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Resum

Els estudis suggereixen que el ciberassetjament escolar comporta con-
seqüències greus en l’àmbit psicosocial per a les cibervíctimes, a més les 
víctimes no confien que els adults i les autoritats siguen capaços d’ajudar-los. 
Per això, l’objectiu principal d’aquest treball fou analitzar si hi ha diferències 
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en l’ajust psicològic (depressió i estrès percebut) i social (percepció de suport 
social formal i informal) entre adolescents víctimes i no víctimes d’assetja-
ment mitjançant les Noves Tecnologies de la Informació (TIC). La mostra va 
estar formada per 590 adolescents d’ambdós sexes i d’edats compreses entre 
els 11 i els 18 anys, els quals van omplir per als objectius del present estudi 
les escales de: victimització a través del telèfon mòbil i a través d’Internet; 
depressió; estrès percebut; i suport social comunitari. Els resultats han indi-
cat que les víctimes de ciberassetjament escolar tenen puntuacions superiors 
en simptomatologia depressiva, estrès percebut, i puntuacions inferiors en la 
percepció de suport social dels sistemes formals, en comparació dels adoles-
cents no victimitzats, i no hi ha diferències significatives entre els grups en 
la percepció de suport social dels sistemes informals. Es discuteixen aquests 
resultats i les implicacions per a investigacions futures. 

Paraules clau: ciberassetjament escolar, víctimes, depressió, estrès, suport 
social. 

Resumen

Los estudios sugieren que el cyberbullying conlleva graves consecuen-
cias a nivel psicosocial para las cibervíctimas, y que éstas no confían en que 
los adultos y autoridades sean capaces de ayudarles. Por ello, el objetivo 
principal de este trabajo fue analizar si existen diferencias en el ajuste psi-
cológico (depresión y estrés percibido) y social (percepción de apoyo social 
formal e informal) entre adolescentes víctimas y no víctimas de acoso a tra-
vés de las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC). La muestra estuvo 
formada por 590 adolescentes de ambos sexos y de edades comprendidas 
entre los 11 y los 18 años a los que se les pasaron para los objetivos del 
presente estudio las escalas de: victimización a través del teléfono móvil y a 
través de internet; depresión; estrés percibido; y, apoyo social comunitario. 
Los resultados indicaron que las víctimas de cyberbullying tienen puntua-
ciones superiores en sintomatología depresiva, estrés percibido, y puntua-
ciones inferiores en la percepción de apoyo social de los sistemas formales, 
en comparación a los adolescentes no victimizados, no habiendo diferencias 
significativas entre los grupos en la percepción de apoyo social de los siste-
mas informales. Se discuten estos resultados y sus implicaciones para futuras 
investigaciones. 

Palabras clave: ciberacoso, víctimas, depresión, estrés, apoyo social. 

Abstract

Several researches have demonstrated that cyberbullying does serious 
emotional harms to the victims, and these victims aren’t confident that their 
parents and the authorities will solve the problem. In this line, the aim of the 
present study was to examine the differences in psychological adjustment 



93Anuari de Psicologia (2015)  Monogràfic Jove · 2

(depression and perceived stress) and social adjustment (perception of for-
mal and informal social support) among adolescent victims and non-victims 
of cyberbullying. The sample was composed of 590 adolescents, ranging 
from 11 to 18 years old, these adolescents filled out the scales: victimization 
through mobile phone and Internet; depression; perceived stress; and com-
munity social support. Results indicated that victims of cyberbullying have 
higher scores on depressive symptoms, perceived stress, and lower scores in 
perceived social support from formal systems, compared to teenagers that 
were not victimized. There were no significant differences between the two 
groups in perception of informal social support systems. Implications of the 
findings are discussed and suggestions for future research are made. 

Key words: cyberbullying, victims, depression, perceived stress and social 
support. 

Introducció

Els avanços tecnològics dels últims 10-15 anys han possibilitat que l’as-
setjament escolar tradicional haja traspassat les barreres de les escoles per a 
continuar a les pròpies cases de les víctimes (Buelga, 2013). De fet, és molt 
freqüent que els adolescents involucrats en l’assetjament escolar també estiguen 
involucrats en el ciberassetjament, i així apareixen taxes del 80% de coincidèn-
cia entre aquestes dues formes d’intimidació (Riebel, Jäger i Fischer, 2009). 
El ciberassetjament escolar (CB) és un nou tipus d’assetjament propi del món 
digital d’aquest segle xxi que consisteix en la utilització de mitjans tecnològics, 
principalment Internet i el telèfon mòbil, per a danyar, intimidar i maltractar els 
iguals (Katzer, Fetchenhauer i Belschak, 2009; Li, 2007).

