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ISKOLÁSKORÚAK  PROBLÉMÁS  MÉRTÉKŰ 

INTERNETHASZNÁLATÁNAK  KÖVETKEZMÉNYEI ÉS 

MEGELŐZÉSI  LEHETŐSÉGEI 

Prievara Dóra Katalin 
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola 

Napjainkra az internetezés szerves részévé vált az emberek életének, hiszen a vezeték nél-

küli hálózat, a mobilnet, majd az okostelefon megjelenésének köszönhetően szinte bárhol, 

bármikor elérhetővé váltak az online tartalmak. Az internetezéssel kapcsolatos kutatások 

fókuszában a mai tizenévesek állnak, akik már egy olyan világban nőnek fel, ahol szá-

mukra az internet megléte teljesen természetes és meghatározó jelenség – egy „digitális 

nemzedék” tagjainak nevezik őket (Prensky, 2001). Az ebbe a korcsoportba tartozók töltik 

a legtöbb időt az internet előtt, illetve különféle online játékok használatával (Holtz & 

Appel, 2011). Ma már a család szűkös anyagi helyzete sem jelent hátrányt, egy amerikai 

felmérés szerint az iskolákat és a háztartásokat érő különféle projekteknek, illetve az ál-

lami támogatásoknak köszönhetően az alacsonyabb jövedelmű családból származó gyer-

mekek ugyanolyan mértékben jutnak számítógéphez, férnek hozzá online tartalmakhoz, 

mint a magasabb szocio-ökonómiai státuszú családok gyermekei (Swindle, Ward, 

Whiteside-Mansell, Bokony, & Pettit, 2014). Éppen ezért nagyon fontos a gyermekeket 

minél fiatalabb korban megtanítani a megfelelő internethasználatra, illetve megismertetni 

velük az online világ veszélyeit is. Tanulmányom célja a különböző kutatások eredmé-

nyein keresztül bemutatni az internet pozitív és negatív oldalait – külön hangsúlyt fektetve 

a problémás mértékű használat és az internetes zaklatás következményeire, valamint a 

prevenciós lehetőségekre, amiben mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek nagy szere-

pük van. 

Internetezési szokások 

Az internet az információk leggyorsabb forrásává lépett elő, emellett a kikapcsolódás, a 

reklám és a kommunikáció első számú eszközévé vált, ami annak köszönhető, hogy jel-

lemzőit tekintve több ponton is eltér más médiumoktól (Ko, Yen, Liu, Huang, & Yen, 

2009). A világháló esetén nemcsak egy online tartalmat látnak a használói, hanem aktívan 

részt is vehetnek a tevékenységekben, miközben általában egy másik személlyel és nem 

egy géppel kerülnek interakcióba például online játékok, chatszobák használata során. Az 

internet esetében a hangsúly a gyors válaszokon, az azonnali jutalmazáson (Ko, Yen, Yen, 
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Chen, & Chen, 2012), az interaktivitáson és a kölcsönhatáson van (Tapscott, 2008). Arra 

is mód van az internet által, hogy teljesen idegen (ismeretlen) személyekkel lépjenek kap-

csolatba a felhasználók kortól, fizikai és kulturális távolságtól függetlenül. 

Azonban a gyermekek számára kétségtelenül az a legvonzóbb az online térben, hogy 

a teljes körű szülői ellenőrzést szinte lehetetlen megvalósítani. Éppen ezért kiemelten fon-

tos, hogy a gyermekek elsajátítsák az internet hatékony használatának módját. Bár az 

1990-es évek óta az informatika része a tantervnek, még több figyelmet kell szentelni az 

internet oktatásának, mivel potenciális veszélyforrást jelent. Ugyanis a világháló haszná-

latának legnagyobb hátránya, hogy könnyen addiktívvá teheti használóit (Leung, 2004), a 

problémás mértékű internethasználat képes kihatni a személyek mindennapjaira, szociális 

kapcsolataira, mentális és fizikális egészségére. Emellett a másik veszélyforrás, hogy a 

világháló az iskola tere mellett egy új helyszínt képes biztosítani a zaklatásnak, és a 

cyberbulling akár súlyosabb következményekkel is járhat a hagyományos iskolai zakla-

tásnál (Law, Shapka, Hymel, Olson, & Waterhouse, 2011). 

Európai és magyar fiatalok internetezési szokásai  

Egy 33 európai ország 9–16 éves gyermekei között végzett széles körű felmérés szerint 

a fiatalok 60%-a naponta vagy majdnem mindennap internetezik, és átlagosan kilencéves 

kortól kezdik el használni a világhálót (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011). 

A fiatalok 87%-ban otthon interneteznek, de a használat már az iskolában is jelentős mér-

tékűnek számít. A megkérdezettek 63%-a az iskolában is felkeres online tartalmakat. Az 

internetezés célja vegyes képet mutat: 85%-uk esetén iskolai munkára használják vagy 

játszanak a világhálón (83%), videoklipeket néznek rajta (76%), valamint az azonnali üze-

netváltások írása is gyakori (62%). A közösségi oldalakon való jelenlét szintén meghatá-

rozó mértékű: A fiatalok 59%-a rendelkezik ilyen oldalakon felhasználói profillal, a 9–10 

évesek között az előfordulása 26%, míg a 15–16 évesek esetében ez a 82%-ot is eléri. 

