolgarsag@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://oktinf.elte.hu/itok/&sa=D&ust=1468249761953000&usg=AFQjCNHEqByeZwz8qyin2JhCGn_yV20U-g
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II. számú melléklet 

A MÁSODIK KUTATÁS (4.2. FEJEZET) SORÁN FELHASZNÁLT KÉRDŐÍV: 

 



141 
 
 
 

 



142 
 
 
 

 



143 
 
 
 

 



144 
 
 
 

 



145 
 
 
 

 



146 
 
 
 

 



147 
 
 
 

 

 



148 
 
 
 

 

  



149 
 
 
 

III. számú melléklet 

A HARMADIK KUTATÁS (4.3. FEJEZET) SORÁN FELHASZNÁLT KÉRDŐÍV: 
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IV. számú melléklet 
 

 

FELKÉRÉS  KUTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE  

Domonkos Katalin, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájának 

PhD-hallgatója vagyok. Jelenleg kutatásomat végzem, melynek témája az iskolai és az elektronikus 

zaklatás. Levelemmel és a csatolt kérdőív linkjével arra szeretné kérni Önt, hogy munkámat segítve járuljon 

hozzá egy aktuális és még kevéssé ismert probléma pontosabb megismeréséhez.  

Kérem, 7. és/vagy 11. évfolyamba járó diákjaival töltesse ki a következő linken 

(http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/672557801/1/) elérhető kérdőívet, 2013. szeptember 30–ig.   

Amennyiben valamilyen problémát, gondot észlel, a kati.domonkos@gmail.com email címen jelezheti. 

Figyelmét, bizalmát és a segítésre szánt időt előre is köszöni, 

Domonkos Katalin 

Budapest, 2013. szeptember 13. 

 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT  

Domonkos Katalin vagyok, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Feladatom 

egy iskolai konfliktusokat vizsgáló kutatás elvégzése, névtelenül, online kérdőív segítségével, amelyet 

abban az iskolában szeretnék lebonyolítani, ahova az Ön gyermeke jár.  

A kérdőív kitöltése hozzávetőlegesen 20 percet vesz igénybe, és sem gyermeke, sem az iskola nem lesz 

beazonosítható. 

Kérem, amennyiben NEM JÁRUL HOZZÁ, hogy gyermeke részt vegyen a kérdőív kitöltésében, akkor 

jelen nyilatkozatot töltse ki a megfelelő helyen, és küldje vissza aláírva az iskolának.  

 

Nem járulok hozzá ahhoz, hogy …………………………………. nevű gyermekem részt vegyen 

a kutatásban. 

 

 

Kelt: …………………………., 2013. ………………………  

 

 

Szülő (gondviselő) aláírása ………………………………………. 

 

 

 

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/672557801/1/
mailto:kati.domonkos@gmail.com
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V. számú melléklet 
 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Neveléstudományi Intézet 

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 

Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 

E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu 

 

 

Tájékoztató és beleegyezési nyilatkozat 

Tisztelt Szülő vagy Gondviselő! 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy gyermeke egy tudományos kutatásban vesz részt, amelynek vezetője Domonkos 

Katalin, az ELTE PPK doktorandusza. A vizsgálat alkalmával egy fókuszcsoportos interjú készül, amely 

az internet hátrányainak feltárására és a biztonságosabb internethasználat fejlesztésére irányul.  

Fontos tudnia, hogy a vizsgálatban való részvétel önkéntes és teljesen anonim, a résztvevőket semmilyen 

formában nem áll módomban és szándékomban azonosítani. A kutatás során sem egyének, sem egyes 

iskolák nem lesznek azonosíthatók, és a felmérés keretében nem gyűjtök bizalmas adatokat. 

Kérem, amennyiben hozzájárul gyermeke kutatásban való részvételéhez, igazolja azt a lenti beleegyezési 

nyilatkozat kitöltésével és aláírásával.  

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérem, forduljon hozzám bizalommal: kati.domonkos@gmail.com 

! 

Támogatását előre is köszönöm! 

Tisztelettel, 

 

 

Domonkos Katalin 

 

Biztonság és internet 

 

Szülői beleegyező nyilatkozat 

 

Engedélyezem, hogy gyermekem részt vegyen a Biztonság és internet című kutatásban. 

Gyermek neve:.........................................................................................................................................  

Az iskola neve:………………………………….……………………………………………………… 

Szülő/Gondviselő aláírása:....................................................................................................................... 

 

Kelt:......................................20.........év ...........................hó.............nap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kati.domonkos@gmail.com
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Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Neveléstudományi Intézet 

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 

Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 

E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu 

 

 

Tájékoztató és beleegyezési nyilatkozat 

Tisztelt Szülő vagy Gondviselő! 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy gyermeke egy tudományos kutatásban vesz részt, amelynek vezetője Domonkos 

Katalin, az ELTE PPK doktorandusz hallgatója. A vizsgálat első szakaszában fókuszcsoportos interjú 

készült, ebben az utolsó lépésben egy kérdőíves felmérés zajlik, mely az internet hátrányainak feltárására 

és a biztonságosabb internethasználat fejlesztésére irányul. 

