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Összefoglalás: Háttér és célkitûzések: Az internethasználat napjainkban a fiatal generáció számára megkerülhetetlen
tevékenység. Az online világ az elsôdleges információforrás és a gyors kommunikáció színtere, amellyel nap mint nap
akár több órát is eltölthetnek. Tanulmányunk célja, hogy megvizsgáljuk: a problémás mértékû internethasználat milyen összefüggést mutat bizonyos társas tényezôkkel, valamint a stresszel és az élettel való elégedettséggel.
Módszer: Adatgyûjtésünket 2014 elsô félévében végeztük, 386 lány bevonásával. A feladatuk egy online, anonim kérdôív kitöltése volt, mely a szocio-demográfiai adatokon túl kiterjedt a szociális háttértôl érkezô támogatásra, a különbözô internetes tevékenységekkel eltöltött idôre is. A leíró statisztikát követôen faktorelemzést, korrelációs elemzést és
többváltozós lineáris regresszió-elemzést végeztünk az összefüggések feltárása érdekében.
Eredmények: Adataink alapján elmondható, hogy a fiatalok 78%-a legalább napi két, 40%-uk napi négy óránál is
többet tölt internetezéssel. Az egyes online végezhetô tevékenységekbôl faktorelemzéssel négy különálló faktort kaptunk: Közösségi-böngészési, Hír-információ, Kockázatos és Magányos játék faktor. Ezek közül egyedül a Hír-információ faktor nem mutatott együtt járást a problémás internetezéssel. A regresszióelemzés alapján a problémás használatot a szégyenlôsség, a stressz, a magányosság és két faktor, a Közösségi-böngészési és a Kockázatos faktor magyarázza a legnagyobb mértékben.
Következtetések: Összességében megállapíthatjuk, hogy az internet központi szerepet játszik a megkérdezett fiatalok
mindennapjaiban. A problémás használat abban az esetben nem jelent meg, ha az internetezésnek volt egy meghatározott célja, az ekkor végzett tevékenység általában hír- vagy információkeresés. A minél korábbi életkori szakaszban elkezdett prevenció, az internet helyes használatára való oktatás mindenképpen indokolt.
Kulcsszavak: problémás internethasználat; magányosság; stressz; társas támogatás; élettel való elégedettség
Summary: Background and aims of the study: Nowadays the internet use is inomissibile for the members of the young
generations. The online world is the primary source of infomation and quick communication, and these activities can
take more hours per day. The main goal of the present study was to examine interrelationships among problematic
internet use, social factors, stress and life satisfaction.
Method: Data collection was going online during the first semester of the year 2014 (N= 386 girls). The anonymous
questionnaire contained items on perceived social support and the amount of online activites beyond sociodemographics. After descriptive statistics, factor, correlation and multiple linear regression analyses were applied to detect
interrelationships.
Results: According to our data, 78% of the participants spent daily at least 2 hours, 40% more than 4 hours online.
Using factor analysis, four factors of online activities were identified: Social networking-surfing, News-information,
Risky and Lonely game factors. Only the News-information factor was not related to the problematic internet use.
Based on multiple regression analyses, we may conclude that shyness, stress, loneliness and two factors, the Social
networking-surfing and the Risky factors acted as background variables for problematic internet use.
Conclusions: As a summary we may conclude that the internet has an important role in the everyday life of the
participants. In case of the direct aim of the online activities the problematic use did not appear. These activities were
mostly searching for information and news. In introduction of prevention, education about the correct use of the
internet may be reasonable as early as possible.
Keywords: problematic internet use; loneliness; stress; social support; life satisfaction
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Bevezetés
Mindennapjaink szerves részét képezi a számítógépezés, azon belül is az internet használata,
mivel a tabletek, okostelefonok elterjedésével
bárhol és bármikor lehetôvé vált az online jelenlét (1). A társadalmi nyomás abban is tetten
érhetô, hogy azt, aki visszautasítja az internetet,
a fiatalok csúfolják és kiközösítik, felnôttként
lemarad a legfrissebb információkról, állásajánlatokról, hírekrôl. Az internet az elsô számú
információforrássá lépett elô, emellett pedig a
kapcsolattartás legfontosabb színtere is; elsôsorban a fiatalok számára nélkülözhetetlen,
akik már el se tudják képzelni az életüket internet nélkül (2). A használat mértéke jelentôs, átlagos hétköznap a gyermekek két órát, hétvégeken pedig három órát is eltöltenek internetezéssel (3). Azon belül is az online közösségi oldalak
látogatása a legnépszerûbb: egy kutatás szerint
a tizenévesek 40%-ára jellemzô, hogy napi egy
órát töltenek el ilyen honlapokon, míg 26%uknál ez az idô két óra, 16%-uknál eléri a napi
három órás használatot is (4).
Az internethasználatnak számos elônye van,
amihez a felhasználók könnyen hozzászoknak.
Ilyen például az azonnali válasz és jutalom érkezése, a folytonos visszajelzések és megerôsítések szerzése (3). A túlzott mértékû internethasználat addikció megjelenéséig is elvezethet,