Aquesta modalitat de violència a través de les TIC té unes característiques 
que augmenten el seu potencial per a fer mal a la víctima. D’una banda, la invi-
sibilitat del ciberassetjador augmenta la indefensió de la víctima, ja que no sap 
realment a qui s’enfronta, encara que la majoria de vegades creu conèixer-ne 
la identitat. D’altra banda, una altra característica del ciberassetjament escolar, 
que afecta greument la reputació social de la víctima, es la humiliació pública 
que tenen les ciberagressions, ja que aquestes poden arribar ràpidament a milers 
d’espectadors, que poden convertir-se, alhora, en nous ciberagressors (Sabella, 
Patchin i Hinduja, 2013). No hi ha llocs segurs per a evitar las agressions pú-
bliques en la xarxa, aquestes poden aparèixer en qualsevol lloc de l’escenari 
virtual i en qualsevol moment del dia durant les 24 hores. 

El cas es que la prevalença del CB creix entre els adolescents ja que l’ex-
pansió i l’ús cada vegada més freqüent i en edats cada vegada més primeren-
ques dels dispositius electrònics (Guadix, 2014). Un estudi realitzat a Espanya 
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indica una prevalença de víctimes del 24.6% (Navarro, Serna, Martínez, i Ruiz-
Oliva, 2013). L’augment progressiu de la prevalença de la ciberassetjament es-
colar, segons la literatura científica, es deu en part a l’existència de dispositius 
nous, com ara els telèfons intel·ligents, que per les seues característiques han 
augmentat l’ús diari de les TIC (Buelga i Choliz, 2013).

Certament, els efectes negatius del ciberassetjament escolar causen un ele-
vat dany psicosocial i emocional sobre les víctimes; aquestes tenen sentiments 
d’ansietat, ideació suïcida, por, nerviosisme, irritabilitat, somatitzacions, tras-
torns del somni i dificultats per a concentrar-se (Garaigordobil, 2011), i es tro-
ben en situació de perill a l’hora de tenir problemes del desenvolupament que 
poden persistir en l’edat adulta. No hi ha dubte que la conseqüència més extre-
ma del ciberassetjament escolar és el suïcidi quan la víctima no té la capacitat 
per a suportar tant de patiment (Mendoza, 2012). En els últims anys, lamenta-
blement ha augmentat el nombre de suïcidis en adolescents víctimes d’aquest 
tipus de ciberassetjament. Un dels més recents és el de Viviana Aguirre, que 
amb 14 anys, va decidir llevar-se la vida després de ser assetjada diàriament a 
l’escola i a través de les xarxes socials. Pel que fa a açò, els resultats de l’estudi 
de Hinduja i Patchin (2010) revelen que els joves que han experimentat assetja-
ment cibernètic tenien en major grau pensaments suïcides i eren més propensos 
a intentar suïcidar-se que els adolescents que no havien experimentat ciberas-
setjament. Els suïcidis i intents de suïcidi evidencien encara més la necessitat 
d’adoptar mesures urgents per a prevenir aquests successos tràgics. Encara que 
la majoria dels casos no arriben a ser tan greus, el distrès emocional causat per 
aquest tipus de maltractament és efectivament molt elevat amb conseqüències 
molt pernicioses per al desenvolupament psicosocial actual i futur de les ciber-
víctimes. Les mateixes víctimes perceben que tenen pitjor salut psicològica, i 
consideren que l’experiència del ciberassetjament és molt angoixosa (Brolin 
Lâftman, Modin, Östberg, 2013). La investigació ha trobat que l’assetjament 
cibernètic s’associa amb emocions negatives com ara la tristesa, la ira, la frus-
tració, la vergonya, por, baixa autoestima i pensaments suïcides (Patchin i Hin-
duja, 2011; Ybarra, Diener-West i Leaf, 2007; Schneider, O’Donnell, Stueve, 
i Coulter, 2012). Aquest deteriorament psicològic de la víctima afecta també 
la forma en què es relaciona l’adolescent amb el seu entorn escolar, familiar i 
social (Price i Dalgleish, 2010).