Az európai felmérés magyar gyermekekre vonatkozó adatai szerint a hazai gyermekek 

körében is jelentős (66%) az iskolában, nem tanórákon történő internetezés mértéke (Ság-

vári, 2012). A világháló használatának megkezdése ugyanúgy átlagosan kilencéves korra 

tehető, ahogy az a kontinensen jellemző. Ami a felhasználási célokat illeti, némiképp el-

térnek az európai átlagtól: a hazai fiatalok körében a legnépszerűbb online végezhető te-

vékenység a videók nézése (76%), ezt követi az iskolai feladatokhoz való használat (73%) 

és a közösségi oldalak látogatása (72%), az azonnali üzenetek írása (61%), illetve az in-

ternetes játékok használata (60%). Gyakori továbbá a fényképek, videók, zenék, azaz a 

különféle online tartalmak megosztása másokkal (42%) és a virtuális világokkal való játék 

is (32%). Vagyis a leggyakoribb tevékenységek a szórakozás, rekreáció célját szolgálják, 

valamint a kapcsolattartást, a közösségi oldalak látogatását, ezeken a honlapokon esetleg 

új barátságok kialakítását, ezt követően a keresési, segítségkérési feladatok. A fenti tevé-

kenységeket nem ritkán együtt is végzik, ezáltal a mai gyerekek hozzá vannak szokva a 

párhuzamos feldolgozáshoz, a több feladat egyszerre, párhuzamosan történő végzéséhez 

az interneten, ami megosztja a felhasználó ideje mellett a figyelmét is (Kitta, 2013). 
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Az internet hatása használói életére 

A kutatók egyetértenek abban, hogy a világháló befolyásoló erejét nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. Azonban abban már megoszlanak a nézetek és az adatok, hogy a világháló 

pozitív vagy negatív hatást gyakorol felhasználóira. Az eredmények egymásnak ellent-

mondóak, kutatásról kutatásra változóak, ráadásul az internet folytonos terjedésével, a 

mobilapplikációk fejlődésével nagyon nehéz lépést tartani és naprakész adatokkal rendel-

kezni a világháló használatáról. 

Az internetezés pozitívumai 

A virtuális világ anonimitást kínál, feloldja a távolságokat (Halász, 2000). Ezen felül 

az internet használói az online történő kommunikáció során a társas támogatás érzetét is 

megtapasztalhatják, így képesek pótolni azt, amit a valós környezetükben esetleg nem ta-

lálnak meg, kompenzálhatják interperszonális kapcsolatokra vonatkozó gyengeségeiket 

(Vandelanotte, Sugiyama, Gardiner, & Owen, 2009). A félénkebb személyekre jellemző 

is, hogy szívesebben alakítanak ki online ismeretségeket (Sheeks & Birchmeier, 2007), 

illetve azok is magasabb számú cyberbarátságot kötnek, akik a külső megjelenésükkel, 

fizikai vonzerejükkel nincsenek megelégedve (Ando & Sakamoto, 2008). Ezt a feltevést 

hívják a „szegény gazdagabbá válik” hipotézisnek vagy szociális kompenzáció hipotézis-

nek (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Velük ellentétben az extrovertáltabb személyek 

arra használják a világhálót, hogy a már egyébként is kiterjedt szociális hálójukat fenn-

tartsák vagy növeljék annak nagyságát (Subrahmanyam & Greenfield, 2008) – ezt nevezik 

a „gazdag gazdagabbá válik” hipotézisnek (Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson, 

& Crawford, 2002). Tehát mindkét személyiségtípusra jellemző az internet használata, 

csak a motivációjukban térnek el egymástól. 

A közösségi oldalak felkeresésében a főtényezők a valahová tartozás szükséglete és az 

én megmutatása, a szelfprezentáció igénye (Nadkarni & Hofmann, 2012). Ezekhez a hon-

lapokhoz a látogatók, tagok kötődést alakítanak ki, hiszen itt megtapasztalhatják a cso-

porthoz való tartozást, a közösségi élmény mellett társas és érzelmi támogatásban része-

sülnek, de az énhatékonyságukat és az énképüket is képesek ezek a weblapok megerősíteni 

(Blanchard, 2007; Gangadharbatla, 2010). A közösségi weboldalak énerősítő hatásának 

azért van jelentősége, mert a túlzottan alacsony mértékű önbecsülés akár depresszió kiala-

kulásához is vezethet, amiben a serdülők különösen veszélyeztetettnek számítanak (Orth, 

Robins, & Roberts, 2008). A depresszió és a stressz leküzdésében a társas támogatás pozi-

tív megküzdési stratégiának számít, segíti a stressz és a szorongás csökkentését (Leung, 

2007) és a pszichológiai jóllét mértékének emelkedését (Winemiller, Mitchell, Sutliff, & 

Cline, 1993). Ezen felül arra vonatkozóan is vannak kutatási eredmények, hogy az inter-

netezés javítja a kognitív képességeket, különös tekintettel az olvasásra olyan gyermekek 

körében, akik ezen a területen nehézségekkel küzdenek (Jackson et al., 2006). 

A virtuális környezet arra is lehetőséget nyújt, hogy az oldal tagjai egyes tulajdonsá-

gaikat eltitkolják, vagy teljesen másnak adják ki magukat, mint amilyenek valójában 

(Bargh, McKenna, & Fitzsimons, 2002), vallhatják magukat idősebbnek, fiatalabbnak, 
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esetleg az ellenkező nem tagjának is (Gross, 2004). Akár egy új, teljesen a virtuális kör-

nyezetre jellemző online személyiséget hozhatnak létre (Wallace, 2002), hogy az ideális 

szelfjüket megmutathassák, kiemelve pozitív személyiségjellemzőiket (Ellison, Heino, & 

Gibbs, 2006). A kutatások szerint az emberek hajlamosak a közösségi oldalakhoz tartozó 

profiljukon a legkedvezőbb fényben feltüntetni magukat (Chou & Edge, 2012). Arra is 

módjuk van az internet által, hogy egy teljesen más (fantázia)világba meneküljenek a va-

lóság elől (Leung, 2011). 