aminek egyik oka a jutalomfüggôség kialakulásában is kereshetô (5). Ez a függôségi viszony
ugyanolyan elvonási tüneteket alakíthat ki mind
fizikai, mind pszichológiai szinten, mint az alkohol, a drog vagy akár a szerencsejáték (6). A
problémás mértékû internethasználat prevalenciája tág határok között mozog, kutatásonként
eltérô mértékû a használt tesztet, a vizsgált kultúrát és a problémás használat kritériumának
választott idôtartamokat figyelembe véve, így
elôfordulása 1% (7) és 11% (8) között változhat.
Annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedben
terjedt el tömegesen az internethasználat, már
viszonylag korán, az 1990-es évek végén megkezdôdött a problémás mértékû használat kutatása (9). A jelenséggel kapcsolatos vizsgálatokat azonban megnehezíti, hogy nincs egységesen elfogadott kritériumrendszere, definíciója,
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mérôeszköze, elnevezése. Van olyan kutató, aki
internetfüggôségi zavarnak („internet addiction
disorder”) nevezi (9), más internetfüggôségnek
(„internet addiction”) (10), excesszív internethasználatnak („excessive internet use”) (11),
problémás internethasználatnak („problematic
internet use”) (12), patológiás internethasználatnak („pathological internet use”) (13), kompulzív internethasználatnak („compulsive
internet use”) (14), vagy internet abúzusnak
(„internet abuse”) (15) aposztrofálja a jelenséget.
Általános jellemzésként elfogadható, hogy a
túlzott használat egy kontrollálhatatlan vágyat
jelent a világháló fokozott mértékû használatára, ekkor a személyek számára leértékelôdik az
az idô, amit nem online tölthetnek (16). A nagyszámú kutatások ellenére az online függôséget
továbbra sem tartalmazza „A mentális betegségek diagnosztikai és statisztikai kézikönyve”, a
DSM-5 (17). Az online szerencsejáték-függôség
ellenben bekerült a pszichiátriai zavarok egyik
kategóriájába. Azért sincs még konszenzus a tekintetben, hogy külön betegségként tekinthetünk-e az internettel kapcsolatos problémákra,
mert elképzelhetô, hogy egyéb zavarokat (pl.
szorongást, depressziót) fedô tünetcsoportról
van szó (18). A kutatások igazolták a komorbiditást számos mentális zavarral, elsôsorban
depresszióval, ADHD-val, szociális és egyéb
szorongásos kórképpel; ezek jelenléte egyértelmûen hajlamosíthat függôségre az online világban (19).
Vizsgálatunkban a problémás internethasználat (PIH) kifejezést alkalmazzuk, mivel úgy
véljük, még a patológiásnak tekinthetô szint elérése elôtt a napi több órás internetezés komoly negatív hatással lehet a felhasználók személyközi kapcsolataira, mentális és fizikai
egészségére. Bár az egységes és átfogó definíció
még várat magára, abban egyetértenek a kutatók, hogy vannak bizonyos elemei a viselkedésnek, amelyek alapján függôségrôl beszélhetünk
(20). Az ún. három-faktoros modell a következôket emeli ki: kényszeresség (obszesszió), elhanyagolás és kontrollzavar (21). A kényszeresség
alapja az internet excesszív használata, amely
szalienciába torkollik, azaz az egyén életében
dominánssá válik az online jelenlét, és kény-
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szert érez az internettel való foglalkozásra,
kényszeresen fantáziál, álmodozik róla, és amikor nincs online, akkor is azt tervezgeti, hogy
mit fog csinálni az interneten. Ezzel összefügg
az is, hogy elhanyagolja mindennapi tevékenységeit, a problémás internethasználó pl. kevesebbet alszik, eszik, mozog, nem készíti el a házi
feladatát, elhanyagolja a házi munkát, társas
kapcsolatait. A kontrollzavar pedig az interneten eltöltött idô szabályozásának a nehézségét
jelzi, az eltervezettnél sokkal több idôt tölt online. A problémás internethasználatra több elmélet is igyekszik átfogó magyarázatot találni.
Davis (22) szerint a kognitív-behaviorista modellel magyarázható a jelenség, mivel a problémás internethasználattal maladaptív kogníciók
társulnak, amelyek negatívan hatnak a felhasználó életvitelére. Davis elkülönít specifikus és
generalizált problémás internethasználatot,
ahol is a specifikus használatnál meghatározott
cél kötôdik az internetezéshez (pl. online szerencsejáték), míg a generalizált problémás
használat egy összetettebb viselkedési formát
jelent. A kezelések során alkalmazott antidepresszívumok a neuropszichológiai modellt erôsítik, vagyis azt, hogy a problémás internethasználat – csakúgy, mint egyéb függôségek esetében
– az agy jutalmazó rendszerével, a dopamin
hormon felszabadulásával állhat kapcsolatban
(23). A kompenzációs teória szerint az online
tevékenységekben próbálják meg a felhasználók megélni mindazt, amit a valós környezetükben nem tudnak (24).
A problémás internethasználatot számos tényezôvel vetették már össze a különbözô kutatások során. Az egyik ilyen fontos eredmény az
életminôséggel, a pszichikai jólléttel való összefüggés. Az eredmények azt mutatják, hogy a
problémás internethasználók kevésbé elégedettek saját életükkel (25, 26). Azok gondolkodása,
akiknek internethasználata problémásnak minôsíthetô, könnyebben válik pesszimistává,
gyakrabban értékelik a velük történt eseményeket és interperszonális kapcsolataikat negatívnak, ami csökkenti az élettel való elégedettségüket (27). Egy másik jelentôs megfigyelés, hogy a
problémás internethasználók körében az észlelt
stressz magasabb szintû volt (28). Úgy tûnik, a

