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A TANULMÁNY CÉLJA ÉS A
KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI

Mára az internet életünk központi és nélkü-
lözhetetlen elemévé vált, az élet minden te-
rületén támogatást nyújt a fiataloknak és fel-
n!tteknek egyaránt. Az eszközöket nemcsak
a kapcsolattartásra vagy a gyorsabb ügyin-
tézés érdekében használjuk, hanem a mun-
kához és az oktatáshoz is segítséget nyújta-
nak. A felhasználók számára nyújtott el!nyei
mellett azonban hátrányai közt említik töb-
bek között a felel!sség csökkenését, a kisebb
önkontrollt, a trágárságot és a gátlástalansá-
got (Wallace, 2006; Ujhelyi, 2011), és hogy

kitágítja a társadalmilag elfogadott viselke-
dés határait (Festl és Quandt, 2013), mely
jellemz!k el!segítik a negatív cselekmé-
nyeket is. 

Ez utóbbiak egyik megjelenési formája az
elektronikus zaklatás (cyberbullying), mely-
nek megnyilvánulási formái között említhet!
a bántó, gy"lölköd! tartalmak küldése, plety-
kák terjesztése online, valamint a megszé-
gyenít! képek és videók megosztása az in-
terneten (részletesen lásd 1. táblázat).

A kutatók a jelenséggel 2004-t!l kezdtek
foglalkozni, miután nagy médianyilvánossá-
got kapott néhány súlyos következménnyel
járó eset (Paulson, 2003; Li, 2007). 

ÖSSZEFOGLALÓ

Célkit!zések: Napjainkban az elektronikus zaklatás nemcsak a kutatók és szakemberek, ha-
nem az írott sajtó figyelmét is felkeltette, ezért jelen munkámban arra vállalkozom, hogy meg-
vizsgáljam és összehasonlítsam a témával foglalkozó releváns kutatásokat. Bemutatom a je-
lenleg használt definíciókat, az elektronikus zaklatás jellegzetességeit, az egyéni tényez!kkel
kapcsolatos, sokszor ellentmondó adatokat, továbbá a rendszerszint" tényez!khöz f"z!d! ered-
ményeket, valamint ezek hatását az elektronikus zaklatásra. Végül vizsgálom az elektronikus
és a hagyományos zaklatás kapcsolatát és a megel!zés-beavatkozás lehet!ségeit.
Kulcsszavak: cyberbullying, egyéni tényez!k, extraverzió, megküzdési stratégia, rendszerszint"
tényez!k, szül!i felügyelet, kortárskapcsolatok, csoportszint
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Jelen tanulmányban kísérletet teszek az elek -
tronikus zaklatás igen nagy számú külföldi
szakirodalmának összefoglalására. Mivel
a zaklatás online formája viszonylag új je-
lenség, ezért nem meglep!, hogy a legtöbb
kutatás az egyéni tényez!kre 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 et al. 2008; Li és Beran, 2005;
Li, 2005; Schneider et al., 2012; Dehue et al.
2008), az extraverzióra (Festl és Quandt,
2013), a szexuális orientációra (Schneider,
2012), az internethasználatra (Mesch, 2009;
Patchin és Hinduja, 2006) és a morális elhá-
rító mechanizmusokra (Robson és Witenberg,
2013). Ezenkívül néhány tanulmány a ha-
gyományos (offline) és elektronikus zaklatás
kapcsolatát elemezte (Beran és Li, 2005; Festl
és Quandt, 2013, Dehue et al., 2008, Dempsey
et al., 2011; Li, 2007; Reeckman és Cannard,

2009; Slonje et al., 2012; Ybarra és Michael,
2004), végül az utóbbi években az olyan rend-
szerszint" tényez!knek is figyelmet szentel-
tek, mint a kortárskapcsolatok (Festl és Quandt,
2013), az iskola- és osztályszint" tényez!k
(Festl és Quandt, 2013), valamint a szül!i
közvetítés, mediáció (Mesch, 2009), mely so-
rán a szül! szabályozza a megfelel! média-
fogyasztást, valamint értelmezi a médiában
látható tartalmakat, információkat. Írásom-
ban szerepl!, e témát érint! kutatás a szül!i
mediáció két típusát említi: a korlátozó és
a kiértékel! közvetítést. El!bbi során a szül!
nem aktív közvetít!, idesorolható az inter-
nethasználati id! korlátozása, sz"r! monito-
ring szoftver telepítése, látogatott webhelyek
ellen!rzése. Az utóbbi megjelenési forma ak-
tív szül!i közvetít! szerepet jelent, és az in-
ternethasználattal, online tartalommal kap-
csolatos kérdések megbeszélése, közös
szabályok megalkotása sorolható ide.