Az anonimitásnak köszönhetően a virtuális oldalakon a személyek megtapasztalhatják 

a deindividualizáció és a deperszonalizáció teljes érzetét, lehetőségük van teljesen más-

képp reagálni a többiek viselkedésére, mint azt a megszokott valós környezetükben ten-

nék. A világhálón oldódhatnak azok a gátlások, amelyek a környezeti elvárások miatt visz-

szafogottabbá és átgondoltabbá teszik egyébként a viselkedést (Parti & Virág, 2011). 

Az internetezés negatív következményei 

Az online kapcsolatok elidegeníthetnek a normális szociális kötelékektől, akár el is 

szakíthatja a személyt ezektől, mivel az internet válhat az elsődlegesen domináló szociális 

faktorrá (Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003). Valkenburg és Shouten (2006) szerint 

az online kapott pozitív és negatív vélemények erőteljes befolyással bírnak az internetező 

tizenévesek énképére. Kutatásukban a kedvező visszajelzések támogató, segítő jellegűek 

voltak, ennek megfelelően erősítették is a felhasználók énképét, azonban a kedvezőtlen 

viszonyulások negatív, destruktív hatást fejtettek ki a gyermekek énképére. A szerzők úgy 

vélik, az alakulóban lévő személyiségre nagy erővel hatnak az online élmények, főleg a 

hosszabb, tartós idejű internetezés során. 

Az internet veszélye abban is rejlik, hogy – az illegális szerekkel ellentétben – a fiata-

lok a világhálót könnyebben elérhetik, pozitív élményeket és hangulatot élhetnek meg 

rajta (Chen, 2006), mint például a másoktól társas és emocionális támogatás, szociális tőke 

szerzését. További pozitív élmény a kontroll birtoklásának megtapasztalása, amikor a kö-

zösségi oldalakon a felhasználók maguk határozhatják meg, miként mutatják be önmagu-

kat (Garcia & Sikström, 2013). A kellemetlen kommenteket azonnal törölhetik, le is tilt-

hatják azokat a személyeket, akiknek a véleménye eltér, nem egyezik a saját meglátásaik-

kal. Emellett az online oldalak túlzott mértékű felkeresése kapcsán végzett vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a világhálóval ugyanolyan szintű elvonási tünetekkel kísért függőségi vi-

szony megjelenése lehetséges, mint történik az az alkohol, a drog, a dohányzás vagy a 

szerencsejátékok esetében, mind fizikai, mind pszichológiai szinten hatást gyakorolva a 

személyek életére (Leung, 2004). 
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A problémás mértékű internetezés és hatása 

Megnevezési problémák, definícióbeli különbségek 

Bár az internethasználat az elmúlt években vált igazán jelentős mértékűvé, már vi-

szonylag régóta kutatják túlzott formáinak előfordulását is. Az internetfüggőségi zavar 

(internet addiction disorder) jelenségét elsőként Goldberg (1996) írta le a szerfogyasztási 

addikció mérésének kapcsán. A kritériumrendszer felállításához a patológiás szerencsejá-

tékozás és az impulzuskontroll-zavar diagnosztizálását vette alapul. Young (1998) szintén 

még az ezredforduló előtt úgy fogalmazott, hogy az internetfüggőség (internet addiction) 

révén egy új klinikai zavar jelent meg, noha akkoriban a világhálót még csupán katonai 

célokra vagy nagyobb pénzügyi központok használták. 

Az internetfüggőség egy kontrollálhatatlan vágy a világháló túlzott mértékű használa-

tára, leértékelődik az az idő, amit nem töltenek internetezéssel a személyek (Young, 2004). 

Az internetfüggőséget lehet az impulzivitáskontroll zavaraként is definiálni (Young, 1998), 

az internet megvonása esetén a függők idegessé és agresszívvá válnak, és nagymértékben 

romlanak szociális és családi kapcsolataik. 

Morahan-Martin és Schumacher (2000) az internetfüggőséget az internet excesszív 

használataként definiálja: az internethasználat kontrolljának a hiányáról van szó, és jel-

lemzően súlyos negatív hatásokkal bír a személyek életére. Más megközelítésben a prob-

lémás internethasználat (problematic internet use) a használat kontrollálásának képtelen-

ségét jelenti, ami a mindennapi életet tekintve negatív következményekkel jár (Spada, 

2014). 

Caplan (2002) szerint a patológiás internethasználat (pathological internet use) egy 

multidimenzionális szindróma kognitív, emocionális és viselkedésbeli tünetekkel, ami a 

következő hét tényező megjelenésével azonosítható: hangulatváltozás, az interneten ke-

resztül rendelkezésre álló szociális előnyök észlelése, az internethasználattal kapcsolatos 

negatív következmények, kompulzivitás, az interneten töltött fokozott időmennyiség, 

megvonási tünetek, az interneten keresztül megtapasztalt szociális kontroll. Egyéb meg-

nevezése a jelenségnek Greenfieldnél (1999) a kompulzív internethasználat (compulsive 

internet use), Hansen (2002) vizsgálatában az excesszív internethasználat (excessive 

internet use) szerepel, Morahan-Martin (2005) pedig internetabúzusról ír. Ezzel szemben 

az egészséges mértékű internetezés magában foglalja a világháló meghatározott célra való 

használatát észszerű időbeli kereteken belül, valamint nem társul hozzá kognitív vagy vi-

selkedésbeli diszkomfortérzet, az impulzuskontroll csökkenése, magányosság vagy dep-

resszió, a személy nem vonódik el környezetétől (Davis, 2001). 