mindennapok problémái elôl egyfajta menedéket nyújthat az online világ (29), az „eszképizmus” egyik modern módja. Emellett a másik
motiváció a valós környezetbôl hiányzó – vagy
nem kellô mennyiségû szociális támogatás
kompenzálása online szociális tôkével, erre utal
az az adat, amely szerint a fiatalok jelentôs társas támogatást kapnak az online felületeken
(30). Gyakori, hogy valamilyen stresszt okozó
életesemény elôl a virtuális világba menekülnek, amit nemcsak hangulatjavításra és a helyzettel való megbirkózásra használnak fel, hanem társas támogatás szerzésére is. Circulus
vitiosus alakulhat ki ugyanakkor, ha ez túlzott
mértékû internethasználathoz vezet, annak negatív következményeivel. Problémás internethasználatra különösen hajlamosítanak a társas
készségek zavarai (31); nem véletlen, hogy korrelációt mutat a magányossággal (32) és szégyenlôsséggel (33). Az online jelenlét tehát egy
megnövekedett, de a való életben nem teljesülô
szociális szükségletet is kielégít, aminek hátterében állhat magányosság, szégyenlôsség vagy
a kapcsolatépítési/kommunikációs készség zavara (34, 35).
Jelen kutatásunk célja volt megvizsgálni, milyen mennyiségi és tartalmi szokások jellemzik
a napi internethasználatot egy fiatal populációban. A szakirodalom szerint a középiskolások
mellett az egyetemista korcsoport különösen
érintett a problémás internethasználatban,
aminek több oka van: a korosztály-specifikus
fejlôdéstani sajátosságok (átmenet a serdülôkor és a felnôttkor között), az internet könnyû
elérhetôsége és a szülôi kontroll hiánya mellett
az internethasználat megnövekedett szükséglete a tanulás során (36). Másik törekvésünk volt
a problémás mértékû internethasználat mögött
álló pszichológiai (jóllét-változók és társas pszichológiai) tényezôk és online tevékenységek
feltárása, illetve adataink összevetése korábbi,
szintén a problémás internethasználatra vonatkozó magyar kutatás eredményeivel (37). A
két vizsgálat között eltelt 10 év, így a változások
alapján levonhatók a következtetések arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi prevenciós tevékenységek mely részterületre fókuszáljanak.
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Módszerek
Vizsgálatunkban 386 lány vett részt, 14–24 év
közöttiek (átlagéletkor 20,2 év, a szórás 2,7 év).
A fiú kitöltôk (N=56) válaszait kiemeltük az adatbázisból, tekintetbe véve azt, hogy alacsony létszámuk torzította volna az adatok értelmezését. A résztvevôk feladata egy anonim, önkitöltésen alapuló kérdôív megválaszolása volt,
amelyben az internethasználati szokásokon felül a problémás internethasználatra, élettel való elégedettségre, észlelt stressz mennyiségére
és társas jellemzôikre (szégyenlôsség, magányosság, vágy a kötôdésre) vonatkozó kérdésekre is kellett válaszolni, ami átlagosan 15–20
percet vett igénybe. A nemzetközi kutatásokat
alapul véve a válaszadás egy online kérdôív segítségével történt, mivel úgy tûnik, a fiatalok a
papíralapú, hagyományos módszerekkel szemben az online kitöltést részesítik elônyben (38,
39). További szempont volt az internetes módszer választása mellett, hogy az ilyen kitöltési
forma alkalmazása esetén magasabb arányban
érhettünk el problémás mértékben internetezôket. A kitölteni kívánt kérdôív egy link segítségével volt elérhetô, s akkor érvényesült a teljes
kitöltés, ha nem maradt válasz nélkül egy kérdés sem. Mivel kötelezô volt a válaszadás minden kérdésre, egy teljes körû, hiányzó adatokat
nem tartalmazó adatbázist állíthattunk fel. A
hat hónapos adatgyûjtésre 2014 január–júliusa
között került sor, különféle internetes közösségi oldalakon és fiatalok által sûrûn látogatott