1. táblázat. Az elektronikus zaklatás megjelenési formái (Willard, 2005; Tabby Project, 2012)

Flaming (lángháború) Online veszekedés dühös és trágár nyelvezet használatával, illetve 
támadó jelleg  hozzászólások küldése valakir l nyilvános fórumra. 

Harassment (zaklatás) Bántó, igaztalan üzenetek küldése online. 

Denigration (befeketítés) Hírnév rontására alkalmas pletykák vagy szóbeszéd küldése, 
terjesztése valakir l. 

Exclusion (kiközösítés) Az online közösség egy tagjának a csoportból való kirekesztése. 

Impersonation 
(személyiséglopás) 

Az elkövet  egy másik, létez  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 történ  megszerzése 
valakit l, majd ennek az információnak, adatnak a megosztása  
a közösséggel. 

Sexting 
 

Az elkövet  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, széles kör  
terjesztése sokkal valószín bb, és a fiatalokat nagyobb kockázatnak 
teszi ki.  
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A tanulmány során vizsgált kutatásokat
a Wiley Online Library, valamint az EBSCO
adatbázison belül az Academic Search
Complete  és az ERIC adatbázis használata
segítségével válogattam ki. Keres!kifeje-
zésként a cyberbullying szót használtam,
így 1115 eredményhez jutottam, melyeket
a tudományos (lektorált) folyóiratban való
megjelenés, az akadémiai folyóirat, a teljes
szöveg és az angol nyelv" keres!k alapján
sz"kítettem. A fennmaradó 161 találat to-
vábbi sz"kítésének kritériumai között sze-
repelt az els!dleges adatok használata, az új-
szer"ség, a reprezentatív minta megléte,
valamint az idézettség, mely során az ösz-
szefoglaló megírásához 33 kutatási beszá-
molót válogattam be.

AZ ELEKTRONIKUS ZAKLATÁS
MEGHATÁROZÁSA

Az iskolai (kortárs-) zaklatás (bullying) mára
széles körben elfogadott definíciója szerint
akkor beszélhetünk zaklatásról, amikor jelen
van a tudatos, bántó szándék, ismétl!dik a cse-
lekmény, valamint egyenl!tlen er!viszonyok
jellemzik (Olweus, 1999, 2003). A nemzetközi
kutatások az elektronikus zaklatás definícióját
és jellegzetességeit Olweus meghatározásá-
ból kiindulva tárgyalják (2. táblázat), ezért
kivétel nélkül mind ellenséges, zaklató és is-
métl!d! károkozó magatartást említ, vala-
milyen elektronikus eszköz használatával,
a jelenségnek azonban még sincs mindenki
által elfogadott definíciója. Egyrészr!l míg az

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):59–70. 

2. táblázat. Az elektronikus zaklatás definíciói

Internetes zaklatás: Egy másik személy ellen megnyilvánuló, nyílt, 
szándékos agresszív online cselekmény.  Ybarra és Mitchell, 2004 

Szándékos és ismételt károkozás elektronikus szöveg vagy képi 
tartalom közvetítésével, mobiltelefon vagy internet használatával.  Patchin és Hinduja, 2006 

Káros vagy kegyetlen szövegek, képek küldése interneten vagy más 
digitális kommunikációs eszközök felhasználásával.  Willard, 2005 

Elektronikus eszközök révén megvalósuló zaklatás (bullying), például 
mobiltelefon-hívás, SMS, kép/video, e-mail, cseveg szobák, 
weboldalak és az azonnali üzenetküldés használatával. 

Slonje, 2012 

Az agressziónak vagy zaklatásnak (bullying: Olweus definíciójának 
használata) új formája, melyet a modern technológiai eszközök, 
különösen a mobiltelefon vagy az internet használata jellemez. 