En aquest sentit, un aspecte important que cal valorar en la problemàtica 
del ciberassetjament és com l’adolescent victimitzat percep que el seu entorn 
pot ajudar-lo a eixir d’aquesta situació de intimidació. Segons l’estudi de Li 
(2007), un terç dels adolescents no creuen que els professors, altres adults i 
autoritats, encara que tinguen coneixement de l’existència d’un problema de 
ciberassetjament a l’escola, siguen capaços d’ajudar la víctima i de solucionar 
el problema. A més, d’acord amb alguns estudis, els companys són les primeres 
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persones a les quals acudeixen les víctimes per a solucionar el problema (Bro-
oks, Magnusson, Spencer i Morgan, 2012). La falta de confiança en els adults 
juntament amb el deteriorament psicològic en els adolescents cibervictimizats 
són dos aspectes que poden contribuir a fer més greu i perpetuar l’experiència 
de ciberassetjament.

Tenint en compte tot açò, l’objectiu principal d’aquest treball ha sigut estu-
diar l’ajust psicosocial de la víctima en variables de tipus emocional (depressió 
i estrès percebut) i variables de tipus social (percepció de suport social en els 
sistemes formals i informals). Els objectius específics han sigut: 1) analitzar si  
hi ha diferències significatives entre adolescents víctimes i no víctimes de ci-
berassetjament escolar en les variables psicològiques de simptomatologia de-
pressiva i estrès percebut; 2) analitzar si hi ha diferències significatives entre 
adolescents víctimes i no víctimes de ciberassetjament escolar en la percepció 
de suport social tant per part dels sistemes formals com per part dels sistemes 
informals; i, 3) determinar en quina mesura el ciberassetjament escolar i les 
variables d’estudi (depressió, estrès percebut i percepció de suport social dels 
sistemes formals i informals) estan relacionats entre si.

Metodologia

Participants

La mostra d’aquesta investigació està composta per 590 adolescents 
d’ambdós sexes, 333 xics (56.4%) i 257 xiques (43.6%) d’edats compreses en-
tre 11 i 18 anys (M= 14.06, DT= 1.61). Els adolescents participants pertanyen 
a tres centres educatius públics de la ciutat de València (Espanya). Un 49% 
dels participants cursaven primer cicle de l’ensenyament secundari obligatori  
(n= 289), un 38.6% segon cicle de l’ESO (n= 228), i un 12.4% batxillerat (n= 73).

Instruments 

Escala de victimització mitjançant telèfon mòbil i a través d’Internet 
(CYBVIC: Buelga, Cava i Musitu, 2012). L’escala està formada per 18 ítems 
que mesuren l’assetjament experimentat pel telèfon mòbil i per Internet durant 
l’últim any en un rang de resposta d’1 a 4 (mai, poques vegades, moltes vega-
des, i sempre). La victimització a través del telèfon mòbil la formen 8 ítems 
(exemple, «M’han insultat o ridiculitzat amb missatges o telefonades») i la vic-
timització a través d’Internet s’avalua amb els mateixos 8 ítems anteriors, a 
més d’incloure 2 ítems relacionats amb la suplantació de la identitat (exemple, 
«S’han fet passar per mi per dir o fer coses dolentes en Internet»). El coeficient 
de fiabilitat alfa de Cronbach obtingut en aquesta escala fou de .92.
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Escala de depressió del Centre d’Estudis Epidemiològics dels Estats Units 
(CES-D: Radloff, 1977; adaptada per Herrero i Meneses, 2006). Aquesta esca-
la està composta per 7 ítems que en un rang de resposta d’1 a 4 (mai, poques 
vegades, moltes vegades, i sempre) proporciona una mesura general de l’estat 
d’ànim depressiu (exemple, «Em vaig sentir deprimit»). El coeficient de fiabili-
tat d’alfa de Cronbach d’aquesta escala fou de .81.

Escala d’Estrès Percebut- EEP (PSS4: Cohen i Williamson, 1988; adapta-
da per Herrero i Meneses, 2006). Els 4 ítems que conformen aquesta escala en 
un rang de resposta d’1 a 4 (mai, poques vegades, moltes vegades, i sempre) 
ofereixen una mesura general de l’estrès percebut pels adolescents durant l’úl-
tim mes (exemple, «He sentit que les dificultats s’amuntonaven sense poder 
solucionar-les»). El coeficient de fiabilitat alfa de Cronbach obtingut en aquesta 
escala fou de .64.