online fórumokon osztottuk meg a kérdôív
linkjét.
Az interneten végzett tevékenységekkel kapcsolatosan minden résztvevônek meg kellett
adnia, mennyi idôt tölt el velük naponta (nem
használja az adott célból, pár perc, fél óra, 1–2
óra, 2–4 óra, 4 óránál hosszabb idô). Korábbi
kutatásokat alapul véve (40) az alábbi online tevékenységekre kérdeztünk rá: azonnali üzenetek
írása, közösségi oldalak látogatása, információkeresés, hírolvasás, kikapcsolódás, böngészés,
filmnézés-könyvolvasás-zenehallgatás, felnôtt
tartalmú oldalak látogatása, online szerencsejáték, online játék.
A problémás internethasználat mérésére a
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Problémás Internethasználat Kérdôívet (37) alkalmaztuk, mely 18 itembôl álló teszt, ahol a
válaszlehetôségek egytôl (soha) ötig (mindig)
terjednek. Az alábbi három alskála különíthetô
el. Az obszesszió (vagyis kényszeresség) az internettel kapcsolatos gondolati elfoglaltságot, vágyakozást jelenti. Pl. „Milyen gyakran érzed
nyugtalannak, feszültnek magad, ha nem internetezhettél annyit, amennyit szerettél volna?”.
A Cronbach-α megbízhatósági mutató értéke
0,77. Az elhanyagolás alskála arra vonatkozik,
hogy a mindennapos tevékenységek végzése
háttérbe szorul-e az internetezéssel szemben.
Pl. „Milyen gyakran választod az internetezést a
partnereddel való együttlét helyett?”. A problémás használók hajlamosak kevesebbet aludni,
elhanyagolni a házimunkát, házi feladatot,
csökken a mozgás, a kimozdulás otthonról. Az
alskála megbízhatósági mutatója 0,66. A kontrollzavar faktor arra utal, hogy a felhasználó
számára nehézséget okoz az interneten eltöltött idô szabályozása. Pl. „Milyen gyakran van
úgy, hogy szeretnéd csökkenteni az internetezéssel töltött idôt, de nem sikerül?” A Cronbach-α értéke 0,87.
Az öt itembôl álló Élettel való elégedettség
skála (Satisfaction with Life Scale, SWLS) válaszlehetôségei egytôl (egyáltalán nem értek
egyet az állítással) hétig (teljesen egyetértek)
terjedtek. Pl. „Ha még egyszer újraélhetném az
életemet, szinte semmit nem változtatnék.”
(41). A Cronbach-α értéke 0,87 volt.
Az észlelt stressz mértékének megállapítására
az Észlelt Stressz Skála (Perceived Stress Scale)
szolgált (42). A kérdôív 14 itembôl áll, és arra
vonatkoznak a kérdések, hogy az elmúlt hónapban kerültek-e olyan élethelyzetbe, melynek leküzdése stresszt jelentett a számukra. Pl. „Az elmúlt hónapban milyen gyakran érezted úgy,
hogy összecsapnak a fejed fölött a hullámok?” A
válaszkategóriák nullától (soha) négyig (nagyon gyakran) terjedtek. A megbízhatósági értéke a tesztnek 0,86 volt.
A Need to Belong Scale (43) alkalmazásával a
kötôdésre irányuló szükségletet mértük fel. Pl.
„Szeretném, ha az emberek elfogadnának engem.”. A kérdôív 10 itembôl áll, a válaszkategóriák egytôl (egyáltalán nem értek egyet) ötig
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(teljesen egyetértek) terjedtek. A Cronbach-α
megbízhatósági mutató értéke 0,77 volt.
A Szégyenlôsség Skálán (Shyness Scale, RCBS)
szintén egytôl (egyáltalán nem jellemzô rám)
ötig (teljes mértékben jellemzô rám) lehetett
értékelni az itemeket, összesen 13 állítást (44).
A kérdôív ilyen jellegû állításokat tartalmazott:
„Nem szoktam egyenesen mások szemébe nézni.” A Cronbach-α mutató értéke 0,82 volt.
A magányosság mérésére az UCLA Magányosság Skála (45) magyar adaptációját alkalmaztuk
(46), mely kérdôív 20 állításból áll. Pl. „A kapcsolataim felszínesek.” A válaszlehetôségek egytôl (egyáltalán nem értek egyet) négyig (teljesen
egyetértek) voltak jelölhetôek. A Cronbach-α
mutató 0,90 értékû lett.