  

Fontos tudnia, hogy a vizsgálatban való részvétel önkéntes és teljesen anonim, a résztvevőket semmilyen 

formában nem áll módomban és szándékomban azonosítani. A kutatás során sem egyének, sem egyes 

iskolák nem lesznek azonosíthatók, és a felmérés keretében nem gyűjtök bizalmas adatokat. 

 

Kérem, amennyiben hozzájárul gyermeke kutatásban való részvételéhez, igazolja azt a lenti beleegyezési 

nyilatkozat kitöltésével és aláírásával.  

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérem, forduljon hozzám bizalommal: kati.domonkos@gmail.com! 

Támogatását előre is köszönöm! 

Tisztelettel, 

 

Domonkos Katalin 

 

Biztonság és internet 

 

Szülői beleegyező nyilatkozat 

 

Engedélyezem, hogy gyermekem részt vegyen a Biztonság és internet című kutatásban. 

Gyermek neve:................................................................................................................ ......................... 

Az iskola neve:………………………………………………………………………………………… 

Szülő/Gondviselő aláírása:....................................................................................................... ................ 

 

Kelt:......................................20.........év ...........................hó.............nap  
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Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Neveléstudományi Intézet 

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 

Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 

E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu 

 

 

Tájékoztató és beleegyezési nyilatkozat 

Tisztelt Szülő vagy Gondviselő! 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy gyermeke egy tudományos kutatásban vesz részt, amelynek vezetője Domonkos 

Katalin, az ELTE PPK doktorandusz munkatársa. A vizsgálat alkalmával egy fókuszcsoportos interjú és 

egy kérdőíves felmérés készül, melyek az internet hátrányainak feltárására és a biztonságosabb 

internethasználat fejlesztésére irányul.  

Fontos tudnia, hogy a vizsgálatban való részvétel önkéntes és teljesen anonim, a résztvevőket semmilyen 

formában nem áll módomban és szándékomban azonosítani. A kutatás során sem egyének, sem egyes 

iskolák nem lesznek azonosíthatók, és a felmérés keretében nem gyűjtök bizalmas adatokat. 

Kérem, amennyiben hozzájárul gyermeke kutatásban való részvételéhez, igazolja azt a lenti beleegyezési 

nyilatkozat kitöltésével és aláírásával.  

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérem, forduljon hozzám bizalommal: kati.domonkos@gmail.com 

! 

Támogatását előre is köszönöm! 

Tisztelettel, 

 

 

Domonkos Katalin 

 

Biztonság és internet 

 

Szülői beleegyező nyilatkozat 

 

Engedélyezem, hogy gyermekem részt vegyen a Biztonság és internet című kutatásban. 

Gyermek neve:................................................................................................................ ......................... 

Az iskola neve:………………………………………………………………………………………… 

Szülő/Gondviselő aláírása:................................................................................................... .................... 

 

Kelt:......................................20.........év ...........................hó.............nap 

 

 

 

 
 

 

 

VI. számú melléklet 

E-ETIKETT AJÁNLÁS 
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Az offline közös tevékenységekre vonatkozó viselkedési szabályok mellett az online 

felületen is elengedhetetlen kialakítani a konstruktív és hatékony munka szabályait.  

1. Elő a jóindulattal! 

Az első és legfontosabb szabály a mások online tevékenységével szembeni jóindulat. Az 

internetre jellemző többek között: 

• a nonverbális jelek (mimika, tekintet, gesztus, testtartás) hiánya, 

• a visszajelzés alacsony gyakorisága (különös a nem megfelelő viselkedéssel 

kapcsolatban), valamint 

• hidegebbnek tűnünk online. 

Ezért a félreértések elkerülése miatt kérdezzünk véleménynyilvánítás előtt (is). 

2. Hat alapkérdés online tevékenység előtt 

• Tenném vagy mondanám-e szemtől szembe azt, amire online készülök? 

• Hogyan érezném magam, ha velem tennék? 

• Van-e rá vonatkozó szabály? 

• Kik fogják látni a tevékenységem, megosztásom? 

• Megbántok-e vele valakit? 

• Hogyan fogom érezni magam utána? 

3. Nyelvi lágyítók használata 

Az nyelvi lágyítók használatával árnyalhatjuk írásbeli kommunikációnkat, amire a 

nonverbális jelek hiánya (mimika, gesztusok) okozta félreértések elkerülése miatt van 

szükség.  

Hivatalos levélben vagy felületen azonban kerüljük a használatát. 

Nyelvi lágyítók a következők: 

• a hangulatjelek (emotikonok) 

• A rövidítések, betűelhagyások egyszerűsítik, gyorsítják az írásbeli 

kommunikációt.  

• betűszók: LOL= laughing out loud - hangosan felnevetni, SZVSZ= szerény 

véleményem szerint, 

• számokkal való rövidítés: lát6lak, mind,  
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• nagybetű használata: Mber, Lmegy 

• szimbólumokkal való rövidítés: +tud 

• betűelhagyás: sztem, szrtlk (szeretlek) 

• betűváltozatok: a nyomtatott nagy betűkkel kiírt szavak KIABÁLÁST 

jelenthetnek. 