Escala de suport social comunitari (Gracia, Musitu i Herrero, 2002; adap-
tada per Herrero i Gracia, 2007). Per als objectius d’aquesta investigació es van 
utilitzar la dimensió de suport social en els sistemes informals composta per  
10 ítems, i la dimensió de suport social en els sistemes formals composta  
per 5 ítems. En un rang de resposta d’1 a 4 (molt en desacord, en desacord, 
d’acord, i molt d’acord) aquesta escala avalua la percepció de suport que perce-
ben els adolescents tant en els sistemes informals, como ara l’entorn amb el qual 
es relaciona de forma diària l’adolescent (exemple, «Al meu barri puc trobar 
algú que m’escolte quan em sent malament») com en els sistemes formals, que 
fan menció a les institucions, serveis socials o l’escola (exemple, «Si tinguera 
problemes personals, econòmics, familiars, etc., acudiria a aquests serveis»).  
El coeficient de fiabilitat alpha de Cronbach obtingut per a la subescala de su-
port social en els sistemes informals fou de .85, i .72 per a la subescala de suport 
social en els sistemes formals.

Procediment 

Es va sol·licitar permís per carta a cadascun dels centres docents seleccio-
nats per mostreig de conveniència per a participar en la investigació. La selecció 
dels participants es va realitzar mitjançant un mostreig estratificat per agrupa-
ments (Santos, Muñoz, Juez i Cortiñas, 2003). Les unitats de mostreig foren 
els centres educatius públics de la ciutat de València, i els estrats s’establiren 
en funció de la variable curs acadèmic que comprenia els nivells de 1r, 2n, 3r 
i 4t de l’ESO, i 1r i 2n de batxillerat. Una vegada obtinguts els permisos cor-
responents, es va procedir a la realització d’un seminari de caràcter informatiu, 
destinat al professorat i a la direcció del centre amb la finalitat d’explicar-los 
amb més detall els objectius de la investigació, i obtenir les autoritzacions del 
pares dels adolescents per a participar en la investigació. Posteriorment, un grup 
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d’investigadors prèviament entrenats van administrar els instruments als ado-
lescents, durant l’horari escolar i a les seues aules habituals. Mentre els pas-
saven els qüestionaris de forma individual, es va informar en tot moment els 
adolescents que la seua participació en la investigació era voluntària i anònima.

Anàlisi de dades

En primer lloc, es van utilitzar les puntuacions dels subjectes en l’escala 
de victimització a través del telèfon mòbil i a través d’Internet (CYBVIC) amb 
la finalitat d’identificar els adolescents víctimes i no víctimes. Els subjectes que 
puntuaren 1 en un o més ítems de l’escala foren assignats al grup de cibervícti-
mes. També es va realitzar una anàlisi de contingència per analitzar la distribu-
ció de les cibervíctimes en funció del sexe i edat (cicle acadèmic) de la víctima.

En segon lloc, amb el paquet estadístic SPSS 20, es van realitzar proves t 
per a mostres independents entre el grup de víctimes i no víctimes de ciberas-
setjament per a comprovar si hi havia diferències significatives en les variables 
depressió, estrès percebut i percepció de suport social en els sistemes informals 
i formals.

Finalment, en tercer lloc, es va realitzar una anàlisi de correlació entre el 
ciberassetjament escolar i les variables psicològiques (depressió i estrès perce-
but) i les variables de percepció de suport social (en els sistemes informals i en 
els sistemes formals).

Resultats

Pel que fa a la prevalença de ciberassetjament escolar, les dades indiquen 
que del total de la mostra total de 590 adolescents, el 76.4% (n= 451) mai no 
han sigut victimitzats per Internet i pel mòbil, mentre que el 23.6% (n= 139) 
dels adolescents ha sigut víctima de ciberassetjament escolar durant l’últim any. 

Tal i com s’observa en la taula 1, un 48.2% de les víctimes són xics i un 
51.8% són xiques.