Eredmények
Adataink elemzésére az SPSS 15.0 for Windows
nevû szoftvert használtuk. A szignifikancia általunk elfogadott maximális szintje 0,05 volt. A leíró statisztikán túl faktoranalízist (a változók
közötti kapcsolatok tendenciáinak megállapítására), korreláció-elemzést (a kétoldalú kapcsolatok feltérképezésére) és többváltozós li-

neáris regresszió-elemzést használtunk. A központi statisztikai elemzést a regresszió-analízis
jelentette, amelynek segítségével értékeltük a
különbözô pszichológiai faktorok (mint független változók) összefüggéseit a problémás internethasználat (mint függô változó) kialakulásában.

Leíró statisztika
A kérdôívet kitöltô 14–24 év közötti lányok
38,6%-a naponta legalább négy órát tölt el
internethasználattal, 39,4%-uk kettô-négy órát,
13%-uk egy-két órát internetezik, 7,4%-uk esetében napi egy óra vagy annál kevesebb ez az
idômennyiség, míg 1,6%-ukra jellemzô az, hogy
nem használják minden nap az internetet.
A mindennapos internetes tevékenységek
gyakoriság szerinti felosztását az 1. ábra foglalja össze. Megkülönböztethetünk egymástól
olyan aktivitásokat, amelyek napi szinten több
mint négy órára leköti a felhasználókat, ilyenek
a filmnézés, zenehallgatás, könyvolvasás online
(a minta 12,2%-ára jellemzô), különbözô közösségi oldalak látogatása (6%), azonnali üzenetek írása (5,7%), honlapok böngészése (3,6%).

1. ábra
A különféle internetes tevékenységekkel eltöltött napi idômennyiségek
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Két-négy órás tevékenységet jelent 21,8%-nál a
filmnézés, zenehallgatás, könyvolvasás. A közösségi oldalak látogatása (13,5%), honlapok
böngészése (13,2%). Új tevékenységként jellemzô a kikapcsolódás (4,9%) és az információ
keresése (4,4%). A megkérdezett személyek
esetében nem volt jellemzô a napi szintû használata a felnôtt tartalmú oldalaknak, az online
szerencsejátékoknak és az online játékoknak
(64,8% esetében nincs ilyen jellegû napi szintû
aktivitás).

maztunk annak feltárására, hogy mely online
tevékenységek végzése kapcsolódik egymáshoz
(lásd: 1. táblázat). Az elemzés során négy, egymástól jól elkülönült faktort kaptunk: Közösségi-böngészés, Információ-hír, Kockázatos és
Magányos játék használatokat (0,4-nél nagyobb
faktorsúlyok szerint értékelve a végsô rotált faktorstruktúrát). A négy faktor összesen a variancia 62,2%-át magyarázta meg.

Problémás internethasználat
Faktorelemzés
Az egyes interneten végezhetô tevékenységek
kapcsolatának elemzésére faktoranalízist alkal-

A Problémás Internethasználat Kérdôíven elért
eredményeket kétmintás t-próbával összevetettük egy 10 évvel korábbi kutatás adataival (37).
A 2004-es kutatás esetében a megkérdezettek

1. táblázat
Az internetes tevékenységek kategóriái faktoranalízis alapján (végsô, rotált eredmény). Faktorok a sajátértékekkel

Változók

1. faktor

2. faktor

3. faktor

4.faktor

Azonnali üzenetek

0,788

–

–

–

Közösségi oldalak

0,754

–

–

–

Interneten töltött idô

0,753

–

–

–

Böngészés

0,537

–

–

–

–

0,837

–

–

Faktorsúlyok

Információkeresés
Hírolvasás

–

0,789

–

–

Kikapcsolódás

–

0,577

–

–

Felnôtt oldalak

–

–

0,848

–

Film/zene/könyv

–

–

0,440

–

Játék

–

–

–

0,570

Negatív tapasztalat elmúlt 3 hónapban

–

–

–

-0,716-

33,8

10,4

%-os variancia
Faktor elnevezése

Közösségi-böngészés Információ-hír

9,3

8,7

Kockázatos

Magányos játék

2. táblázat
A Problémás Internethasználat Kérdôív eredményeinek összevetése a teszt korábbi eredményeivel

Faktor
Obszesszió
Elhanyagolás

Vizsgálat

N

Átlag

Szórás

*2004*

472

09,2

3,9

2014

386

09,1

3,1

2004

472

12,1

4,1

2014

386

11,9

3,4

Kontrollzavar

2004

472

11,3

4,1

2014

386

12,0

4,1

PIH-skála

2004

472

32,6

10,00

2014

386

33,1

9,0

t

P

-0,411

n.sz.

-1,112

n.sz.

-3,537

<0,001

-1,059

n.sz.

