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Szinkron és aszinkron kommunikáció

Az online közegek pszichológiai 
jellegzetességei

Modalitás (szöveg, kép, mozgókép)

Nemverbális jelek hiánya

Kommunikáció jellege

Anonimitás



Elıny Hátrány, veszély

Mindenféle következmény nélkül 
mondhatok bárkinek bármirıl bármit, 
úgysem tudják ki vagyok.

Bárki bármit tehet, mondhat anélkül, hogy 
a következményeivel számolnia kellene.

Szabad véleménynyilvánítás. Túl szabad véleménynyilvánítás.i

Bárkit átverhetek. Bárki átverhet.

Anonimitás negatív hatása

Anonimitás Azonosíthatat-
lanság

Gátlástalanság
Megtévesztés, 

agresszió

Félreértések
Nemverbális 
jelek hiánya Személytelenség Konfliktus

Anonimitás pozitív hatása

Anonimitás Gátlástalanság Önfeltárás
Intim 

kapcsolatok

• Virtuális identitás

• Énbemutatás

• Depresszió

• Addikció

Individuális szint

Az internet társas hatásai

• Agresszió

• Szülı-gyerek kapcsolat

• Kortárs kapcsolat

• Együttmőködés

Interperszonális
szint

• Stigmatizált csoportok

• Online közösségek

• Csoportközi 
kommunikáció

Csoportszint

• Digitális szakadék

• Hálózati társadalom

• Társadalmi tıke

Társadalmi szint

Szociális hatások

Virtuális identitás



Énbemutatás

Így nézek ki a saját fotómon

Így nézek ki mások fotóin

“Chris barátainak: 

Én az apja vagyok és szeretnék 
néhány dolgot  tisztázni:  a fiam 
nem egy ‚gangszta’, biztosan nem 
fog „pofán csapni”, ha nem tetszel 
neki, és biztosan nem szokott  
„dzsangát szívni”. 

Ha ezt elhitted, gondold újra: 
İ Chris, 15 éves, és 3 évvel ezelıtt 
még félt a sötétben.

Online 
énbemutatás

Online 
identitás

• Virtuális identitás

• Énbemutatás

• Depresszió

• Addikció

Individuális szint

Az internet társas hatásai

• Agresszió

• Szülı-gyerek kapcsolat

• Kortárs kapcsolat

• Együttmőködés

Interperszonális
szint

• Stigmatizált csoportok

• Online közösségek

• Csoportközi 
kommunikáció

Csoportszint

• Digitális szakadék

• Hálózati társadalom

• Társadalmi tıke

Társadalmi szint

Szociális hatások



Agresszió Interperszonális kapcsolatok korai modellje

Online 
kommunikáció

Felszínes 
kapcsolatok

Magány, 
depresszió

Csökkenı
szubjektív jóllét

Interperszonális kapcsolatok mai modellje

Online 
kommunikáció

Önfeltárulkozás Kapcsolatok
Növekvı

szubjektív jóllét

Aktivitás
Nem

Társas 
szorongás

Online kortárs kapcsolatok

Facebook féltékenység

• Virtuális identitás

• Énbemutatás

• Depresszió

• Addikció

Individuális szint

Az internet társas hatásai

• Agresszió

• Szülı-gyerek kapcsolat

• Kortárs kapcsolat

• Együttmőködés

Interperszonális
szint

• Stigmatizált csoportok

• Online közösségek

• Csoportközi 
kommunikáció

Csoportszint

• Digitális szakadék

• Hálózati társadalom

• Társadalmi tıke

Társadalmi szint

Szociális hatások



Digitális nemzedék

- Multitasking
- Rövidebb koncentráció
- Azonnaliság
- .

Az internet hatása a gyermekkorra

„Az új idıtöltés gyerekek körében betöltött népszerősége villámgyorsan 

növekszik. Az otthonok biztonságának új fenyegetıje már a kezdetekkor 

rengeteg nyugtalanító fejleményt hoz. A szülık azt látják, hogy 

gyermekeik viselkedése furcsamód megváltozik, felkészületlennek, 

rémültnek és tehetetlennek érzik magukat az új problémák láttán.”

Az internet rádió hatása a gyermekkorra

„Az új idıtöltés gyerekek körében betöltött népszerősége villámgyorsan 

növekszik. Az otthonok biztonságának új fenyegetıje már a kezdetekkor 

rengeteg nyugtalanító fejleményt hoz. A szülık azt látják, hogy 

gyermekeik viselkedése furcsamód megváltozik, felkészületlennek, 

rémültnek és tehetetlennek érzik magukat az új problémák láttán.”

1938. Azriel 
Eizenstein

„Minden, ami létezett a világon, amikor megszülettünk, az normális és hétköznapi és a világ mőködésének természetes 
része.
Minden, amit tizenöt és harmincöt éves korunk között találnak fel, az új és izgalmas, és forradalmi, és talán karriert lehet 
csinálni belıle.
Minden, amit harmincöt éves korunk után fedeznek fel, az a dolgok természetes rendje ellen való.”

Douglas Adams

Digitális gyerek Digitális család



Online szülı-gyerek kapcsolat Online szülı-gyerek kapcsolat