La prova de khi quadrat de Pearson revela que la variable sexe és depen-
dent de ser o no víctima de ciberassetjament escolar (χ²= 5.021, gl=1, p < .05). 
En relació a l’edat, es constata que quasi la mitat de les víctimes (49.6%) és 
en el primer cicle de l’educació secundària (12-14 anys), un terç (32.4%) en el 
segon cicle de l’ESO (14-16 anys) i un 18% en batxiller (16-18 anys). La prova 
de khi quadrat de Pearson revela que la variable cicle acadèmic és també depen-
dent de ser o no víctima de ciberassetjament escolar (χ²= 6.496, gl=2, p < .05). 
Pel que fa a la magnitud de l’associació entre el nivell acadèmic i la incidència 
de ciberassetjament escolar, els resultats revelen que hi ha poca associació entre 
aquestes dues variables (V de Cramer = .105; p=.039).
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TAULA 1
Distribució de las víctimes de ciberassetjament escolar en funció del sexe 

i cicle d’ensenyament secundari: freqüència i percentatge

Cibervíctimes 1r cicle (ESO) 2n cicle (ESO) Batxiller Total

Xics 34 (24.5%) 21 (15.1%) 12 (8.6%)    67 (48.2%)

Xiques 35 (25.2%)  24 (17.3%) 13 (9.4%)    72 (51.8%)

Total 69 (49.6%) 45 (32.4%) 25 (18%) 139 (100%)

D’altra banda, els resultats de les proves t per a mostres independents in-
diquen que no hi ha diferències significatives entre xics i xiques en la variable 
ciberassetjament escolar (t= 0.97; p=.922), encara que tal com es constata en la 
taula 2, si hi ha diferències significatives entre el grup de víctimes i no víctimes 
per ciberassetjament escolar, en les variables psicològiques analitzades: simpto-
matologia depressiva i estrès percebut i també en la variable de suport social en 
els sistemes formals. No obstant això, la variable suport social en els sistemes 
informals no presenta diferències significatives.

TAULA 2
Mitjanes (desviacions típiques) i prova T de Student entre víctimes i no víctimes 

de ciberassetjament escolar en simptomatologia depressiva, estrès percebut 
i suport social en sistemes informals i formals.

 Variables No víctimes Víctimes T P

Simptomatologia depressiva 1.84 (.57) 2.24 (.66) - 5.36 < .001

Estrès percebut 2.00 (.61) 2.32 (.63) -6.37 < .001

Suport social 

en sistemes informals 3.00 (.61) 2.95 (.58) .76 .448

Suport social en sistemes formals 2.73 (.69) 2.52 (.74) 2.87 .003

Respecte a les variables emocionals, i en concret, en relació a la simpto-
matologia depressiva, els resultats indiquen l’existència de diferències estadís-
ticament significatives (t= -5.36; p=.000) entre els grups, de manera que les 
víctimes puntuen més alt en simptomatologia depressiva (M= 2.24, DT=.66) 
que el grup de no víctimes (M= 1.84, DT=.57). També s’hi observen diferències 
significatives entre els grups de contrast en l’estrès percebut (t= -6.37; p=.000), 
les cibervíctimes experimenten més estrès percebut (M= 2.32, DT=.63) que  
els estudiants que no són víctimes d’assetjament a través d’Internet i del mòbil 
(M= 2, DT=.61).
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Pel que fa a les variables de percepció de suport social, s’hi observen di-
ferències estadísticament significatives entre els grups en la dimensió suport 
social en els sistemes formals (t= 2.87; p= .003). D’aquesta manera, les víctimes 
de ciberassetjament escolar presenten puntuacions més baixes en la percepció 
de suport social en els sistemes formals (M=2.52, DT= .74) en comparació dels 
adolescents no victimitzats (M=2.73, DT= .69). No obstant això, pel que fa 
a la percepció de suport social en els sistemes informals no s’observen dife-
rències significatives entre víctimes i no víctimes de ciberassetjament escolar 
(t= -.76; p= .448). Després de realitzar el càlcul de la d de Cohen, s’hi observa 
que la grandària de l’efecte d’aquestes variables indica que aquestes diferències 
significatives no són molt rellevants, tret de la variable suport en els sistemes 
formals, que presenta una grandària de l’efecte d= .29 considerat pels experts 
com petit. 

Finalment, l’anàlisi de correlació de Pearson confirma que hi ha correla-
cions estadísticament significatives entre el ciberassetjament escolar i totes les 
variables considerades en aquest treball (taula 3), a excepció de la variable su-
port social en els sistemes informals.