* Demetrovics és mtsai által 2004-ben publikált vizsgálat nôi adataival vetjük össze a mi, 2014-es adatgyûjtésünket
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Korrelációs mátrix

72%-át a 14–28 éves korosztály adatai tették ki
(az átlagéletkor 23 év volt). A nôi kitöltôk eredményeivel összevetett eredményeket a 2. táblázat szemlélteti. Az összesített skálán, az obszesszió, valamint az elhanyagolás alskálákon
nem mutatkozott szignifikáns különbség a két
mérés eredményei között. A kontrollzavar esetében a 10 évvel késôbbi számadatok magasabb
átlagot mutatnak (p < 0,001).

Korrelációs mátrixban ábrázoltuk a problémás
internethasználat skáláinak, a négy tevékenységi faktor és a különféle pszichoszociális skálák
eredményeit (lásd: 3. táblázat). Az élettel való
elégedettség negatív összefüggést mutat a
problémás internethasználattal és a három
alskálájával egyaránt. Az észlelt stressz, a magányosság és a szégyenlôsség pozitív kapcsolat-

3. táblázat
A problémás internethasználat alskáláinak és az internetezési szokások faktorainak összevetése pszichológiai változókkal (korrelációanalízis)

PIHskála

Obszesz- Elhanya- Kontrollszió

golás

zavar

Közös-

Informá-

Kocká-

Magá-

ségi

ció-hír

zatos

nyos

böngé-

faktor

faktor

játék

szés f.

faktor

Élettel való elégedettség
(terjedelem: 5–35,
átlag: 22,73, szórás: 6,67)

-0,168***- -0,134***- -0,179***- -0,119***-

-0,096-

-0,048-

-0,102*

0,021

Stressz
(terjedelem: 19–68,
átlag: 40,75, szórás: 7,77)

0,294***

0,198***

0,277***

0,264***

0,079

0,060

0,085

-0,043-

0,250***

0,130***

0,249***

0,243***

0,019

0,015

0,085

-0,053-

0,145***

0,117***

0,043***

0,194***

0,010

0,032

-0,008-

0,036

0,347***

0,255***

0,304***

0,315***

0,020

-0,025-

0,054

*0,106*

–

0,780***

0,869***

0,880*** ***0,313***

0,015

0,780***

–

0,547***

0,499*** ***0,252***

0,022

0,869***

0,547***

–

0,663*** ***0,336***

0,031

átlag: 12,05, szórás: 4,15)

0,880***

0,499***

0,663***

–

Közösségi-böngészés faktor

0,313***

0,252***

0,336***

0,218***

–

–

–

–

Információ-hír faktor

0,015***

0,022***

0,031*** -0,009***-

–

–

–

–

Kockázatos faktor

0,159***

0,062***

0,184***

0,149***

–

–

–

–

Magányos játék faktor

0,144***

0,030***

0,140***

0,177***

–

–

–

–

Magányosság
(terjedelem: 22–77,
átlag: 38,46, szórás: 10,25)
Vágy a kötôdésre
(terjedelem: 10–50,
átlag: 33,29, szórás: 6,38)
Szégyenlôsség
(terjedelem: 13–62,
átlag: 37,61, szórás: 10,35)
PIH-skála
(terjedelem: 18–65,
átlag: 33,09, szórás: 9,05)

***0,159*** ***0,144***

Obszesszió
(terjedelem: 6–22,
átlag: 9,13, szórás: 3,12)

0,062

0,030

Elhanyagolás
(terjedelem: 6–23, átlag:
11,91, szórás: 3,42)

***0,184*** **0,140**

Kontrollzavar
(terjedelem: 6–26,

*p<0,05

**p<0,01

***0,218*** -0,009-

**0,149** ***0,177***

***p<0,001
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ban volt a problémás internethasználattal és az
alskálákkal is. A kötôdés kialakítására irányuló
vágy egyedül az elhanyagolás alskálával nem
mutat kapcsolatot. A Közösségi-böngészés faktor
a problémás internethasználattal és mindhárom alskálájával is pozitív összefüggésben állt.
A Kockázatos faktor negatív kapcsolatban állt az
élettel való elégedettséggel, a problémás internethasználattal, az elhanyagolás és a kontrollzavar alfaktorokkal pedig pozitív kapcsolatban.
A Magányos játék faktor esetében a problémás
internethasználat, az elhanyagolás, a kontrollzavar és a szégyenlôsség mutat együtt járást. Az
Információ-hír faktor esetében egyik skála sem
mutatott korrelációt.