Slonje és Smith, 2008 

Egy egyén vagy csoport által, elektronikus eszköz használatával 
végrehajtott szándékos, ismételt és agresszív cselekmény, amellyel 
szemben az áldozat nem tud megfelel en védekezni.  

Smith et al., 2008 

Zaklatás (bullying) az elektronikus kommunikációs eszközök 
használatával (például az e-mail, mobiltelefon, PDA, azonnali 
üzenetküldés, weblapok).  

Li és Beran, 2005 

Bullying elektronikus és kommunikációs eszközök használatával. Li, 2005 

Egy olyan szándékos, ismétl d , ellenséges viselkedés, amelyet egy 
csoport vagy egyén mutat, az információs és kommunikációs 
technológiák használatával, amelynek célja, hogy ártsanak másoknak.  

Besley, 2009 

APA_2014_1_:press 2014.05.28. 12:59 Page 61



62 DOMONKOS Katalin

egyes meghatározások csak az online esete-
ket tekintik a problématerülethez tartozónak
(Ybarra és Mitchell, 2004), másoknál el!bbi
kiegészül a mobiltelefon (Patchin és Hin-
duja, 2006), illetve más digitális eszköz zak-
latáshoz való használatával (Willard, 2005;
Slonje és Smith, 2007; Smith et al., 2008; 
Li, 2008; Besley, 2009, in Tokunaga, 2010),
végül két definíció figyelmet szentel az el-
követés módjának is, egyéni, illetve csopor-
tos elkövet!i kört említve (Smith et al. 2008;
Besley, 2009, in Tokunaga, 2010). 

A kutatók véleménye szerint az elektro-
nikus zaklatás legveszélyesebb jellemz!je az
azonnali és szinte végtelen számú terjesztés
lehet!sége, így a megszégyenít! tartalom
nemcsak nagyobb nyilvánosságot kap, ha-
nem az áldozat ismétl!d!en és hosszú id!n
keresztül szembesül a megszégyenít! tarta-
lommal. Egy vizsgálat során megkérdezett ta-
nulók véleménye is ezt igazolja: a szöveges
üzenet és e-mail zaklatás hatását enyhébbnek,
a nagyobb nyilvánosság el!tt zajló képi és
videós zaklatás hatását nagyobbnak érzik,
mint a tradicionális iskolai zaklatásét (Slonje
és Smith, 2008). Az elektronikus zaklatás má-
sik jellegzetessége, hogy az áldozat a nap
bármely id!pontjában elérhet!. Sokkal nehe-
zebb elmenekülni el!le, ezért a szakemberek
véleménye szerint érzelmileg megterhel!bb,
mint a hagyományos formája (Ybarra és
Mitchell, 2004; Patchin és Hinduja, 2007;
Slonje és Smith, 2007; Dempsey et al., 2011).
További jellemz!je az is, hogy az ilyen esetek
felében nem lehetett kideríteni, hogy kit!l
eredt a támadás, de a hagyományos zaklatás
indirekt formájánál (pletyka) sem mindig
egyértelm" a forrás (Patchin és Hinduja,
2007). Az anonimitás és a felel!sségrevon-
hatatlanság látszata is növelheti a zaklatás

gyakoriságát, hiszen lehet!séget ad a vissza-
vágásra azoknak, akik egyébként soha nem
bonyolódnának bele egy szemt!l szembeni
konfliktusba (Reeckman és Cannard, 2009),
ezáltal az offline áldozatok online zaklatókká
válhatnak (Wallace, 2007). Más kutatás azon-
ban nem talált bizonyítékot az offline áldo-
zatból online agresszor következmény el!-
fordulására (Accordino és Accordino, 2011),
csak arra , hogy az offline zaklatók nagyobb
valószín"séggel válnak online zaklatókká
(Hinduja és Patchin, 2007; Dempsey et al.,
2011). Fontos azt is megemlíteni, hogy más
tanulmányok eredményei szerint anonim tá-
madó esetén kevésbé felkavaró és könnyebb
figyelmen kívül hagyni a zaklatást (Reeckman
és Cannard, 2009), valamint az érzelmi stressz
különösen magas értékét találták akkor, mikor
az áldozat ismerte az elkövet!t (Staude és
Müller et al., 2012).