Widyanto és Griffiths (2006) szerint az internetfüggőség vizsgálata helyett a kutatások 

fókuszát érdemes lenne azokra az online végzett tevékenységekre, viselkedéses addikciók-

ra helyezni, amikhez kapcsolható a függőség maga, nem a médiumhoz. Ezzel szemben 

vannak olyan tevékenységek, amelyek az internet nélkül nem lehetnének megvalósíthatók, 

például a chatszobák használata vagy az online szerepjátékozás. 

Az internetfüggőség vagy internetaddikciós zavar kifejezések alkalmazásához szüksé-

ges lenne egy egységesen elfogadott kritériumrendszer és terminológia, egy standardizált 
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definíció felállítása. Ez sajnos jelenleg még nem áll rendelkezésünkre a jelenség vizsgála-

tát illetően, bár vannak már erőfeszítések és célzott kutatások a különféle kritériumrend-

szerek összevetésére, együttes vizsgálatára (Hsu, Lin, Chang, Tseng, & Chiu, 2014). A 

szakirodalomban a Young (1996) által bevezetett internetfüggőség vagy internetaddikció 

a legelterjedtebb, legtöbbet használt kifejezés a túlzott mértékű internetezés megnevezé-

sére. Tanulmányomban a problémás internethasználat kifejezést fogom használni, ami 

enyhébb következményeket sugall a függőségnél, azonban kellőképpen utal arra, hogy a 

jelenség negatív hatással van a felhasználókra. 

Az évről évre egyre növekvő számú kutatások ellenére az internetfüggőség továbbra 

sem került be hivatalosan „A mentális betegségek diagnosztikai és statisztikai kéziköny-

vébe”, a legfrissebb kiadás, a DSM-V sem tartalmazza az internetaddikciót, csak az online 

szerencsejáték-függőséggel bővült a pszichiátriai zavarok kategorizációja (American 

Psychiatric Association, 2013). Ezzel egy időben a különféle újonnan kiadott pszicholó-

giai tankönyveknek is csak egy kis hányada (kevesebb, mint 10%-a) foglalkozik a prob-

lémás mértékű internethasználat jelenségével, tüneteivel, veszélyeivel, kezelési lehetősé-

geivel (Mossbarger, 2008). 

Prevalencia és alfaktorok 

A problémás mértékű internethasználat előfordulásának gyakorisága jelentős mérték-

ben változó lehet kutatásról kutatásra, köszönhetően a kultúrák közötti eltéréseknek, a je-

lenség eltérő definiálásának, a kritériumok és a felhasznált tesztek különbözőségének, va-

lamint annak, hogy a kutatások döntő többsége önbevallásos kérdőívekkel, illetve eltérő 

mintavétellel történik, melyek kiválasztását sok esetben nem dokumentálják pontosan 

(Moreno, Jelenchick, & Christakis, 2013). Az előfordulása igen széles skálán mozog, vizs-

gálattól függően 1–36% közötti, de ezt meg is haladhatja a problémás mértékben interne-

tezők száma (Cao, Sun, Wan, Hao, & Tao, 2011). Egyes kutatásoknál a napi két (Liu, 

Desai, Krishnan-Sarin, Cavallo, & Potenza, 2011), másoknál a napi öt óránál több inter-

netezés számít túlzott mértékűnek (Odaci & Kalkan, 2010), míg Demetrovics, Szeredi és 

Rózsa (2008) szerint a legjobb előrejelzője a problémás mértékű internetezésnek a nem 

munka céljából eltöltött online idő. A fiúk jellemzően veszélyeztetettebbek, magasabb 

arányban fordul elő közöttük olyan, aki függőségi viszonyt alakít ki a világhálóval (Lopez-

Fernandez, Honrubia-Serrano, Gibson, & Griffith, 2014). 

Az internetfüggőséget tekintve ötféle altípust különböztettek meg (Young, Pistner, 

O’Mara, & Buchanan, 1999): kiberszexuális addikció, kiberkapcsolati addikció, net-

kompulzió, túlzott információszerzés és számítógép-addikció. A kiberszexuális addikció 

esetén a személy kényszeres jelleggel, rendszeresen felkeres kimondottan felnőtt tartalmú 

oldalakat. A kiberkapcsolati addikció arra jellemző, aki túlságosan belemélyül online kap-

csolataiba. Ennek az altípusnak feleltethető meg napjainkban a közösségi oldalak folyto-

nos böngészése, sőt vannak, akik a Facebook-függőséget elkülöníthető jelenségnek tekin-

tik (Hong, Huang, Lin, & Chiu, 2014). A netkompulzió meghatározása az obszesszív on-

line szerencsejátékozást jelenti. A túlzott információszerzés az interneten való kényszeres 

böngészést, míg a számítógép addikció az online játékokkal való túlzott foglalkozást fog-

lalja magában. 
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A problémás mértékű internethasználat hatása az iskolai teljesítményre, társas 

vonatkozásai és a család szerepe 

A problémás mértékű internethasználat korrelátumait széles körben vizsgálják (a vizs-

gálatok eredményeinek összefoglalását az 1. táblázat tartalmazza). Középiskolások vizs-

gálatakor pozitív kapcsolatot találtak a túlzott internetezés és a szerfogyasztás – alkohol, 

dohányzás, különféle drogok szedése – kapcsán (Lee, Han, Kim, & Renshaw, 2013). Az 

internetezéssel eltöltött idő hossza összefüggött a serdülő testsúlyának növekedésével, ez-

zel párhuzamosan az alvással töltött idejük csökkent (Do, Shin, Bauta, & Foo, 2013), 

inszomnia alakult ki (Cheung & Wong, 2011). Az elalvást megelőző 90 percben történő 

internetezés rontott az alvás minőségén a vizsgált gyermekek körében (Foley et al., 2013). 

