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1 Bevezetés1 
Az online játékok napjaink egyik közkedvelt rekreációs tevékenységének számítanak, ezért joggal 

merült fel az általuk keltett pszichológiai hatások feltárásának igénye.  

Az elterjedés háttérben az állhat, hogy az internet elérhetősége 8-szorosára növekedett az elmúlt 14 év 

alatt, ezért mára már több mint 2,8 milliárd ember fér hozzá az internet adta lehetőségekhez (de 

Argaez, 2015). Nem véletlen tehát, hogy ebben az időszakban a könnyebb hozzáférhetőség segítette az 

online játékok nyújtotta szórakozási lehetőség elterjedését. A használók számának növekedésével 

pedig, a kutatások jelzései szerint, nő a problémás használók száma is. Ezáltal egyre nagyobb 

figyelmet kapnak az online játékok és egyre több kutatás tűzi ki célul az online játékok hatásainak 

feltérképezését. 

1.1 Az online játékok definíciója, háttere és felosztási lehetősége 
Az online játékok jellemzően több féle platformon játszhatóak, ennek legelterjedtebb csoportjai a 

számítógépek, konzolok és az okos telefonok. Ennek alapján az „online számítógépes játék‖ elnevezés 

és a „videojáték‖, ami az első kategóriát is magába foglalja, elnevezés egyaránt elterjedt. Fontos 

azonban kiemelni, hogy e játékok teljes köre elkülönül a szerencsejátékoktól, mivel itt nem anyagi 

javakért, hanem valamilyen megjelölt célért folyik a játék.  

A videojátékokat online és offline típusúakra bontva, jellegzetes különbségeket találhatunk, melyek 

nagyban meghatározzák a használói szokásokat. Az offline játékok jellemzői, hogy főként egyedül 

játsszák, a játékoknak van egy kiinduló és egy végpontjuk, valamint egyedül megvalósítható célokat 

tartalmaznak. Az online játékokban ezzel szemben egyidejűleg több játékos vesz részt, akik 

kommunikálhatnak, kooperálhatnak és versenghetnek egymással. Számukra a játéknak nincs egy 

konkrétan meghatározott vége, hiszen az folyamatosan új célokkal bővül. Az online játékosok nem 

tapasztalnak igazi visszalépést a játékélmények során, csatlakozhatnak olyan feladatokhoz, amelyeket 

csak csoportosan lehet megvalósítani, lehetőséget ad számukra az azonnali teljesítmény összemérésre, 

és ez által a társas összehasonlításra (Williams és mtsi., 2006; Griffiths, 2010c; Kim & Kim, 2010). 

Összevetve az online játékokat elsősorban azok társas jellege különbözteti meg az offline játékoktól 

(Choi & Kim, 2004; Ducheneaut & Moore, 2005; Williams és mtsi., 2006; Charlton & Danforth, 

2007a; Kim & Kim, 2010). Természetesen előfordulnak kevert tulajdonságokkal rendelkező játékok, 

de elmondható, hogy játékok többsége illeszkedik a bemutatott kategóriák egyikébe. A tulajdonságbeli 

különbségek hatással vannak a két játékkategória népszerűségére is. de Prato, Feijóo, Nepelski, 

Bogdanowicz, és Simon (2010) rámutatnak, hogy a videojátékosok majd 70%-a inkább az online 

játékokat preferálja az offline játékokkal szemben. 

Az online játékosok több időt töltenek a játékokkal, leginkább azok szociális jellege miatt, valamint 

kellemesebbnek és kielégítőbbnek találják azokat az offline játékoknál, sőt, gyakran a valóságnál is 

(Ng & Wiemer-Hastings, 2005b). Ezek az okok is közrejátszhatnak abban, hogy a kutatások alapján az 

online játékok jobban hajlamosítanak a problémás viselkedés megjelenésére, mint az offline játékok  

(Griffiths, Davies, & Chappell, 2004; Griffiths & Meredith, 2009b; Rehbein, Psych, Kleimann, 

Mediasci, & Mößle, 2010). Ezen eredmények alátámasztják a terület kutatásának fontosságát és a téma 

aktualitását is. 

                                                           

1
 Az elméleti háttér bemutatása a Nagygyörgy, K., Pápay, O., Urbán, R., Farkas, J., Kun, B., Griffiths, M. D., & 

Demetrovics, Z. (2013). Problémás onlinejáték-használat. PSYCHIATRIA HUNGARICA, 122-144. cikk 

kivonatolt változata.  
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1.2 Az online játék típusok jelentősége és kutatási háttere 
Egyes elképzelések szerint az online játékok nem különböznek lényegesen az offline videojátékoktól, 

ezért egyes kutatók összemosva használják ezeket a kategóriákat (Gentile, 2009a; Porter, Starcevic, 

Berle, & Fenech, 2010; Lemmens, Valkenburg, & Peter, 2011). Mások ellenben pont az internet 

használatot tartják kulcsfontosságúnak, és az online játékokat az internetezési tevékenységek egyik 

típusának tekintik (Han, Hwang, & Renshaw, 2010; Van Rooij, Schoenmakers, Vermulst, Van Den 

Eijnden, & Van De Mheen, 2011b). A kutatók egy további csoportja, kizárólag az MMORPG-kel 

foglalkozik, mert ezeket tartják a legkomplexebb játékoknak (Griffiths és mtsi., 2004; Yee, 2006a; 

Charlton & Danforth, 2007a; Cole & Griffiths, 2007; Hussain & Griffiths, 2009). Nincs azonban olyan 

kutatás, amely az online játékok teljes csoportját elemzi, mindkét fent említett nézőpont 

figyelembevételével. Az online játékok a közös jellemzőiken túl, három nagy és egy egyéb 

kategóriába sorolhatók a karakterisztikáik alapján (Ghuman & Griffiths, 2012).  