Többváltozós lineáris regresszió-elemzés
A 4. táblázat a problémás internethasználatot
befolyásoló tényezôk többváltozós lineáris regresszióelemzését mutatja be, stepwise módszert
alkalmazva. Az elemzés segítségével arra kerestük a választ, hogy a problémás internethasználat mértéke mennyiben függ a különbözô
pszichológiai tényezôktôl, illetve az interneten
eltöltött különféle tevékenységektôl. Elsôként a
magasabb mértékû szégyenlôsség (β=0,255,
p<0,001) került be a szignifikáns változók közé,
ezt követte a Közösségi-böngészés faktor
(β=0,296, p<0,001), a magasabb stressz
4. táblázat
A problémás internethasználatot befolyásoló független változók
stepwise regresszióanalízise

PIH-skála
Koefficiensek a β (beta)

1. Szégyenlôsség
β=0,255 (p < 0,001)

regressziós együtthatóval
és p szignifikanciával

2. Közösségi-böngészés faktor
β=0,296 (p < 0,001)
3. Stressz
β=0,159 (p = 0,001)
4. Kockázatos faktor
β=0,132 (p = 0,003)
5. Magányosság
β=0,124 (p = 0,005)

Modell jellemzôi

R =0,27

(R-négyzet és

p=0,005

2

szignifikancia)

Hungarica

(β=0,159, p=0,001), a Kockázatos faktor (β=0,132,
p=0,003) és a magasabb érték a magányosság
skálán (β=0,124, p=0,005). A bevitt 5 változó a
szignifikancia 27%-át magyarázta összesen, a
modell az elemzés során szignifikáns volt
(p<0,01).
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Megbeszélés
Tanulmányunk célkitûzése annak feltérképezése volt, hogy a napi szintû internetezésre mi jellemzô középiskolás és egyetemista fiatalok körében, illetve a problémás mértékû internethasználat és különbözô pszichológiai faktorok
között kerestünk összefüggést. Korábbi kutatási
eredményekkel (3, 4, 36) összhangban, saját eredményeink alapján megállapítható, hogy a mintába bekerült fiatal lányok életében központi
szerepet játszik az internet, mivel 78%-uk minden nap legalább két órát internetezéssel tölt,
míg közel 40% esetében ez az idômennyiség a
napi négy órát is meghaladja. A megkérdezett
személyek a legtöbb idôt az online filmnézésre,
zenehallgatásra, könyvolvasásra, a közösségi
oldalak látogatására, az azonnali üzenetek írására és a honlapok böngészésére fordítják.
A különféle online végezhetô tevékenységekbôl faktorelemzés során négy faktort sikerült elkülöníteni, amelyeket összevetettük a pszichológiai skálák, valamint a problémás internethasználatot mérô skála adataival. (a) A Közösségi-böngészés faktor a közösségi oldalak látogatását, azonnali üzenetek írását, böngészést és
az interneten eltöltött legtöbb idôt tartalmazta.
(b) A Kockázatos faktorra a felnôtt tartalmú oldalak látogatása és a különféle online tartalmak
letöltése volt jellemzô, illetve összefüggést mutatott az élettel való elégedetlenséggel. (c) A
Magányos játék faktor a szégyenlôsséggel korrelált, itt a fô tevékenység egyedül az online játék, nem jellemzô a közösségi oldalak felkeresése, vagy az internetnek más módon történô
használata kommunkikációs célokra. Ez a három faktor összefüggést mutatott a problémás
internethasználattal, míg egyedüliként az (d)
Információ-hír faktor nem. Feltételezzük, hogy
ennek hátterében az áll, hogy akik adott cél (in-
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formáció vagy hír) keresése érdekében ülnek az
internet elé, kevésbé hajlamosak elveszteni az
idôbeli kontrollt a használat során. Korábbi kutatások is arra a következtetésre jutottak, hogy a
célzott és konkrét információ-felhasználás (pl.
munkához vagy iskolai feladathoz) nem vezet
addikcióhoz (47).
A problémás internethasználat más kutatók
megállapításait igazolva a lányoknál együtt járást mutatott az élettel való elégedetlenséggel
(25, 26), az észlelt stresszel (28), a valahová tartozás vágyával és a magányossággal (32), valamint a szégyenlôsséggel (33) egyaránt.
A többváltozós regresszió-elemzés szerint a
problémás internethasználatot a szégyenlôsség,
a Közösségi-böngészési faktor, a stressz, a Kockázatos faktor és a magányosság magyarázza a
legnagyobb mértékben. Részben bizonyos személyiségbeli tényezôk (elsôsorban a szociális
készségeket jellemzô magányosság és szégyenlôsség), részben pedig az internethasználat
bizonyos fajtái (kockázatos, pl. az ún. felnôtt
oldalak használata, valamint az interneten eltöltött idô mennyisége, a közösségi oldalak és
üzenetváltások, pl. a chatelés) hajlamosítanak
tehát problémás internethasználatra. Az internet mára elôlépett a szociális támogatás megszerzésének egy új színterévé. Az online társas
közösségek felkeresésével szociális kompenzálás valósul meg (24), amikor is a mindennapokhoz szükséges szociális ingereket a személyek
nem kapják meg a valós környezetüktôl, így az
interneten keresik azokat. Ezek mellett az adatokból arra következtethetünk, hogy a stresszlevezetés egyik csatornájaként is funkcionálhat
az online jelenlét, mivel eredményeink szerint
a megnövekedett mértékû stressz szintén befolyással bírt a problémás mértékû internethasználat kialakulásában.
Eredményeinket összevetettük egy 10 évvel
korábbi kutatással (37), amihez képest eltérés
mutatkozott a kontrollzavar alskálán. A mostani pontszámok magasabb értéke arra hívja fel a
figyelmet, hogy a prevenció során erre a területre kell a hangsúlyt fektetni, vagyis arra, hogy
a fiatalok megtanulják bizonyos célhoz kötni és
tudatosan strukturálni az internethasználatot.
Ellenkezô esetben könnyen elvész a kontroll a