Mások szerint a fizikai egészségre is rossz hatással van a problémás internethasználat 

(Kelley & Gruber, 2013). A mozgásszegény életvitel, a kialvatlanság rossz hatással van a 

koncentrációra és a figyelemre, ezért jellemzően romlik a tanulási teljesítmény, az iskolai 

jegyek átlaga, megnő az órai hiányzások száma (Lin & Tsai, 2002). A problémás mértékű 

internethasználat együtt járt az iskolához való alacsony kötődéssel (Chang, Chiu, Lee, 

Chen, & Miao, 2014). Akik heti szinten már problémás mértékben interneteznek, disz-

funkcionális megküzdési stratégiákat használnak és rosszabb személyközi kapcsolatokkal 

rendelkeznek, mint azok a személyek, akik egészséges mértékben használják az internetet 

(Milani, Osualdella, & Di Blasio, 2009). Legsúlyosabb következményként az öngyilkos-

ságról való fantáziálgatás és az öngyilkossági kísérletek elkövetése is mutatott együtt-

járást, amikor a kísérleti személyek már függtek az internettől (Lin et al., 2014). 

1. táblázat Az alábbi táblázat azokat a kutatásokat foglalja össze, melyben a vizsgált vál-

tozókkal összefüggést tudtak kimutatni a világháló rendszeres, problémás 

mértékű látogatásával 

Kutatók Év Módszer Minta Korrelátumok 

Ko, Liu, 

Wang, 

Chen, Yen 
és Yen 

2014 

Chen Internet Addiction Scale 

(Chen, Weng, Su, Wu, & Yang, 

2003) Random módon kiválasztott 

városi és vidéki osztályok, osztály-

termi kitöltés, az adatgyűjtést egy év-

vel később megismételték. A válasz-

adás önkitöltéses volt. 

2293 diák 

1179 fiú,  

1174 lány 

átlag életkor: 

12,36 év,  

szórás 0,55 év 

Szociális szorongás 

Depresszió 

Bessiere, 

Kiesler, 

Kraut és 

Boneva 

2008 

Internet különböző célokra való hasz-

nálatának gyakorisági, idői becslése. 

Nemzeti mintából random módon ki-

választottak telefonos megkeresése, 

telefonos, papír alapú vagy online ki-

töltés, az adatgyűjtést 6 hónappal ké-

sőbb megismételték. A válaszadás 
önkitöltéses volt. 

1222 fő 

525 férfi,  

696 nő 

átlag életkor  

44 év,  
szórás 17 év 

 

Depresszió 
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1. táblázat folytatása 

Kutatók Év Módszer Minta Korrelátumok 

Esen, 

Arktas és 

Tuncer 

2013 

Internet Addiction Scale (Young, 

1998). A válaszadás önkitöltéses 

volt. 

507 egyetemista 

280 férfi,  

227 nő 

Magányosság 

Gunuc és 

Dogan 
2013 

Internet Addiction Scale (Gunuc & 

Kayri, 2010). A válaszadás önkitölté-
ses volt. 

150 serdülő 

78 fiú, 72 lány 

átlag életkor 
15,5 év 

Észlelt szociális 

támogatás hiánya 

Li, Zhang, 

Li, Zhen és 

Whang 

2010 

Internet Addiction Scale (Young, 

1998) 10 itemből álló adaptált válto-

zata. Osztálytermi kitöltés középosz-

tálybeli gyermekek által. A válasz-
adás önkitöltéses volt. 

660 serdülő 

297 fiú,  

363 lány 

átlag életkor: 

14,14 év 
szórás: 0,86 év 

Stresszteli életese-

mények 

Észlelt stressz 
mértéke 

Ko, Yen, 

Liu, Huang 

és Yen 

2009 

Chen Internet Addiction Scale 

(Chen, Weng, Su, Wu, & Yang, 

2003). Random mintavétel, a válasz-
adás önkitöltéses volt. 

9405 serdülő 

4534 fiú,  

4871 lány 

átlag életkor 

14,85 év 
szórás 1,71 év 

Agresszió 

Frusztrációtűrés 

nehézsége 

Yen, Ko, 

Yen, Wu és 

Yang 

2007 

Chen Internet Addiction Scale (Chen, 

Weng, Su, Wu, & Yang, 2003). Vá-

rosi, külvárosi és vidéki iskolákból 

random módon kiválasztott osztályok. 
A válaszadás önkitöltéses volt. 

2114 diák 

1204 fiú,  

910 lány 

átlag életkor 

16,26 év 
szórás 0,99 év 

ADHD 

Szociális fóbia 
Hosztilitás 

Bozkurt, 

Coskun, 

Ayaydin, 

Ada és 

Zoroglu 

2013 
Internet Addiction Scale (Young, 1998). 

Interjú formájában történt a kitöltés. 

60 diák 

45 fiú, 15 lány 

átlag életkor 

13,38 év 

szórás 1,79 év 

Pszichiátriai zava-

rok: 

Szorongásos zavar 

Hangulati zavar, 

Súlyos depresszív 

zavar 

Bernardi és 

Pallanti 
2009 

Internet Addiction Scale (Young, 1998). 

Interjú formájában történt a kitöltés. 