• írásjelváltozatok: a halmozott írásjelek (1) az érzelmek hullámzását vagy (2) 

erősebb fokát vagy (3) nyomatékosítást is jelenthetnek 

A felsorolt írásjeleknek a jelentése függ a konkrét mondattól, a szövegkörnyezettől. 

4. Informatívan és tömören! 

Törekedjünk a tömör és informatív megfogalmazásra, mások idejével és figyelmével 

online sem illik visszaélni.  

5. Elő a türelemmel! 

Különbözőek vagyunk és mindenki más területen kiemelkedő, ezért szörnyülködés 

helyett mutassunk példát, adjunk tanácsot, nyújtsunk segítséget. 

6. Segítséget kérni nem szégyen! 

Az online tevékenységek során nem látjuk az arckifejezését, ezért, ha elakadunk, ha nem 

értünk valamit, vagy ha valami miatt kellemetlenül érezzük magunkat, jelezzük írásban a 

problémának megfelelően: 

• privát üzenetben (személyes probléma esetén) 

• nyilvánosan a csoport falán (a csoportot érintő probléma esetén). 

7. Semmi személyeskedés! 

Ez a szabály az interneten az írásos kommunikáció miatt duplán igaz. 

Kerüljük a túl heves, vagy az ellenségesség látszatát keltő érzelmek, ítéletek kifejezését.  

Kerüljük a személyeskedést (a másik személy korára, nemére, vallására, kinézetére, 

nyelvhasználatára, személyes képességeire stb. utaló becsmérlő) vagy mások minősítését. 

Előfordul, hogy mégis heves szóváltásba keverednénk online, akkor jelezzük, hogy 

lezártnak tekintjük a vitát vagy kezdeményezzünk vele privát beszélgetést. 

A vita során soha ne felejtsük, hogy nem személyek, hanem álláspontok ütköznek! 
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8. Nem szemetelünk online sem! 

Törekedjünk arra, hogy a témához tartozó tartalmakat osszunk meg.  

Lehetnek olyan esetek, amikor nem könnyű eldönteni, hogy valami a témához tartozó 

tartalom-e vagy sem. Ilyen esetekben a csoport résztvevői kérhetik a tartalom bővebb 

kifejtését a megosztójától, vagy a hozzászólás írójától. 

9. Tartsuk be a törvényeket online is! 
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VII. melléklet 

A KONTEXTUÁLIS TÉNYEZŐK ÁTLAG ÉS SZÓRÁSÉRTÉKEI 

Az iskolai klíma itemeinek átlag- és szórásértékei az érintettségi csoportok szerint: 

Iskolai klíma  N Mean SD 

Kortársak      

IK_1 Az osztályom tanulói szívesen vannak 

együtt. 
 
nem-áldozat 43 3,40 1,027 

  áldozat 55 3,69 1,086 

IK_2 Osztálytársaim segítőkészek.  nem-áldozat 43 3,33 1,149 

  áldozat 55 3,27 1,254 

IK_3 Ha rosszkedvű vagyok, mindig akad az 

osztályból valaki, aki észreveszi vagy segíteni 

próbál. 

 

nem-áldozat 43 3,95 1,290 

iskola      

  áldozat 55 3,69 1,489 

Iskola      

IK_4 Iskolánkban a tanulók részt vehetnek a 

rájuk vonatkozó szabályok kialakításában. 
 
nem-áldozat 43 2,56 1,119 

  áldozat 55 2,95 1,224 

IK_5 Élvezem az iskolai munkát, 

tevékenységeket. 
 
nem-áldozat 43 3,49 1,162 

  áldozat 55 3,20 1,339 

IK_6 Örülök, hogy ebbe az iskolába járhatok.  nem-áldozat 43 3,84 1,430 

  áldozat 55 3,80 1,297 

Tanárok      

IK_7 Elmondhatom a véleményemet a 

tanáraimnak. 
 
nem-áldozat 43 2,98 1,144 

  áldozat 55 3,40 1,342 

IK_8 Tanárainkkal meg lehet beszélni a 

problémáinkat. 
 
nem-áldozat 43 3,28 1,315 

  áldozat 55 3,33 1,233 

IK_9 Tanáraim segítőkészek.  nem-áldozat 43 3,91 1,019 

  áldozat 55 3,80 1,208 

IK_10 Tanáraim igazságosak velünk.  nem-áldozat 43 3,40 1,072 

  áldozat 55 3,27 1,239 

  

 



170 
 
 
 

Iskolai klíma  N Mean SD 

kortársak      

IK_1 Az osztályom tanulói szívesen vannak 

együtt. 
 

nem-elkövető 35 3,51 1,04

0 

 elkövető 63 3,59 1,08

7 

IK_2 Osztálytársaim segítőkészek. 

 

nem-elkövető 35 3,74 1,06

7 

 elkövető 63 3,05 1,21

1 

IK_3 Ha rosszkedvű vagyok, mindig akad az 

osztályból valaki, aki észreveszi vagy segíteni 

próbál.  

nem-elkövető 35 4,09 1,35

8 

 elkövető 63 3,65 1,41

6 

tanárok      

IK_7 Elmondhatom a véleményemet a 

tanáraimnak. 
 

nem-elkövető 35 3,26 1,17

2 

 elkövető 63 3,19 1,33

0 

IK_9 Tanáraim segítőkészek. 