A nonverbális jelek hiánya miatt az elkö-
vet! nem látja áldozatának reakcióját, az el-
követ! nem szembesül a zaklatás következ-
ményével (Mesch, 2009; Festl és Quandt,
2013), csökken az áldozattal való együttérzés
esélye, ami növeli az ismétl!dés lehet!ségét
és a b"ntudat hiányát. Végül a feln!tt fel-
ügyelet hiánya egy fontos különbség az elekt-
ronikus és hagyományos zaklatás között, hi-
szen az online antiszociális viselkedés
kevésbé látható (Festl és Quandt, 2013), in-
kább otthoni, és nem iskolai cselekmény,
ezért a szül!k és a tanárok számára kevésbé
látható (Slonje és Smith, 2008; Dehue et al.,
2008), amit súlyosbít az a tény, hogy a zak-
latásban leginkább érintett serdül! korosztály
nehezen elérhet! a feln!ttek számára, és ne-
hezen beszélnek érzéseikr!l vagy negatív ta-
pasztalataikról (Hinduja és Patchin, 2007;
Völlink et al., 2013).
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ZAKLATÁS ÉS DEMOGRÁFIAI
TÉNYEZ#K

A nemzetközi kutatások eredményeinek ösz-
szehasonlítását nehezíti az egységes definí-
ciók hiánya, továbbá a minta és a vizsgálat
intervallumának kiválasztása is, valamint
nincs megegyezés abban sem, hogy az egy-
szeri online negatív cselekmény a végtelen

terjesztés során ismétl!d! zaklatásnak te-
kinthet!-e. Mindezek következtében a nemi
különbségek és az áldozattá válás gyakorisága
tekintetében is változatos kép tárul elénk.
A megkérdezett fiatalok átlagosan mintegy
3,1–35%-a vált már elektronikus zaklatás
áldozatává (3. táblázat). A kutatások ered-
ményeib!l az is kiderül, hogy a fiúk elköve-
t!ként nagyobb valószín"séggel érintettek

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):59–70. 

3. táblázat. Az elektronikus zaklatásról számokban

N1: fókuszcsoportos interjú, N2: kérd!ív

Tanulmány N Minta Intervallum Áldozat 
% Nem Elkövet  

% Nem 

Ybarra és Mitchell, 
2004 (USA) 1 501 

10–17 év 
telefonos 
lekérdezés 

el z  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) 1 378 18 év alatt 

online lekérdezés 
az elmúlt 6 
hónapban ~34 sig. 17 – 

Slonje et al., 2012 
(Svédország) 759 9–16 

iskolai lekérdezés 
az 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 et al., 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% 

– 

Li és Beran, 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 et al., 
2012 (USA) 20 406 

9–12. évf. 
papíralapú 
kérd ív 

elmúlt 12 
hónap 15,8 – 6,4 – 

Dehue et al., 2008
(Hollandia) 1 211 átlag: 12,7 év jelenlegi 

tanév 22 sig. 16 – 
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(Li, 2007; Slonje és Smith, 2008; Wright et
al., 2009; Slonje et al., 2012; Festl és Quandt,
2013), valamint az áldozattá válás kockázata
magasabb a lányok körében (Li, 2007; Slonje
és Smith, 2008; Mesch, 2009; Wright et al.,
2009; Schneider, 2012; Vazsonyi et al., 2012;
Festl és Quandt, 2013); további három kuta-
tás szerint a lányok körében az áldozattá vá-
lás gyakorisága szignifikánsan nagyobb
(Dehue, 2008; Smith et al., 2008; Patchin és
Hinduja, 2008). Az életkor és az áldozattá vá-
lás közötti kapcsolat is bizonytalan – a vizs-
gálatok egy része szerint nincs kapcsolat kö-
zöttük (Beran és Li, 2005; Patchin és
Hinduja, 2006; Smith et al., 2008; Slonje és
Smith, 2008; Ybarra, 2004; Slonje, 2012), más
tanulmány szerint azonban hangsúlyos el!re-
jelz!je a zaklatásnak: a magasabb évfolyamon
csökken a kockázata (Ybarra és Mitchell,
2008; Robson és Witenberg, 2013). A TABBY
panelfelmérése során azonban arra az ered-
ményre jutottak, hogy a kérd!ívet kitölt!k
életkorának növekedésével nagyobb a való-
szín"sége annak, hogy a legnagyobb kocká-
zatú csoportba kerüljenek.