15 fő 

6 férfi, 9 nő 

átlag életkor 

23,33 év 

szórás 1,83 év 

Generalizált szo-

rongásos zavar 

Obszesszív-

kompulzív szemé-

lyiségzavar 

Borderline szemé-

lyiségzavar 

 

A világháló túl gyakori és intenzív használata negatív hatásának következtében romlott 

a szülőkkel való viszony (Lin & Tsai, 2002). ülön vizsgálták a családi támogatás erősségét 

(Haddadain, Abedin, & Monirpoor, 2010), a szülőkhöz fűződő kapcsolat szorosságát 

(Floros & Siomos, 2013) és a korai szülői kötődés indirekt hatását a később kialakuló 
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internethez kapcsolódó függőséghez (Kalaitzaki & Birtchnell, 2014). A megkérdezett fia-

talok jellemzően elvált családból származnak, egyedülálló szülő neveli őket, gyakran 

nincs testvérük, többször előfordul konfliktus a családban, büntetőbbnek ítélik meg a szü-

leiket, kevésbé meleg, elfogadó a környezet, mint azoknál a fiataloknál, akik nem interne-

teznek problémás mértékben (Li, Garland, & Howard, 2014). A túlzott mértékű internet-

használat jellemzően a negatív, kontrolláló szülők, alacsony önkontroll esetén volt maga-

sabb, míg a pozitív, támogató szülői háttér esetén alacsonyabb mértékű (Li, Dang, Zhang, 

Zhang, & Guo, 2014). Ezek a fiatalok globális szinten kevésbé elégedettek a szüleikkel, 

családjukkal (Lam, Peng, Mai, & Jing, 2009). Ezzel szemben a szülői gondoskodás és az 

érzelmi támogatás protektív tényezőnek bizonyult a problémás mértékű internethasználat-

tal szemben (Yen, Ko, Yen, Chang, & Cheng, 2009). 

A vizsgálatok alapján a serdülőkori problémás internethasználat kialakításában meg-

határozó szerepet játszik a családi háttér is, a szülők válása, a diszfunkcionális családi 

kapcsolatok (Tsitsika et al., 2011). Az otthoni környezet fontosságát hangsúlyozza az a 

kutatás is, mely szerint a szülők példát mutathatnak a saját internethasználati szokásaikkal 

– ha azok konzisztensek voltak az általuk közvetített és vallott internetes normákkal, akkor 

kisebb mértékben jelentkezett a tizenéveseknél a problémás mértékű internethasználat 

(Liu, Fang, Deng, & Zhang, 2012). 

Fiatalkori problémaviselkedés-szindróma 

A kockázatvállaló és agresszív viselkedéssel, a dohányzással, alkohol- és drogfogyasz-

tással való kapcsolata miatt elképzelhető, hogy a fiatalkori problémaviselkedés egyik új-

kori elemeként is tekinthetünk a problémás mértékű internethasználatra. A fiatalkori prob-

lémaviselkedés-szindróma a fenti elemek mellett magában foglalja az antiszociális visel-

kedést, az iskolai beilleszkedés problémáit, a tanulási nehézségeket, a kockázatos szexuá-

lis aktivitást és a pszichés zavarokat is (Jessor & Jessor, 1977). Jellemző, hogy a serdülők 

esetében ezek a viselkedésformák egymással összefüggésben állnak, az egyik megjelené-

sét követi a többi, életmódként áll össze ez a rizikómagatartás (Pikó, 2007). A kialakulást 

a pszichoszociális háttértényezők mellett genetikai-biológiai faktorok is befolyásolhatják. 

A fiatalkori problémaviselkedés kétféle megnyilvánulási formát ölthet: lehet externa-

lizációs és internalizációs (Formoso, Gonzales, & Aiken, 2000). Az externalizációs első-

sorban életvezetési problémákban, antiszociális, normasértő, agresszív viselkedésben 

nyílvánul meg, míg az internalizációs szorongás, visszahúzódás, alacsony önértékelés és 

depresszió megjelenésével. Ami a nemi összehasonlítást illeti, a kutatások azt mutatják, 

hogy a fiúkra inkább jellemző a problémák externalizációja, míg a lányokra az interna-

lizációja (Bongers, Koot, van der Ende, & Verhulst, 2003), és feltételezhető, hogy ez a két 

problémaviselkedés az internetezési szokásokban is megnyilvánul. Holtz és Appel kuta-

tása (2011) azt mutatta ki, hogy az externalizációs problémákat az internetes kommuniká-

ció, az online, főképp agresszív játékokkal való foglalkozás mértéke jósolta be, míg az 

internalizációs problémákkal az online szerepjátékozás mutatott kapcsolatot. 

Az összefüggés olyan szempontból is fennáll a két jelenség között, hogy a különféle 

rizikómagatartások már az interneten is megjelennek (Huang et al., 2014), a fiatalok kü-

lönféle fényképeket raknak fel a közösségi oldalakra, melyeken például dohányoznak 
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vagy alkoholt fogyasztanak, amivel közvetve hatnak, nyomást gyakorolnak a barátaikra, 

azt üzenve, hogy ez a követendő norma a csoportjukban. A problémás mértékű internet-

használat egy korai figyelmeztető jele is lehet más, később ehhez társuló problémás visel-

kedésnek, például az alkohol- vagy a drogfogyasztásnak (Fisoun, Floros, Siornos, 

Geroukalis, & Navridis, 2012). 

Az internetezés egyéb veszélye: a cyberbullying (online zaklatás) 

Az internetes zaklatás előfordulása és következményei 

A túlzott mértékű használaton felül a világháló más veszélyt is rejt magában, amire 

mindenképpen szükséges figyelmet szentelni mind a szülőknek, mind a pedagógusoknak. 

Az internetező gyermekek egy részére jellemző, hogy érték őket már rossz tapasztalatok 

online környezetben. Ez a szám a 9–16 évesek körében eléri európai és magyar átlagban 

is a 6%-ot, míg a megkérdezettek 12%-a – saját bevallásuk szerint – zaklatott már mást az 

interneten (Livingstone et al., 2011; Ságvári, 2012). Ilyen negatív élményként tartják szá-

mon az internetes zaklatás (cyberbullying) átélését, a szexuális tartalmú képekkel, videók-

kal való szembesülést, a szexuális jellegű üzenetekkel, cselekvésekkel való találkozást, 

valamint az online ismerkedésből fakadó és rosszul végződő valós környezetben történő 

találkozást is. 