TAULA 3
Correlacions de Pearson entre la variable ciberassetjament escolar i les variables: 

simptomatologia depressiva, estrès percebut, suport en els sistemes informals i formals

 Variables 1 2 3 4 5

1. Ciberassetjament esc. _    

2. Simptomatologia depressiva .31** _   

3. Estrès percebut .26** .61** _  

4. Suport social en sistemes informals -.08 -.14** -.16** _ 

5. Suport social en sistemes formals -.09* -.20** -.13** .28** _

**p<.01; *p<.05

El ciberassetjament escolar correlaciona positivament amb les variables 
emocionals analitzades en aquest estudi: simptomatologia (r = .31, p < .01), i 
estrès percebut (r = .26, p < .01). D’altra banda, quant a les variables de suport 
social, s’hi observa una correlació significativa negativa en la percepció de su-
port social en els sistemes formals (r = - .09, p < .05); al contrari que en la vari-
able suport social en les sistemes informals, que no s’hi observa una correlació 
significativa amb el ciberassetjament escolar. 
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Discussió

L’objectiu principal d’aquest treball ha sigut analitzar l’ajust psicològic i 
social en adolescents víctimes de ciberassetjament escolar, tenint en compte a 
la hora de fer les anàlisis variables de tipus emocional (simptomatologia depres-
siva i estrès percebut) i variables de tipus social (percepció de suport social en 
els sistemes informals i formals). Per a això, es va analitzar, en primer lloc, la 
prevalença de cibervíctimes distribuïdes segons sexe i cicle acadèmic. En segon 
lloc, es va analitzar l’existència de diferències entre adolescents víctimes i no 
víctimes de ciberassetjament escolar en les variables d’estudi. Finalment, es va 
determinar en quina mesura el ciberassetjament escolar i les variables d’estudi 
(depressió, estrès percebut i percepció de suport social en els sistemes informals 
i formals) estaven relacionades entre si.

En aquest treball es troba una prevalença del 23.6% de víctimes de cibe-
rassetjament escolar durant l’últim any. Aquesta prevalença coincideix amb la 
majoria dels estudis realitzats en els últims anys, que troben una prevalença de 
victimització que oscil·la entre el 20 i 30% (Buelga, Cava i Musitu, 2010; Na-
varro et al., 2013). Les nostres dades van revelar que la freqüència de víctimes 
entre xiques i xics era semblant, la qual cosa coincideix amb el treball d’Ál-
varez-García, Núñez, Álvarez, Dobarro, Rodríguez i Gónzalez-Castro (2011), 
aquests autors no troben diferències significatives en funció d’aquesta variable. 
En relació a l’edat, els resultats d’aquest treball van indicar que quasi la meitat 
de les víctimes és en el primer cicle d’ensenyament secundari obligatori (en 1r i 
2n ESO), un terç en el segon cicle de l’ESO i menys d’un quart en batxillerat; de 
manera que descendeix, per tant, la prevalença de cibervictimització a mesura 
que augmenta l’edat. D’altra banda, s’ha constatat l’existència de diferències 
significatives entre els grups de contrast (víctimes i no víctimes de ciberasset-
jament escolar) en totes les variables analitzades, tret de la percepció de suport 
social en els sistemes informals, en què no es troben diferències entre els ado-
lescents victimitzats i no victimitzats per ciberassetjament escolar. Així, en re-
lació a les variables psicològiques analitzades, s’observa que les cibervíctimes 
presenten una major simptomatologia depressiva i estrès percebut respecte als 
adolescents no victimitzats, i que també s’obté una correlació positiva significa-
tiva d’aquestes dues variables amb el ciberassetjament escolar. Aquest resultat 
està en la línia d’altres estudis que indiquen que el dany emocional com a conse-
qüència del ciberassetjament escolar és molt significatiu, posa en evidencia que 
les víctimes poden experimentar en major grau tristesa, indefensió, frustració, 
ira, estrès, somatització i aïllament, i les mateixes víctimes consideren aquesta 
experiència com a molt angoixant (Garaigordobil, 2011; Guadix, 2014). A més 
en aquesta línia, Navarro, Yubero, Larrañaga i Martínez (2012) suggereixen que 
els adolescents amb dificultats en les relacions interpersonals, ansietat social, 
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i falta d’habilitats socials tenen major probabilitat de ser blanc d’assetjament 
cibernètic. Per això, en futures investigacions seria interessant aprofundir en 
aquest resultat, i en particular, aprofundir a analitzar la relació antecedent i con-
seqüent que es produeix entre els símptomes depressius i l’estrès percebut, i la 
victimització per ciberassetjament escolar.