 

nem-elkövető 35 4,14 ,974 

 elkövető 63 3,68 1,17

5 

IK_10 Tanáraim igazságosak velünk. 

 

nem-elkövető 35 3,60 1,09

0 

 elkövető 63 3,17 1,18

5 

IK_8 Tanárainkkal meg lehet beszélni a 

problémáinkat. 
 

nem-elkövető 35 3,60 1,21

8 

 elkövető 63 3,14 1,26

8 

iskola      

IK_4 Iskolánkban a tanulók részt vehetnek a 

rájuk vonatkozó szabályok kialakításában. 
 

nem-elkövető 35 2,89 1,15

7 

 elkövető 63 2,71 1,21

1 

IK_6 Örülök, hogy ebbe az iskolába járhatok. 

 

nem-elkövető 35 4,23 1,23

9 

 elkövető 63 3,59 1,36

4 

IK_5 Élvezem az iskolai munkát, 

tevékenységeket. 
 

nem-elkövető 35 3,83 1,04

3 

 elkövető 63 3,05 1,30

0 
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A szemlélő szereppel kapcsolatos itemek átlag- és szórásértékei az érintettségi 

csoportok szerint: 

   N Mean SD 

SZ_1 Rosszul érzem magam, amikor azt látom, 

hogy egy tanulót bántanak a társai. 
 
nem-áldozat 43 4,07 1,261 

áldozat 55 3,69 1,260 

SZ_2 Rosszul érzem magam, ha azt látom, 

hogy bántanak valakit, de nem merek segíteni. 
 
nem-áldozat 43 2,79 1,536 

áldozat 55 2,95 1,483 

SZ_3 Megpróbálom megakadályozni, amikor 

bántalmaznak vagy zaklatnak egy másik 

gyereket. 

 

nem-áldozat 43 2,65 1,213 

áldozat 55 3,31 1,153 

SZ_4 Ha az iskolában bántalmazást vagy 

zaklatást látok, szólok valamelyik tanárnak. 
 
nem-áldozat 43 3,16 1,271 

áldozat 55 3,05 1,253 

SZ_5 Ha bántanak vagy zaklatnak valakit, csak 

azután védem meg, ha már valaki melléállt. 
 
nem-áldozat 43 1,91 1,042 

áldozat 55 2,24 1,122 

  N Mean SD 

SZ_1 Rosszul érzem magam, amikor azt látom, 

hogy egy tanulót bántanak a társai. 
 
nem-elkövető 35 4,46 1,010 

elkövető 63 3,52 1,281 

SZ_2 Rosszul érzem magam, ha azt látom, hogy 

bántanak valakit, de nem merek segíteni. 
 
nem-elkövető 35 3,43 1,558 

elkövető 63 2,57 1,388 

SZ_3 Megpróbálom megakadályozni, amikor 

bántalmaznak vagy zaklatnak egy másik 

gyereket. 

 

nem-elkövető 35 3,20 1,208 

elkövető 63 2,92 1,222 

SZ_4 Ha az iskolában bántalmazást vagy 

zaklatást látok, szólok valamelyik tanárnak. 
 
nem-elkövető 35 3,51 1,197 

elkövető 63 2,87 1,238 

SZ_5 Ha bántanak vagy zaklatnak valakit, csak 

azután védem meg, ha már valaki melléállt. 
 
nem-elkövető 35 1,89 1,078 

elkövető 63 2,21 1,095 

Az áldozathibáztatás itemeinek átlag- és szórásértékei az érintettségi csoportok szerint: 

Áldozathibáztatás  N Mean SD 

ÁH_1 A bántalmazás nem elfogadható.  nem-áldozat 43 4,19 1,118 

  áldozat 55 4,11 1,133 

ÁH_3 Sosem véletlen, ha bántanak valakit. Biztos 

tett valamit, amivel kiprovokálta. 
 
nem-áldozat 43 2,74 1,115 

  áldozat 55 2,71 1,242 

ÁH_2+ Senki nem érdemli meg, hogy 

bántalmazzák vagy zaklassák. 
 
nem-áldozat 43 3,81 1,350 

  áldozat 55 3,64 1,296 

ÁH_4 Azt sosem bántják, aki nem provokálja ki.     nem-áldozat 43 2,53 1,386 

  áldozat 55 2,42 1,329 

ÁH_5 Ha az áldozat nem tett volna semmi rosszat, 

nem bántanák. 
 
nem-áldozat 43 2,81 1,277 

  áldozat 55 2,64 1,379 

ÁH_6 Vannak olyan tanulók, akik megérdemlik, 

hogy a többiek bántsák őket. 
 
nem-áldozat 43 1,98 1,058 

  áldozat 55 2,60 1,498 
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 Áldozathibártatás  N Mean SD 

ÁH_1 A bántalmazás nem elfogadható. 