A fiatalok körében történő cyberbullying vizsgálata azért fontos, mert komoly hatással 

van az áldozatok mindennapjaira, érzelmi életükre, interperszonális kapcsolataikra 

(Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla, & Daciuk, 2012). Általános változás a nyomottabb 

hangulat, a szorongás megjelenése, a koncentrálásra való képtelenség, a félelem kialaku-

lása az iskolába járástól, nehézségek megtapasztalása a szociális kapcsolatokban. Jel-

lemző, hogy megemelkedik a hiányzások száma, mert ezáltal a gyermekek próbálják el-

kerülni a kínos szituációkat. Akár odáig is súlyosbodhat a helyzet, hogy étkezési zavarok 

alakulnak ki, de a drog- vagy alkoholfogyasztás is előfordulhat a zaklatottak körében, vagy 

éppen ellenkezőleg, vannak esetek, amikor az elmenekülés helyett a zaklatottból is köny-

nyen potenciális zaklató válik. 

Az online és offline bullying összehasonlítása 

Az többé-kevésbé elfogadott a kutatók körében, hogy a cyberbullying természetében, 

működésében hasonló a hagyományos iskolai erőszakhoz, de jelentősen el is tér attól. Az 

áldozatoknak csak mintegy fele számolt be arról, hogy ismerte internetes zaklatóját, a 

többi esetben idegen emberek voltak a támadóik (Ybarra, Diener-West, & Leaf, 2007). 

Ráadásul a zaklatás körülményei és a szereplőinek viselkedése is változik. A fizikai erő, a 

magas szociális státusz a virtuális térben már nem jelent olyan mértékű befolyásoló ténye-

zőt, nem ad külön hatalmat a zaklató kezébe. Az online világ egyik legnagyobb előnye, az 

általa kínált anonimitás immáron veszélyforrássá is vált, mivel a névtelenségnek köszön-

hetően szinte bárki hatalmat érezhet magában, és bátrabban kimondanak olyan dolgokat 



Iskoláskorúak problémás mértékű internethasználatának következményei és megelőzési lehetőségei 

161 

is, amiket szemtől szemben nem vállalnának fel az egyének (Law et al., 2011) – a névte-

lenség bátoríthatja a deviáns viselkedés megjelenését (Young et al., 1999). 

További eltérés a két jelenség között, hogy a netes zaklatás időben és térben nem kor-

látozott, szemben a hagyományos bullyinggal. Nem marad az iskola falain belül, hanem 

gyorsan terjed, sokkal több lehet a szemlélődő, újra és újra látható az üzenet, és azt nehéz 

vagy az áldozatnak módjában sem áll az internetről teljesen eltávolítani. Ezért az online 

zaklatás következtében az áldozatban kialakuló fokozott szorongásnak, érzelmi 

distressznek és bizonytalansági érzetnek a következményei is súlyosabbak lehetnek – ezt 

támasztja alá az a tény is, hogy akik cyberbullying áldozatai voltak, kétszer olyan gyako-

risággal követnek el öngyilkosságot (Hinduja & Patchin, 2010). 

Mishna és munkatársai (2012) vizsgálatukban kimondottan az internetes zaklatásban 

való részvételre hajlamosító rizikófaktorokat próbálták feltérképezni. A kutatás eredmé-

nyei alapján a cyberbullyingben érintett gyermekekre nagyobb mértékben volt jellemző 

az, hogy erőszakosabban viselkedtek a társaikkal szemben, és naponta több órát töltöttek 

el a számítógép előtt. Feltételezhető az összefüggés az online zaklatás és a túlzott, problé-

más mértékű internethasználat között, a két jelenség kutatását nem szerencsés egymástól 

elválasztani. 

Prevenció – A tudatos használat: a pedagógus és a szülők szerepe 

Az egészséges korlátok között tartott internethasználat kimondottan előnyös, rengeteg in-

formációval és a szociális kapcsolatok fenntartásával, erősítésével jár. Így a szülők és a 

pedagógusok felelőssége egyre nő abban a tekintetben, hogy figyeljenek a gyermekek in-

ternetezési tevékenységeire, szabályozzák, mennyi időt töltenek a világhálón. A minél ha-

tékonyabb tájékoztatás és oktatás előfeltétele az, hogy a világhálóhoz kapcsolódó szoká-

sokat a lehető legpontosabban felmérjük – ugyanis az internetezési idő szigorú korláto-

zása, megtiltása szinte lehetetlen, gyakran hátránnyal is jár, mivel a napi információkhoz 

is interneten keresztül jutnak az emberek. 

Az ismertetett eredmények alapján egyértelműnek tűnik, hogy a helyes használat meg-

tanítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a függőség kialakulása és az online történő zaklatás 

megelőzhető legyen, valamint mivel az internetezés már kisiskolás korban megkezdődik, 

minél korábbi prevenció szükséges. Szülői szempontból fontos, hogy ők maguk is értse-

nek a technikához, amit a gyermekük használ, ők is ismerjék, tanulják meg a használatát 

(McBride, 2011). Családi terv készítése hasznos lehet az online eltölthető idő szabályozá-

sához, a felkereshető, veszélytelen, gyermekeknek való oldalak látogatásáról. Érdemes a 

szülőket is nevelni a tudatos használatra, a különböző tartalomszűrő szoftverek használa-

tára (Mihalik, Szabó, & Kovács, 2014). 