használat felett, egyre több idôt töltenek céltalan böngészéssel, ami könnyen odavezet, hogy
az offline világ eseményeitôl elszakadnak, pl.
kevesebb valós idôt töltenek családtagjaikkal és
barátaikkal, elhanyagolják iskolai tevékenységeiket, munkájukat, a sportolást.
Kutatásunk korlátai között megemlítendô a
minta összetétele, mivel a fiú kitöltôk alacsony
száma miatt az eredmények nem voltak alkalmasak nemek közötti összehasonlításra. A lányok magasabb kitöltési arányát indokolhatja
az is, hogy a kérdôív közzététele döntôen olyan
online oldalakon és fórumokon történt, ahol
nem kiegyenlített a nemek aránya. Nagyobb
számú fiú kitöltô bevonása mindenképpen
szükséges ahhoz, hogy pontosabb adatokat
nyerhessünk az online játékokra vonatkozóan
is, mivel a kutatások azt mutatják, a fiúkra inkább jellemzôek az efféle tevékenységek, míg a
lányoknál inkább a közösségi oldalak látogatása dominál (48).
Joggal adódik a kérdés, hogy mit tehetünk az
egészséges mértékû, azaz optimális felhasználás érdekében. Mivel az internet, az online jelenlét egyre inkább életünk szerves részévé válik, még a függôség nyilvánvalóvá válása esetén
sem lehet cél a teljes absztinencia (kivéve pl. az
online játékok vagy az online szerencsejátékok
eseteit, amelyek megítélése egyértelmûen a betegség kategóriába esik) (49). A prevenció szempontjából célszerû lenne az egészségfejlesztési
programoknak a kémiai addikciókhoz vezetô
szerfogyasztás (cigaretta, alkohol, illegális drogok) mellett kitérnie az internet pozitív és negatív szempontjaira, elônyeire és veszélyeire egyaránt. A helyes használathoz ugyanis hozzátartozik a lehetôségek széles tárházának megismerése a sokszor céltalan böngészés és az unatkozást elfedô online jelenlét helyett. Egy ilyen
programnak érintenie kell azt is, hogy melyek
az igazán veszélyes típusai az internethasználatnak, és hogy ezeknek milyen következményei
lehetnek. Az ázsiai országokban különösen kiemelt probléma a fiatalok túlzott online jelenléte, ami tényleges függôséget okoz. Ezért ott az
elôbbieken kívül azt javasolják, hogy külön
hangsúlyt kell fektetni a szülôk tájékoztatására,
akik közül sokan nem rendelkeznek elég isme-
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rettel az internet világban való eligazodáshoz,
így a gyermekeikre leselkedô veszélyeket sem
ismerik fel (50). A kutatásokban szereplô esetleírások (51) viszont egyértelmûen azt erôsítik
meg, hogy a prevenció mellett szükség van terápiás és rehabilitációs programokra is. A kognitív-magatartásterápia sokféle eleme hatékony
lehet a már meglévô függôség kezelésében (52).
Például a probléma visszaigazolása, tudatosítása annak, hogy milyen tevékenységekre van negatív hatással az, ha sok idôt töltenek az egyének
online. Egy másik megtanítható stratégia az önmegfigyelés, ami az interneten eltöltött idôt és
az interneten végzett különbözô tevékenységek
rögzítését foglalja magába. Ehhez kapcsolódik
az idô menedzselésének megtanulása is, például stopperóra alkalmazása, egyéb offline, társas

tevékenységek tudatos szervezése a magányosság és szociális izoláció csökkentése érdekében.
Az elv tehát a problémás mértékû internetezés esetén megegyezik a szerfüggôség kezelésével, a páciensek ebben az esetben is pszichoedukáción esnek át, hogy az internettel kapcsolatos gondolataikat és érzelmeiket monitorozni
tudják, és elsajátítsanak alternatív megküzdési
módokat a problémáik kezelésére. Emellett fontos az egyéb, offline tevékenységek facilitálása
is. Mivel az internet szerves részét képezi a
mindennapoknak, a teljes absztinencia nem tekinthetô megvalósítható, ésszerû célnak, ezért
a túlzott mértékû internetezés kezelésében a
fókuszt a tudatos használat megtanítására kell
helyezni.
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