 

nem-elkövető 35 4,54 ,919 

     

 elkövető 63 3,92 1,168 

ÁH_3 Sosem véletlen, ha bántanak valakit. Biztos 

tett valamit, amivel kiprovokálta.  

nem-elkövető 35 2,57 1,243 

 elkövető 63 2,81 1,148 

ÁH_2+ Senki nem érdemli meg, hogy 

bántalmazzák vagy zaklassák.  

nem-elkövető 35 4,20 1,208 

 elkövető 63 3,44 1,305 

ÁH_4 Azt sosem bántják, aki nem provokálja ki.    
 
nem-elkövető 35 2,20 1,208 

 elkövető 63 2,62 1,408 

ÁH_5 Ha az áldozat nem tett volna semmi rosszat, 

nem bántanák.  

nem-elkövető 35 2,60 1,439 

 elkövető 63 2,78 1,276 

ÁH_6 Vannak olyan tanulók, akik megérdemlik, 

hogy a többiek bántsák őket.  

nem-elkövető 35 1,71 ,987 

 elkövető 63 2,67 1,414 

A digitális dependencia itemeinek átlag- és szórásértékei az érintettségi csoportok 

szerint: 

Digitális dependencia  N Mean SD 

DD_1 Nem tudom elképzelni a napomat 

internet nélkül. 
 
nem-áldozat 43 2,86 1,207 

  áldozat 55 3,47 1,317 

DD_2 Az iskolai tanulmányaimhoz szükségem 

van az internetre. 
 
nem-áldozat 43 3,49 1,316 

  áldozat 55 3,65 1,205 

DD_3 Elképzelhetetlennek tartom az életemet 

internet nélkül. 
 
nem-áldozat 43 2,16 1,344 

  áldozat 55 3,29 1,487 

DD_4 Az internet jobbá teszi az életemet.  nem-áldozat 43 2,70 1,337 

  áldozat 55 3,47 1,215 

 

  N Mean SD 

DD_1 Nem tudom elképzelni a napomat 

internet nélkül.  

nem-elkövető 35 2,74 1,314 

 elkövető 63 3,46 1,229 

DD_2 Az iskolai tanulmányaimhoz szükségem 

van az internetre.  

nem-elkövető 35 3,60 1,333 

 elkövető 63 3,57 1,214 

DD_3 Elképzelhetetlennek tartom az életemet 

internet nélkül.  

nem-elkövető 35 2,03 1,505 

 elkövető 63 3,22 1,373 

DD_4 Az internet jobbá teszi az életemet. 

  

nem-elkövető 35 2,63 1,330 

 elkövető 63 3,41 1,240 
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A digitális énhatékonyság itemeinek átlag- és szórásértékei az érintettségi csoportok 

szerint: 

Digitális én-hatékonyság  N Mean SD 

DE_1 Szívesen próbálok ki új IKT 

eszközöket és online felületeket.  

nem-áldozat 43 3,37 1,273 

 áldozat 55 3,40 1,164 

DE_2 Biztos vagyok benne, hogy meg 

tudom tanulni az új alkalmazások és online 

felületek használatát. 
 

nem-áldozat 43 4,23 1,065 

 áldozat 55 4,36 ,988 

DE_3- Nehezen szoktam megtanulni az új 

alkalmazások és online felületek használatát.  

nem-áldozat 43 1,53 ,797 

 áldozat 55 1,80 ,989 

DE_4 Nem bánom, ha egy új alkalmazást 

vagy online felületet kell használnom.  

nem-áldozat 43 3,77 1,360 

 áldozat 55 3,91 1,175 

 

Digitális én-hatékonyság  N Mean SD 

DE_1 Szívesen próbálok ki új IKT 

eszközöket és online felületeket.  

nem-elkövető 35 3,57 1,267 

 elkövető 63 3,29 1,170 

DE_2 Biztos vagyok benne, hogy meg 

tudom tanulni az új alkalmazások és online 

felületek használatát. 
 

nem-elkövető 35 4,14 1,141 

 elkövető 63 4,40 ,943 

DE_3- Nehezen szoktam megtanulni az új 

alkalmazások és online felületek 

használatát. 
 

nem-elkövető 35 1,54 ,741 

 elkövető 63 1,76 ,995 

DE_4 Nem bánom, ha egy új alkalmazást 

vagy online felületet kell használnom.  

nem-elkövető 35 3,86 1,309 

 elkövető 63 3,84 1,234 
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A digitális stressz itemeinek átlag- és szórásértékei az érintettségi csoportok szerint: 

Digitális stressz  N Mean SD 

Digitális túlterhelés      

DTI_1 Ha internetezek, azon veszem magam 

észre, hogy lényegtelen dolgokba merülök el.  

nem-áldozat 43 2,42 1,139 

 áldozat 55 3,05 1,367 

DTI_2 Ha internetezek, akkor egyszerre 

többféle feladattal foglalkozom.  

nem-áldozat 43 3,37 1,328 

 áldozat 55 4,02 1,163 

DTI_3 Úgy érzem, hogy ellep az internetről 

származó információ.  

nem-áldozat 43 2,26 1,026 

 áldozat 55 2,42 1,117 

DTI_4 Előfordul, hogy a közösségi oldalak 

vagy az internethasználat miatt halogatom a 

feladataim. 
 

nem-áldozat 43 2,77 1,394 

 áldozat 55 3,29 1,370 

DTI_5 Idegesítőnek tartom, ha túl sok 

információt osztanak meg magukról az 

ismerőseim online. 