Az osztályfőnöki órák jó színteret szolgáltatnak arra, hogy a pedagógusok megbeszél-

hessék a gyerekekkel, mire érdemes figyelni az internet használata során. Ilyen alkalmak 

során érdemes időt szánni arra, hogy megbeszéljék, mit tudnak a gyerekek az internetről, 

mire szokták azt használni. A szülők számára is már számos forrás létezik, ami próbál 

tanácsot adni, miként vezessék a gyereket az online térben, például online segédanyagok, 
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amelyek abban nyújtanak segítséget, hogyan tanítható meg a gyermekek számára a biz-

tonságos internetezés.1 Az egyik legfontosabb dolog, hogy nem szabad egyedül hagyni a 

gyermeket az internettel, meg kell tanítani a helyes használatra, ugyanakkor fel kell hívni 

a figyelmét a valós veszélyekre, és más alternatívát kell kínálni a számára, bátorítani kell 

más, lehetőleg társas tevékenységek végzésére, mint például csapatsportok, hobbik 

(Sziklay, 2013). 

Fontos felhívni a szülők figyelmét az árulkodó jelekre, melyeket például online is fel-

lelhető tanító előadásokban összegeznek a szakértők:2 A problémás mértékű használatnál 

a gyermek nem képes kontrollálni az interneten eltöltött idő mennyiségét vagy abbahagyni 

az internetezést. Jellemzően nem őszinték arról, hogy mennyi ideig voltak online és mi-

lyen tevékenységeket végeztek. Ha valamilyen oknál fogva rövidül az interneten eltölthető 

idő vagy valaki meggátolja az internetezést, akkor depresszív érzések vagy szorongás le-

het úrrá rajtuk. Hasznos lehet központi helyre tenni otthon a számítógépet, nem a gyerek 

saját szobájába, így ellenőrizhető, mennyi ideig és mire használja azt. A szabályok felál-

lítása segíthet a kontroll kialakításában: az interneten eltölthető idő maximalizálása, a házi 

feladat és egyéb kötelezettségek elvégzése utáni használat engedélyezése. Emellett elen-

gedhetetlen a gyermekkel való kommunikáció, annak kiderítése, miért van szüksége a 

nagymértékű online jelenlétre – lehet. hogy depressziós, nehezen illeszkedik be, valamit 

hiányol az életéből. További gyakorlati ötleteket lehet szerezni a témát összegző cikkek-

ből.3 Érdemes lehet ezek alapján nevesíteni a mindenkori internetezés célját, előre megha-

tározni, mennyi időt tölt el online, és az internetezés közben óránként pár perc szünetet 

tartani. 

Összegzés, következtetés 

A vizsgálatonként eltérő megnevezés és a definíciók használata, az egymástól különböző 

tesztek és kérdőívek alkalmazása megnehezíti az egységes kép kialakítását arra vonatko-

zóan, milyen személyiségjellemzőkkel, környezeti jegyekkel járhat együtt a fokozott mér-

tékű internetezés. Az eredmények sokszor egymással ellentétesek, nem lehet egyértel-

műen bizonyított tényeket megfogalmazni az internetezés hatását illetően, az azonban 

mindenképpen elmondható, hogy az internetnek (és ezen belül különösen a közösségi ol-

dalaknak és az online szerepjátékoknak) jelentős szerepe van főként a gyermekek, fiatal 

felnőttek életében, mindennapjaik elengedhetetlen és megkerülhetetlen részét képezi. 

Mindenképpen figyelmet érdemel a jelenség, mivel befolyással bír a felhasználók életére, 

teljesítményére, társas kapcsolataira, személyiségük alakulására. Éppen ezért nagy a fele-

lőssége a szülőknek és pedagógusoknak abban, hogy a helyes használatra megtanítsák a 

gyermekeket, és még időben észleljék az ártalmas mennyiségű internetezés kialakulását. 

  

                                                           
1 http://www.gcflearnfree.org/internetsafetyforkids/1/print 
2 http://www.slideshare.net/guestb628c5/internet-addiction-presentation 
3 http://www.helpguide.org/articles/addiction/internet-and-computer-addiction.htm 

http://www.slideshare.net/guestb628c5/internet-addiction-presentation
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ABSTRACT 

THE CONSEQUENCES AND PREVENTION OPPORTUNITIES OF PROBLEMATIC INTERNET USE 

AMONG SCHOOLCHILDREN 

Dóra Katalin Prievara 

Nowadays, the internet has become an essential part of young people’s lives. Thanks to 

wireless systems, children can be online almost anytime and anywhere. Hence, it is important 

to realize the positive and negative effects of the online world. In addition to cyberbullying, 

the biggest disadvantage of internet use is that it can lead to user addiction. Problematic internet 

use has a negative influence on people’s everyday lives, social relationships, and mental and 

physical health. Correlations have been shown with social anxiety, depression, stress, 

aggression, shyness, lack of social support and a distorted relationship with parents as well. 

These results suggest that problematic use may be a compensation mechanism against lonely 

and boring weekdays, that is, escapism from reality. Users can spend numerous hours a day in 

front of a computer, neglecting other activities, such as studying, eating or sleeping. The aim 

of this review is to summarize the results of research on internet use with a focus on the various 

dangers of the virtual world and on the role of parents and teachers in prevention. It is 

recommended that parents and teachers should start to teach appropriate usage to children as 

early as possible because children start to use the internet at the age of nine on average. Adults 

should also pay attention to young people’s online activities and the amount of time they spend 

online. They also need to understand these new technologies so they can provide appropriate 

assistance. The most important task is not to leave young people alone with the virtual world. 

Supervision and conscious use are key to prevention against an addictive online presence, and 

children need to have ready access to adults with their questions. 
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