Pel que fa a la percepció de suport social, els resultats indiquen que les 
cibervíctimes presenten puntuacions inferiors a les no víctimes en la percepció 
de suport per part dels sistemes formals, com poden ser les institucions, els 
serveis socials o l’escola. Els resultats mostren també una correlació negativa 
significativa entre aquesta variable i el ciberassetjament escolar. Aquest resultat 
és coherent amb l’estudi de Li (2007), que indicava que un terç dels adolescents 
no creuen que les autoritats o professors siguen capaços d’ajudar-los davant de 
l’assetjament cibernètic, encara que siguen conscients del problema. El fet que 
les cibervíctimes perceben menys suport social dels sistemes formals podria ex-
plicar que aquests adolescents no demanen ajuda a les autoritats o institucions, 
i, per tant, que el problema del ciberassetjament lluny de solucionar-se, es faça 
més greu i es perpetue en el temps.

D’altra banda, els resultats d’aquest treball suggereixen que no hi ha dife-
rències en la percepció de suport social en els sistemes informals entre víctimes 
i no víctimes de ciberassetjament escolar. Aquests resultats estan en la línia dels 
trobats per Li (2007), que indica que els amics són les primeres figures a què 
acudeixen els adolescents quan tenen problemes, la qual cosa podria explicar 
que no hi haja diferències entre els grups, ja que els iguals són, tant per a les 
víctimes com per a les no-víctimes, una de les figures més importants en la vida 
de l’adolescent, i la família passa a un segon pla (Musitu i Cava, 2003). No 
obstant això, cal ressaltar, que en la majoria d’ocasions, quan hi ha agressions, 
els companys no s’involucren per por de represàlies i de convertir-se en un nou 
blanc per als agressors (Cuadrado-Gordillo i Fernández-Antelo, 2014). Segons 
les dades, el 50% de les víctimes no comunica a ningú el problema d’assetja-
ment que està patint, o rares vegades ho fa, perquè des de la seua perspecti-
va, implicaria un risc major de tornar a ser ciberintimidat (García-Maldonado, 
Joffre-Velázquez, Martínez-Salazar i Llanes-Castillo, 2011). Aquesta dada, junt 
amb les investigacions que mostren que les cibervíctimes tenen un sentiment 
major de soledat i una percepció menor de suport social (Sahín, 2012), situen 
la víctima en un escenari de vulnerabilitat i d’indefensió significatiu que afecta 
molt negativament el seu ajust i desenvolupament psicosocial.

A pesar de la rellevància d’aquesta investigació que proporciona dades no-
ves per a avançar en la comprensió del ciberassetjament escolar, aquest treball 
té algunes limitacions que hem de tindre en compte. A causa de la complexitat 
del fenomen, el caràcter transversal del disseny impedeix establir una relació 
de causalitat entre les diferents variables considerades en l’estudi. Així mateix, 
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les respostes proporcionades pels adolescents a través d’autoinformes podrien 
estar subjectes a l’efecte de desitjabilitat social i de biaixos, encara que, respecte 
a això, s’ha confirmat que la fiabilitat i validesa dels autoinformes dels adoles-
cents per al mesurament de conductes de risc és acceptable (Flisher, Evans, 
Muller i Lombard, 2004).

Malgrat aquestes limitacions, l’estudi permet fer llum en el coneixement 
de la problemàtica del ciberassetjament escolar. En investigacions futures, seria 
interessant abordar la problemàtica en tota la complexitat, amb la implicació 
de la família, els agents escolars i autoritats en el coneixement del ciberassetja-
ment escolar, no sols per a saber com saber afrontar el tractament d’un cas de 
ciberassetjament, sinó també per previndre’l. A més, els resultats obtinguts en 
la literatura científica i en aquest treball emfatitzen la importància d’elaborar 
diferents estratègies que milloren la confiança dels adolescents en els adults per 
a resoldre aquest tipus de problemes, i fomentar la denúncia de casos de cibe-
rassetjament a les autoritats, quan la situació ho requerisca. Tots els esforços 
han d’unir-se a fi que l’adolescent víctima de ciberassetjament escolar trobe una 
eixida a la situació, i puga disposar del suport dels altres en la tolerància zero a 
qualsevol tipus d’intimidació.
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