 

nem-áldozat 43 2,95 1,632 

Digitális túlsúly 
 
    

 áldozat 55 3,09 1,378 

 

DT_1 Ha nem lenne internet, több időt töltenék 

a családommal. 
 

nem-áldozat 43 2,67 1,375 

 áldozat 55 2,80 1,297 

DT_2 Ha nem lenne internet, több időt töltenék 

a barátaimmal.  

nem-áldozat 43 2,16 1,214 

 áldozat 55 2,55 1,451 

DT_3 Ha nem lenne internet, több időt töltenék 

alvással.  

nem-áldozat 43 2,07 1,203 

 áldozat 55 2,87 1,552 

DT_4 Ha nem lenne internet, több időt töltenék 

aktív szabadidős tevékenységgel (pl. sport, 

kirándulás). 
 

nem-áldozat 43 2,28 1,260 

 áldozat 55 2,89 1,397 

DT_6 Ha nem lenne internet, több energiám 

jutna az iskolai feladataimra.  

nem-áldozat 43 2,12 1,238 

 áldozat 55 2,89 1,436 

DT_7 Ha nem lenne internet, több időt töltenék 

tanulással.  

nem-áldozat 43 2,49 1,334 

 áldozat 55 2,75 1,294 
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Digitális komplexitás      

DK_1 Képtelenség követni a különböző online 

felületek és alkalmazások változásait.  

nem-áldozat 43 2,65 1,378 

 áldozat 55 2,53 1,359 

DK_2 Bonyolultnak találom az online 

felületeket és alkalmazásokat.  

nem-áldozat 43 1,74 1,026 

 áldozat 55 1,71 1,066 

DK_3 Sok időre van szükségem, hogy 

megtanuljam az online felületek és 

alkalmazások használatát. 
 

nem-áldozat 

 

43 1,60 1,003 

 áldozat 55 1,65 1,126 

Biztonság      

BH_1 A biztonsági beállítások lehetővé teszik, 

hogy biztonságban legyek az interneten.  

nem-áldozat 43 3,37 1,176 

 áldozat 55 3,18 1,348 

BH_2 Biztonságosnak tartom az internetet. 
 
nem-áldozat 43 2,81 1,200 

 áldozat 55 2,73 1,193 

BH_3 Félek attól, hogy túl sok információ 

gyűlik össze rólam az interneten.  

nem-áldozat 43 3,77 1,360 

 áldozat 55 3,56 1,371 

BH_4 Feszültnek, nyugtalannak érzem magam, 

ha valamilyen információt osztok meg 

magamról online. 
 

nem-áldozat 43 3,65 1,361 

 áldozat 55 3,31 1,426 

Digitális bizonytalanság      

DB_1 Úgy érzem, túl gyorsan változnak az 

online felületek és alkalmazások.  

nem-áldozat 43 2,42 1,277 

 áldozat 55 2,35 1,322 

DB_2 Idegesítőnek tartom, hogy mire 

hozzászokom egy online felülethez vagy 

alkalmazáshoz, megváltozik az. 
 

nem-áldozat 43 2,19 1,239 

 áldozat 55 2,40 1,422 

DB_3 Feldühít, ha egy megszokott online 

felület kinézete megváltozik.  

nem-áldozat 43 1,88 1,258 

 áldozat 55 2,05 1,208 

DB_4 Rendszeresen frissítem az általam 

használt alkalmazásokat.  

nem-áldozat 43 2,86 1,265 

 áldozat 55 3,55 1,412 
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  N Mean SD 

Digitális túlterhelés      

DTI_1 Ha internetezek, azon veszem 

magam észre, hogy lényegtelen dolgokba 

merülök el. 
 

nem-elkövető 35 2,54 1,067 

 elkövető 63 2,90 1,411 

DTI_2 Ha internetezek, akkor egyszerre 

többféle feladattal foglalkozom.  

nem-elkövető 35 3,34 1,305 

 elkövető 63 3,95 1,211 

DTI_3 Úgy érzem, hogy ellep az internetről 

származó információ.  

nem-elkövető 35 2,00 1,057 

 elkövető 63 2,54 1,045 

DTI_4 Előfordul, hogy a közösségi oldalak 

vagy az internethasználat miatt halogatom a 

feladataim. 
 

nem-elkövető 35 2,63 1,352 

 elkövető 63 3,30 1,375 

DTI_5 Idegesítőnek tartom, ha túl sok 

információt osztanak meg magukról az 

ismerőseim online. 
 

nem-elkövető 35 2,89 1,549 

 elkövető 63 3,11 1,460 

Digitális túlsúly      

DT_1 Ha nem lenne internet, több időt 

töltenék a családommal.  

nem-elkövető 35 2,71 1,384 

 elkövető 63 2,76 1,304 

DT_2 Ha nem lenne internet, több időt 

töltenék a barátaimmal.  

nem-elkövető 35 2,29 1,274 

 elkövető 63 2,43 1,411 

DT_3 Ha nem lenne internet, több időt 

töltenék alvással. 