PROFIL – RIZIKÓTÉNYEZ#K –
KÖVETKEZMÉNYEK

Az elkövet! célja a mások feletti dominancia,
a kontroll és irányítás megszerzése, a meg-
torlás, a szórakozás, de az okok között a szak-
irodalom megemlíti a barát melletti kiállást és
a megleckéztetést, valamint az offline visz-
szavágástól való félelmet is (Reeckman és
Cannard, 2009, 45. o.). Az elkövet! agresszív
kortársakkal és feln!ttekkel egyaránt, továbbá
az iskolai szabályok megszegése (Limber
2002, idézi: Diamanduros et al., 2008), szer-
használat, depressziós tünetek és alacsony
iskolai elkötelez!dés (Ybarra és Mitchell,

2004) jellemzi. Az elektronikus zaklatás so-
rán elkövet!ként érintettek körében szignifi-
kánsan nagyobb az extraverzió, mint a nem
érintett diákok között. A családi háttér tekin-
tetében a ritka szül!i ellen!rzés (Ybarra és
Mitchell, 2004) és a fizikai büntetés alkal-
mazása jellemz! (Diamanduros et al., 2008),
az iskolai szociális hálózatok vizsgálata alap-
ján elmondható, hogy az elkövet!k központi
helyet foglalnak el a kortársak között (Festl
és Quandt, 2013).

Az agresszív diákokat és a morális elhá-
rító mechanizmusokat vizsgálva Robson és
Witenberg (2013) arra az eredményre jutott,
hogy az elektronikus zaklatás szignifikáns
pozitív korrelációt mutatott a morális öniga-
zolással, az eufemisztikus címkézéssel, a fe-
lel!sség megosztásával, valamint az áldozat
hibáztatásával (Bandura, 2000), így az elekt-
ronikus zaklatás lényeges el!rejelz!i között
tarthatjuk számon a morális elhárító mecha-
nizmusok el!bb említett négy típusát. A kor-
társkapcsolatokat tanulmányozva elmond-
ható, hogy az elkövet!k kortárskapcsolatai
között felülreprezentáltak más elkövet!k és
azon szemlél!k, akik támogatják az agresszív
cselekményeket (Festl és Quandt, 2013).

Az áldozat jellemz!en elszigetelt, kevés
baráttal rendelkez!, bizonytalan, valamint ala-
csony önbecsülés (Gradinger, 2009; Limber
2002, idézi: Diamanduros et al., 2008) és
osztálytársaival gyenge kapcsolatok jellem-
zik. Nagyobb valószín"séggel lehetnek ál-
dozatok a nem heteroszexuális fiatalok
(Schneider et al., 2012); azok, akik hajlan-
dóbbak személyes információikat megosz-
tani másokkal (Mesch, 2009); a közösségi
profil megléte, a csethasználat (Mesch, 2009)
és a magasabb online eltöltött id!mennyiség
is kockázatnövel! hatású lehet (Patchin és
Hinduja, 2006). A szül!k gyakran túlságos
védelmez!k, akik beavatkozása megakadá-
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lyozza, hogy a gyermek megküzdési kész-
sége fejl!djön (Limber 2002, idézi: Diaman-
duros et al., 2008). 

Az eredmények azt mutatják, hogy az ál-
dozattá válás negatív következményei lehet-
nek a düh, emelkedett szorongás, ami a bán-
talmazás hatására tovább fokozódik (Dehue,
2008; Schneider et al., 2012; Festl és Quandt,
2013), a fájdalom (Li és Beran, 2005), az
önbántalmazás (Gradinger, 2009), a dep-
ressziós tünetek (Dehue, 2013; Völlink et al.,
2013; Diamanduros et al, 2008; Ybarra és
Mitchell, 2004) és a frusztráció (Patchin és
Hinduja, 2007; Pelfrey és Weber, 2013). Jel-
lemz! a gyengébb iskolához való köt!dés és
iskolai teljesítmény (Dehue, 2008; Schneider
et al., 2012; Festl és Quandt, 2013), valamint
az iskolai er!szak, offline b"nözés és deviáns
viselkedés is (Patchin és Hinduja, 2007). Az
öngyilkossági gondolatok, gyenge önbecsü-
lés, a depressziós hangulat a legmagasabbak
az áldozatok körében, f!képp azoknál, akik
a zaklatás mindkét formájában (hagyomá-
nyos és elektronikus) áldozatként érintettek
(Gradinger, 2009; Schneider et al., 2012).

