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Az ember feltalálta a 
mobiltelefont, de ezzel együtt az
aggodalmat is, ha nincs mobilja. 
” „
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74%
Kellemetlenül érzi magát, ha
otthon hagyja a telefonját. 

71%
Felkelés utáni első
10 percben ellenőrzi a telefonját 

53%
Sosem volt 24 óránál többet
telefonja nélkül

47%
Telefonfüggőnek
tartja magát

35%
Vezetés közben is használja
telefonját

70%
Értesítést követő 5 percen belül
ellenőrzi a telefonját. 

64%
A WC-n is használja
a telefonját 

61%
Küldött már üzenetet a vele egy
szobában tartózkodó személynek

48%
Kisebb pánikrohamot él át, ha az
akku 20% alá megy

45%
A telefonját tartja a legértékesebb
tulajdonának

344x/napellenőrzi telefonját,azaz
4 percenként

Amerikaiak mobilozási szokásai
by REVIEWS.org
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KIBERPSZICHOLÓGIA?
• A kiberpszichológia a pszichológia egyik feltörekvő ága, amely az 

emberi elmét és viselkedést, valamint a technológia 
kultúrájának, konkrétan a közösségi média és a virtuális valóság 
ezekre gyakorolt hatását tanulmányozza. (J. Blascovich, J. Bailenson)

• A technológiával szorosan összefüggő emberi viselkedés 
minden aspektusának, jellemzőjének és a mögöttes pszichológiai 
folyamatok megértésének tudománya. (The Oxford Handbook of 
Cyberpsychology)

<a href='https://www.freepik.com/vectors/minimalist-wallpaper'>Minimalist wallpaper vector created by freepik - www.freepik.com</a>
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KIBERPSZICHOLÓGIA?
• Azokat a pszichológiai jelenségeket vizsgáló tudomány, amelyek 

az emberi digitális technológiával, különösen az internettel való 
interakció eredményeként jönnek létre. (Cyberpsychology.org)

• A pszichológia egyik ága, amely a technológiával
(számítástechnikai eszközökkel / rendszerekkel) interakcióba lépő 
emberek neurokognitív, érzelmi (affektív) és szociális 
vonatkozásait, valamint érzelmi számítástechnikai vonatkozásait 
vizsgálja. (T. Parsons) 

<a href='https://www.freepik.com/vectors/minimalist-wallpaper'>Minimalist wallpaper vector created by freepik - www.freepik.com</a>
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KIBERPSZICHOLÓGIA. DE MINEK?
Az online tér kissé más, mint az offline valóság. Más ingerek, máshogyan, de 
mindenképp eltérő sebességgel és intenzitással érnek bennünket mindkét térben, 
amelyek így vagy úgy, de hatással vannak a személyiségünkre, állapotunkra.

Ezek ismerete és megértése rendkívül fontos, hogy csökkentsük személyes 
sérülékenységünket akár online vagyunk, akár offline, továbbá hogy egészségesebb 
felhasználói szokásokat alakítsunk ki és tartsunk fenn.

Azért mert:
• Kibertér: az első ember alkotta környezet;

• Digitális bevándorlók;
• Digitális bennszülöttek;

• Támadások;
• Virtuális valóság;

• Robotok, MI, kiborgok, androidok.

• Mozgalmak (Arab tavasz, BLM, #MeToo)

• Online randizás és kapcsolatok;

• Önpercepció online;
• Közösségi média;

• Addikció;
• Regresszív/problémás viselkedés online.
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ÁGAZATOK

Területei
• Online viselkedés és személyiség;
• Közösségi média használata és működés; 
• Gaming;
• Telepszichológia;
• Virtuális valóság, MI, alkalmazások;
• Affektív számítástechnika;
• Mentális jólét és klinikai pszichológia;
• Kiberbullying és online randizás.

Interdiszciplináris
• Ember-computer interakció;
• Pszichológia
• Számítástechnika;
• Idegtudomány;
• Kriminológia.
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KIBERTÉR
• Egy új tér, pszichológiailag is. (J. Suler)

• Belépés egy új világba/térbe/tartományba/szobába.

• Mélyebben: az emberi elme/intrapszichés világának kiterjesztése: 
ízlés, attitűd, érdeklődés.

• Köztes/átmeneti tér az „én” és a „másik” között: önmagunk 
megismerése, fantáziáink, vágyaink, frusztrációink, szorongásaink 
kiengedése (+transzferens reakciók). 

• Csökkentett érzékelés;

• Szöveges üzenetek;

• Az identitás rugalmassága (anonimitás, avatárok);
• Megváltozott észlelés;

• Kiegyenlített státusz („net democracy);

• Transzcendált tér;

• Időbeli rugalmasság;

• Társadalmi sokrétűség/sokszínűség;
• Rögzíthetőség/dokumentálhatóság;

• Zavarok és fennakadások.

Elemei:
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ONLINE GÁTLÁSNÉLKÜLISÉG
(Online Disinhibition Effect, ODE)

Online sokkal merészebbek és felszabadultabbak vagyunk sok esetben. Teszünk és 
mondunk olyan dolgokat, amelyeket a való életben, face-to-face nem tennénk... 

• Te nem ismersz engem (disszociatív anonimitás);

• Te nem látsz engem (láthatatlanság);

• Viszlát később! (aszinkronitás);
• Ez (csak) a fejemben létezik (szolipsztikus introjekció);

• Ez csak játék (disszociatív képzelet);
• Egyenlők vagyunk (a tekintély minimalizálása).

SZEMÉLYISÉGVÁLTOZÓK

ELŐHOZZA A VALÓDI ÉNÜNKET?

(ÉN)HATÁRVONALAK VÁLTOZÁSA
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HATÁSOK ÉS FAKTOROK

• INFANTILIZÁLÁS, azonnali szükségletkielégítés.

• Folytonos elérés (öröm). + DOPAMIN

• HABITUÁCIÓ

• Az átélés boldogsága: elhalványul 

• Empátia és beleérzés képessége vs.
TANULT ÉRZÉKETLENSÉG

• ”Fontos mások” helyett „ÖSSZES MÁSOK”

• VETÍTÉS

• Paraszociális kapcsolatok / mikrocelebség.
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KIBERPSZICHOLÓGIA ÉS
INFORMÁCIÓVÉDELEM

Az információbiztonság sérülésében az ember hatalmas szerepet játszik, ez nem 
újdonság. A megfelelő felkészítés hiánya, a pszichológiai faktorok negatív hatása és 
a támadók ügyessége súlyosan veszélyes kombináció!

• Social engineering (adathalászat, bizalmi csalás);
• „Akikről nem is gondolnád” (hacker és game modification/csalás fórumok);
• Védelem és megelőzés;
• Anonimitás és láthatatlanság: távolodás a saját cselekményektől;
• Rutintevékenység-elmélet.
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KIBERPSZICHOLÓGIA ÉS
INFORMÁCIÓVÉDELEM

Modellek:
• Az adathalászatra való fogékonyság integrált információfeldolgozási modellje 

(Vishwanath és mtsai)
• SCAM modell (Vishwanath és mtsai);
• Döntéselmélet (Kahneman);
• Védelemmotiváció elmélete (Rogers);
• Optimista elfogultság (Weinstein);
• CAPTology (Fogg).
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Köszönöm a figyelmet!
tatjana.turanyi@quadron.hu
HR: anita.bodi@quadron.hu
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