  
 

nem-elkövető 35 1,66 1,056 

 elkövető 63 3,00 1,437 

DT_4 Ha nem lenne internet, több időt 

töltenék aktív szabadidős tevékenységgel 

(pl. sport, kirándulás). 
 

nem-elkövető 35 2,51 1,269 

 elkövető 63 2,68 1,424 

DT_6 Ha nem lenne internet, több energiám 

jutna az iskolai feladataimra.  

nem-elkövető 35 2,11 1,278 

 elkövető 63 2,79 1,416 

 

DT_7 Ha nem lenne internet, több időt 

töltenék tanulással. 
 

nem-elkövető 35 2,57 1,357 

 elkövető 63 2,67 1,295 
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Digitális komplexitás      

DK_1 Képtelenség követni a különböző online 

felületek és alkalmazások változásait.  

nem-elkövető 35 2,89 1,430 

 elkövető 63 2,41 1,303 

DK_2 Bonyolultnak találom az online felületeket és 

alkalmazásokat.  

nem-elkövető 35 1,91 1,095 

 elkövető 63 1,62 1,007 

DK_3 Sok időre van szükségem, hogy megtanuljam 

az online felületek és alkalmazások használatát.  

nem-elkövető 35 1,60 1,035 

 elkövető 63 1,65 1,095 

Biztonság      

BH_1 A biztonsági beállítások lehetővé teszik, hogy 

biztonságban legyek az interneten.  

nem-elkövető 35 3,63 1,114 

 elkövető 63 3,06 1,318 

BH_2 Biztonságosnak tartom az internetet. 
 
nem-elkövető 35 2,74 1,146 

 elkövető 63 2,78 1,224 

BH_3 Félek attól, hogy túl sok információ gyűlik 

össze rólam az interneten.  

nem-elkövető 35 3,57 1,399 

 elkövető 63 3,70 1,352 

BH_4 Feszültnek, nyugtalannak érzem magam, ha 

valamilyen információt osztok meg magamról 

online.  

nem-elkövető 35 3,60 1,418 

 elkövető 63 3,38 1,396 

Digitális bizonytalanság      

DB_1 Úgy érzem, túl gyorsan változnak az online 

felületek és alkalmazások.  

nem-elkövető 35 2,57 1,357 

 elkövető 63 2,27 1,260 

DB_2 Idegesítőnek tartom, hogy mire hozzászokom 

egy online felülethez vagy alkalmazáshoz, 

megváltozik az.  
 

nem-elkövető 35 2,31 1,409 

 elkövető 63 2,30 1,315 

DB_3 Feldühít, ha egy megszokott online felület 

kinézete megváltozik.  

nem-elkövető 35 1,91 1,292 

 elkövető 63 2,02 1,198 

DB_4 Rendszeresen frissítem az általam használt 

alkalmazásokat.  

nem-elkövető 35 2,83 1,361 

 elkövető 63 3,48 1,354 
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A technológia iránti attitűd itemeinek átlag- és szórásértékei az érintettségi csoportok 

szerint: 

Technológia iránti attitűd  N Mean SD 

káros - hasznos_  nem-áldozat 43 3,81 ,932 

  áldozat 55 3,91 1,076 

veszélyes - veszélytelen  nem-áldozat 43 2,84 ,974 

  áldozat 55 3,02 1,009 

értéktelen - értékes  nem-áldozat 43 3,72 1,333 

  áldozat 55 3,85 1,161 

romboló - építő  nem-áldozat 43 3,30 1,081 

  áldozat 55 3,49 1,034 

 

Technológia iránti attitűd  N Mean SD 

káros - hasznos 
 
nem-elkövető 35 3,71 ,987 

elkövető 63 3,95 1,023 

veszélyes - veszélytelen 
 
nem-elkövető 35 2,60 ,812 

elkövető 63 3,13 1,039 

értéktelen - értékes 
 
nem-elkövető 35 3,37 1,374 

elkövető 63 4,03 1,092 

romboló - építő 
 
nem-elkövető 35 3,14 1,061 

elkövető 63 3,56 1,028 
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A harmadik kutatás (4.3.) indexeinek átlag- és szórásértékei érintettségi csoportok (nem 

elkövető/elkövető és nem-áldozat/áldozat) szerint: 

Indexek nem-elkövető N Mean SD 

iskolai klíma index  nem-elkövető 35 3,6886 ,71816 

  elkövető 63 3,2825 ,82061 

iskolai klíma- kortársak index  nem-elkövető 35 3,7810 ,92511 

  elkövető 63 3,4286 ,89489 

iskolai klíma- tanárok index  nem-elkövető 35 3,6500 ,84279 

  elkövető 63 3,2976 1,05193 

iskolai klíma- iskola index  nem-elkövető 35 3,6476 ,86297 

  elkövető 63 3,1164 ,97120 

áldozathibáztatás index  nem-elkövető 35 2,0571 ,71508 

  elkövető 63 2,5847 ,77879 

digitális dependencia index  nem-elkövető 35 2,7500 1,09645 

  elkövető 63 3,4167 ,89803 

digitális énhatékonyság index  nem-elkövető 35 4,0071 ,72377 

  elkövető 63 3,9405 ,76162 

digitális túlterhelés index  nem-elkövető 35 2,6800 ,77490 

  elkövető 63 3,1619 ,80951 

digitális túlsúly index  nem-elkövető 35 2,3095 ,92013 

  elkövető 63 2,7222 ,95180 

digitális bizonytalanság  nem-elkövető 35 2,4929 ,84341 

  elkövető 63 2,2778 ,77526 

digitális komplexitás index  nem-elkövető 35 2,1333 ,96066 

  elkövető 63 1,8942 ,85682 

 