A hétköznapi és a zaklatással kapcsolatos
stresszel való megküzdés vizsgálata során
a kutatók arra a következtetésre jutottak,
hogy nagy valószín"séggel azok a fiatalok,
akik érzelemközpontú megküzdési stratégiát
használnak a hétköznapi stresszhelyzetek-
ben, a zaklatási szituációban is ehhez folya-
modnak. Az áldozatok különösen akkor érzik
úgy, hogy nincs lehet!ségük változtatni
a helyzetükön, ha hosszabb ideig elhúzódik
a negatív cselekmény. Azok az áldozatok,
akik beszélnek valakivel a megfélemlítésr!l,
vagy valamilyen módon megpróbálják ke-
zelni a problémát (problémaközpontú meg-
küzdési módok alkalmazása), kevesebb
egészségügyi panaszról számoltak be, szem-
ben azokkal, akik megpróbálták elkerülni

a stresszt. A kutatásokból az is kiderül, hogy
a passzív megküzd! stratégia (pl. tagadás,
elkerülés, belenyugvás és a saját maga hi-
báztatása) általában hatástalan, igaz, egy
ideig megállíthatja a zaklatást, de a problémát
nem oldja meg (Völlink el al., 2013).

A szül!i közvetítés hatását vizsgáló
Gustavo S. Mesch (2009) eredményei alapján
a látogatható weboldalakra vonatkozó sza-
bályok és korlátozás (monitoring), valamint
az információmegosztásra vonatkozó szabá-
lyok csökkentették az áldozattá válás esé-
lyét. 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 elektro-
nikus zaklatás gyakorisága, valamint az ál-
dozattá válás valószín"sége kiemelked!en
magas azokban az iskolai osztályban, ahol
a kívülállók a zaklatókat támogatják az ál-
dozatok helyett. A kapcsolati háló vizsgálata
során egy érdekes mikromintázatot mutattak
ki: az esetek többségében az elkövet!k és az
áldozatok szoros kapcsolatban voltak egy-
mással (Festl és Quandt, 2013).

A kutatók véleménye szerint az elektro-
nikus zaklatás során az elkövet!-áldozatok
speciális csoportnak t"nnek. Körükben szig-
nifikánsan nagyobb az extraverzió, kevésbé
toleránsak, és hajlamosak kritizálni az osz-
tálytársaikat. A szociális kapcsolatokat vizs-
gálva az „áthidaló” pozíciókban helyezkednek
el, valamint jellemz! a magas és a központi
szociális helyzetük a megfigyelt iskolai há-
lózatokban. Az elkövet!k és még inkább
az áldozatok kevésbé népszer"ek, mint
azok, akiknek az interneten már van ta-
pasztalatuk az elkövetéssel és az áldozattá
válással kapcsolatban. A kutatók úgy vélik,
hogy az áldozat-elkövet! csoport tagjai
olyan készségekkel rendelkeznek, amelyek
megkönnyítik számukra, hogy fenntartsák
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a szociális érintkezést különböz! csopor-
tokkal (Festl és Quandt, 2013).

Slonje és munkatársai (2012) figyelmet
fordítottak arra, hogy az elektronikus zakla-
tás során szemlél!ként érintettek hogyan
használták fel a zaklató tartalmat. A diákok
egyötöde számolt be arról, hogy volt már
szemlél!je zaklatásnak az interneten. Saját
bevallásuk szerint több mint kétharmaduk
nem tett semmit, 6%-uk továbbküldte a zak-
lató tartalmat, valamint 13,4%-uk megvédte
az áldozatot. Machácková és mtsai (2013)
eredményei azt jelzik, hogy támogató visel-
kedést vált ki az áldozat közvetlen segítség-
kérése, valamint ha a szemlél!t, aki kapcso-
latban volt az áldozattal, a negatív cselekmény
felzaklatta, míg a zaklatóval való szoros kap-
csolat gátolta az áldozatot támogató viselke-
dést. A kutatók arra a következtetésre jut-
nak, hogy a szemlél!k negatív viselkedése
gyakoribb az interneten, mint a szemt!l
szembe helyzetekben, mivel az áldozat ér-
zelmi reakcióinak látványa korlátozhatja
a zaklatást támogató negatív szemlél!i vi-
selkedést.

