Digital Civility Index
Проучването Digital Civility Index (DCI) измерва риска от излагане на онлайн заплахи. Те са
разделени в 4 категории: поведенчески, навлизане в личното пространство, заплахи за
репутацията и сексуални заплахи. Всяка категория включва няколко индивидуални заплахи.
Индексът DCI се изчислява на база процент от потребители, които са били изложени на
една или повече от заплахите. По-нисък резултат говори за по-малко излагане на онлайн
заплахи.
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от потребителите са
изключително или много
притеснени от поне една от
заплахите
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заплаха през последния
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Младежи

Повече онлайн взаимодействия
По-изложени са на поведенчески
заплахи
По-често отговарят пряко на заплахата

По-изложени са на онлайн
заплахи
Отговарят с повече самочувствие
на грубо отношение

По-запознати са къде могат
да потърсят помощ
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Жени

Докладват по-високо
излагане на заплахи

По-малко изложени са на заплахи

По-уверени са в
справянето със заплахите

По-неуверени са в справянето със
заплахите

Еднакво ниво на загриженост
Еднакво често отговарят директно на заплахите
Еднакво запознати са къде могат да потърсят помощ, ако
им е необходима