Indexek nem-áldozat N Mean SD 

iskolai klíma index  nem-áldozat 43 3,4116 ,73556 

áldozat 55 3,4400 ,86337 

iskolai klíma- kortársak index  nem-áldozat 43 3,5581 ,94483 

áldozat 55 3,5515 ,90317 

iskolai klíma- tanárok index  nem-áldozat 43 3,3895 ,86310 

áldozat 55 3,4500 1,0901 

iskolai klíma- iskola index  nem-áldozat 43 3,2946 ,89445 

áldozat 55 3,3152 1,0232 

áldozathibáztatás index  nem-áldozat 43 2,3450 ,81763 

áldozat 55 2,4364 ,78140 

digitális dependencia index  nem-áldozat 43 2,8023 ,98886 

áldozat 55 3,4727 ,95218 

digitális énhatékonyság index  nem-áldozat 43 3,9593 ,75579 

áldozat 55 3,9682 ,74389 

digitális túlterhelés index  nem-áldozat 43 2,7535 ,82559 

áldozat 55 3,1745 ,78604 

digitális túlsúly index  nem-áldozat 43 2,2984 ,92693 

áldozat 55 2,7909 ,93140 

digitális bizonytalanság  nem-áldozat 43 2,4070 ,76769 

áldozat 55 2,3136 ,83364 

digitális komplexitás index  nem-áldozat 43 2,0000 ,91432 

  áldozat 55 1,9636 ,89275 
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A harmadik kutatás (4.3.) indexeinek átlag- és szórásértékei érintettségi 

csoportok (nem áldozat/egyszer áldozat és áldozat többször; valamint nem 

elkövető/egyszer elkövető és elkövető többször) szerint: 
 

 áldozat többször N Mean SD 

digitális dependencia index 
 
nem-áld. /áld 1x 77 3,0260 ,96874 

áldozat 21 3,7381 1,02919 

technológia iránti attitűd 

index 
 
nem-áld. /áld 1x 77 3,3766 ,84158 

áldozat 21 3,9643 ,71714 

DD_3 
 
nem-áld. /áld 1x 77 2,56 1,473 

áldozat 21 3,67 1,426 

DD_4 
 
nem-áld. /áld 1x 77 2,99 1,313 

áldozat 21 3,67 1,238 

DTI_2 
 
nem-áld. /áld 1x 77 3,57 1,302 

áldozat 21 4,33 ,966 

DB_4 
 
nem-áld. /áld 1x 77 3,09 1,300 

áldozat 21 3,81 1,569 

káros - hasznos 
 

nem-áld. /áld 1x 77 3,73 1,008 

áldozat 21 4,38 ,865 

értéktelen - értékes 
 
nem-áld. /áld 1x 77 3,66 1,273 

áldozat 21 4,29 ,956 

romboló - építő 
 
nem-áld. /áld 1x 77 3,25 1,053 

áldozat 21 4,00 ,837 

ÁH_2 
 
nem-áld. /áld 1x 77 3,86 1,243 

áldozat 21 3,19 1,470 

IK_T_7 
 
nem-áld. /áld 1x 77 3,08 1,244 

áldozat 21 3,71 1,271 

IK_I_4  nem-áld. /áld 1x 77 2,64 1,157 

  áldozat 21 3,29 1,189 
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 elkövető többször N Mean SD 

digitális dependencia index 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 3,0464 ,98934 

elkövető 28 3,5089 1,03745 

technológia iránti attitűd index 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 3,3143 ,82827 

elkövető 28 3,9732 ,71472 

DD_3 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 2,51 1,472 

elkövető 28 3,50 1,453 

DD_4 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 2,94 1,284 

elkövető 28 3,61 1,315 

DTI_2 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 3,53 1,305 

elkövető 28 4,25 1,041 

DH_1 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 3,51 1,139 

elkövető 28 2,64 1,393 

DT_1  
 
nem-elk. /elk. 1x 70 2,96 1,345 

elkövető 28 2,21 1,134 

káros - hasznos 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 3,70 1,012 

elkövető 28 4,29 ,897 

veszélyes - veszélytelen 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 2,80 ,861 

elkövető 28 3,29 1,213 

értéktelen - értékes 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 3,57 1,292 

elkövető 28 4,36 ,870 

romboló - építő 
 
nem-elk. /elk. 1x 70 3,19 ,997 

elkövető 28 3,96 ,999 

IK_K_3  
 
nem-elk. /elk. 1x 70 4,07 1,289 

elkövető 28 3,14 1,484 

IK_I_4  nem-elk. /elk. 1x 70 2,56 1,150 

     elkövető  28          3,32         1,124 
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