BULLYING ÉS CYBERBULLYING
KAPCSOLATA

A hagyományos és az elektronikus zaklatás
kapcsolatát vizsgáló kutatások mindegyike
arra a megállapításra jut, hogy a zaklatás tra-
dicionális formájának gyakorisága magasabb,
mint az elektronikus zaklatásé, továbbá je-
lent!s az átfedés az offline és online zaklatás
között (Beran és Li, 2005; Festl és Quandt,
2013, Dehue et al., 2008, Dempsey et al.,
2011; Li, 2007; Reeckman és Cannard, 2009;
Slonje et al., 2012; Ybarra és Michael, 2004).

Ez azt jelenti, hogy az offline elkövet!k több-
nyire online elkövet!k is (Li, 2007: közel
30%; Hinduja és Patchin, 2006: 2,5-szer na-
gyobb valószín"séggel), míg a tradicionális
zaklatás áldozata nagyobb valószín"séggel
áldozatként érintett az online térben is. To-
vábbá az online elkövet!k is nagyobb való-
szín"séggel válnak online zaklatás áldoza-
tává, mint a nem e-zaklatók. Az átfedés
azonban nem teljes. A hagyományos zaklatás
elkövet!inek többsége egy bizonyos ponton
b"ntudatot érzett, ezzel szemben az elektro-
nikus zaklatásnál ennek ellenkez!je figyel-
het! meg (Slonje et al., 2012). Robson és
Wittenberg (2013) megállapították, hogy
a morális önigazolás alkalmazása pozitív
kapcsolatban volt a hagyományos és az in-
ternetes zaklatással egyaránt, de hozzájáru-
lása az online negatív cselekményhez kisebb
volt, mint a hagyományos zaklatásnál. Mind-
ezeknek egy lehetséges magyarázata az lehet,
hogy amikor az egyén nem szembesül köz-
vetlenül tettei következményével, az általa
okozott sérülések mértékével, akkor a fel-
ment! stratégiák szerepe kevésbé dönt! fon-
tosságú. 

A szorongás, a depresszió és az öngyil-
kossági gondolatok azon áldozatok körében
a legmagasabb, akik a zaklatás mindkét for-
májában áldozatként érintettek, !ket követte
az online áldozat, majd az offline áldozat.
Mindkét típus áldozatai (poliáldozatok:
Gradinger, 2009) négyszer nagyobb valószí-
n"séggel számolnak be önbántalmazásról,
depressziós tünetekr!l, öngyilkossági gondo-
latokról, továbbá ötször nagyobb valószín"-
séggel számolnak be orvosi kezelést igényl!
öngyilkossági kísérletr!l, mint a csak online,
vagy csak offline áldozatok (Gradinger, 2009;
Schneider et al., 2012).
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MEGEL#ZÉS

A nemzetközi szakirodalomból kiderül, hogy
az elektronikus eszközök iskolai tiltása nem
oldja meg a problémát (Couvillon és Vessela,
2011), valamint a megel!zést és a kezelést el-
s!sorban az iskolapszichológus feladatának
tekintik, melynek lépései a tudatosítás (bro-
súrák, óravázlatok, tanári kézikönyv, útmuta-
tók), az értékelés (felmérés), a konzultáció és
a beavatkozás. Hangsúlyozni kell azonban
a pedagógusok szerepét is, hiszen az iskola ré-
szér!l fontos az iskolai légkör fejlesztésén túl
a gyerekek és szül!k tájékoztatása a techno-
lógia használatához kapcsolódó etikai kérdé-
sekr!l, veszélyekr!l, az internetes tevékenység
figyelemmel kísérésének szükségességér!l,
valamint az online megfélemlítés és károko-
zás jelent!ségér!l, típusairól és arról, hogy
a zaklatás komoly következményekkel járhat.
Egyúttal a szakemberek feladata fokozott fi-
gyelmet szentelni azokra a fiatalokra, akik
között nagyobb a zaklatás el!fordulásának
valószín"sége (Diamanduros et al., 2008;
Tabby, 2012). 

Az intézménynek egyértelm"en meg kell
határozni az internethasználat szabályait és
azt, hogy az iskola mit tekint elektronikus
zaklatásnak, valamint létre kell hozniuk az el-
követ!k iskolán belüli felel!sségre vonásának
eljárási protokollját. A szabályzat és protokoll
megismertetését az iskolai munka részévé
kell tenni, a tudatosításhoz azonban nem ele-
gend! az egyszeri megismertetés, hanem
visszatér! és folyamatos tudatosítás (Hinduja
és Patchin, 2007; Couvillon és Vessela, 2011),
valamint a meghatározott szabályok megsze-
gése esetén következetes szankcionálás szük-
séges (Couvillon és Vessela, 2011; Diaman-
duros et al., 2008; Tabby, 2012). 

A tanulókat fel kell készíteni arra, mit te-
hetnek az !ket ért vagy az általuk tapasztalt

online zaklatás során, ehhez meg kell ismer-
tetni a diákokkal, mikor és milyen formában
reagáljanak az online zaklatásra, és azt is, hogy
mely esetek milyen beavatkozást igényelnek
(Hinduja és Patchin, 2007; Tabby, 2012). Pri-
vát felületen els! lépésként megoldást jelenthet
a zaklató figyelmen kívül hagyása: azzal, ha
egy dühös vagy trágár nyelvezet" üzenetet kö-
vet!en elmarad a visszavágás, csökkenthetjük
a feszültséget, mindemellett azonban nem
maradhat el a szöveges vagy képi tartalom
mentése és az esemény jelentése. Ezzel szem-
ben a nyilvános online felületen azonnali be-
avatkozás szükséges a tartalom további ter-
jesztésének megakadályozása érdekében.
Tudatosítani kell a diákokban, ha online zak-
latást tapasztalnak, ne hallgassanak, hanem
jelentsék, és a zaklató szöveges és képi tar-
talmat mentsék el, valamint annak továbbí-
tásában és megosztásában se vegyenek részt
(Diamanduros et al., 2008). 

Legyen az iskolának megnevezett felel!se
az online konfliktusok és zaklatások jelenté -
sére. A megel!zéshez azonban a szabályozáson
és a protokollon túl fontos a konfliktusmegol-
dási technikák, a döntéshozatali mechaniz-
musok, a problémamegoldó készségek és az
online kommunikáció fejlesztése, valamint
az alapvet! online együttélési szabályok
megismertetése, végül a problémaközpontú
stresszkezelési technikák tanulása (Couvillon
és Vessela, 2011; Völlink et al., 2013).

Hazánkban a TABBY (2012, Threat
Assessment of Bullying Behaviour in Youth
Online) projekt irányul közvetlenül az on-
line agresszió okozta problémák felisme-
rése, megel!zése felé. Céljuk egy olyan
eszköz és program létrehozása, mellyel az
iskolai alkalmazottak számára azonosítha-
tóak a kockázati tényez!k és felmérhet!
az online bántalmazás mértéke (Tabby koc-
kázatfelmér! kérd!ív). Az illegális, káros
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SUMMARY

HARASSMENT USE OF ELECTRONIC DEVICES: 
A REVIEW OF CYBERBULLYING

Nowadays cyberbullying victimization is one emphatic problem which recently received
a fair amount of attention from both media and experts. The present paper synthesizes findings
from quantitative research on cyberbullying. More specifically I introduce the current working
definitions of cyberbullying, to explore characteristics of online environments. Additionally,
I examine the contradictory results about individual factors: gender, age differences, extra-
version, coping strategy, and how these attributes affect cyberbullying, and structural factors:
parental monitoring, social network. Finally I review the cyberbullying literature, comparing
and contrasting traditional bullying, and investigate intervention.
Keywords: cyberbullying, individual factors, age-gender differences, extraversion, coping stra-
tegy, structural factors, parental monitoring, social network
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