1) Online szerepjátékok és változataik (M/MORPG, Massively/Multiplayer Online Role Playing 

Games): mint minden szerepjátékban, itt is a játékos által választott karakter köré szerveződik 

a játék. A játékos saját hivatást választ magának, ami által meghatározza a játékban betöltött 

szerepét és képességeit. A játékban teljesített feladatok (küldetések) lehetővé teszik a fejlődést 

és értékes tárgyak megszerzését, ami a játékosok közötti státusz különbségeket eredményezi 

(Cole & Griffiths, 2007). 

2) Online belső nézetű „lövöldözős” játékok és változataik (M/MOFPS, Massively/Multiplayer 

Online First Person Shooter Games): alapvetően ügyességi akciójátékok, amelyek 

elsődlegesen a reakcióidőt és a figyelmi képességeket veszik igénybe, továbbá számtalan 

módon kínálnak lehetőséget a játékosoknak az együttműködésre és az egymás közötti – egyéni 

vagy csoportos – versengésre.  

3) Online stratégiai játékok és változataik (M/MORTS, Massively/Multiplayer Online Real Time 

Strategy Games): a játékosok többnyire nagy létszámú csapatokat irányítanak egy virtuális 

világban, fejlesztik területeiket, szövetkezhetnek más játékosokkal, ellenséges csapatokkal 

harcolhatnak, növelve mindezek által a játékban betöltött státuszukat. 

4) Egyéb online játékok: ide tartozik minden más online játék (pl. sport, autóversenyzés, ritmus). 

Lévén, hogy rengeteg féle van belőlük, specifikus tulajdonságokról nem beszélhetünk, de az 

elmondható, hogy ezek a játékok a fentebb leírt három játéktípushoz képest kevesebb játékost 

vonzanak. 

 

1.3 A problémás használat és az online játékok strukturális jellemzői közti 

összefüggés 

A játékok egy nagyon tudatos tervezési folyamat eredményeként kerülnek forgalomba (Dickey, 2007). A 

játék tervezők célja a játékok iránti érdeklődés fenntartása ezt minél több pszichológiai igény 

kielégítésével érik el a heterogén játékos közösségekben (Kuss & Griffiths, 2012a; Kuss & Griffiths, 

2012b). A kóros játékszenvedély vonatkozásában számos olyan strukturális jellemzőt azonosítottak, 

amelyek befolyásolják a játszásra fordított idő mennyiségét és a függőség kialakulását, valamint 

fennmaradását (Griffiths, 1993b; Griffiths, 1999; Parke & Griffiths, 2007). Hasonló strukturális jellemzők 

feltárása, ezért a videojátékok esetében is indokolt (King & Delfabbro, 2009; King, Delfabbro, & 

Griffiths, 2011b).  
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King és mtsi. (2011b) a szerencsejáték irodalmának mintájára létrehoztak egy elméleti modellt, amely 

öt főcsoportból áll:  

(1) Szociabilitás: kapcsolatteremtés módjai, kooperáció, versengés 

(2) Manipuláció és kontroll: játékirányítás, karakterfejlesztés 

(3) Narratíva és identitás: szerepjátszás, identitás, immerzió 

(4) Jutalmazás és büntetés: a megerősítés különféle módja 

(5) Kivitelezés és megjelenítés: grafika és a hangzásvilág 

A jutalmazással és büntetéssel kapcsolatos jellemzők, mint például a pontok gyűjtése, a ritka játékbeli 

tárgyak felfedezése, és a történések gyors egymásután következése voltak a játékosok által leginkább 

kedvelt és legfontosabbnak tekintett tulajdonságok. A problémás játékosok szignifikánsan 

fontosabbnak ítélték a játékbeli-erőforrások kezelését, a pontgyűjtést, a játék 100%-os teljesítését és a 

játék tökéletes elsajátítását, mint a nem-problémás játékosok, vagyis pont azokat a jellemzőket, 

amelyek a legtöbb időt igényelik (King és mtsi., 2011b).  

Ez alapján elmondhatjuk, hogy a játékok tulajdonságai alapján történő felosztás indokolt lehet hiszen, 

ez alapján elkülönülhetnek a problémásság jegyei is az egyes játék típusoknál. 

1.4 Az online játék használat motivációs háttere és mérési eljárásai 
Az online játékok motivációs kutatásait 2 nagy csoportra oszthatjuk: a játékos profilok alapján és a 

már létező motivációs modellek alapján mérő eljárásokra. 

A játékos profilok alapján mérő motivációs modellek azonosítják a játékos aktuális viselkedését és 

preferenciát (Bartle, 1996; Sherry, Lucas, Greenberg, & Lachlan, 2006; Yee, 2006b; Demetrovics és 

mtsi., 2011; Nagygyörgy, Mihalik, & Demetrovics, 2012; Yee, Ducheneaut, & Nelson, 2012). 

Objektívebb eredményeket ad mintha a játékosoknak maguknak kellene felidézni a játékélményeiket. 

Összességében ez a kategória olyan motivációs modelleket tartalmaz, amelyeknek célja, hogy 

feltárják, a játékosok miért akarnak egy adott játékkal játszani. Az eredmények a viselkedési 

mintázatokat és a preferált játék motivációkat fogják mutatni (Bartle, 1996; Sherry és mtsi., 2006; 

Yee, 2006b; Demetrovics és mtsi., 2011; Yee és mtsi., 2012). Demetrovics és mtsi. (2011) 

egyedüliként feltárták, hogy milyen komponensekből tevődik össze az online játékok motiváció 

bázisa, valamint az azonosított dimenziókat mérhetővé tétették. Az empirikus alapon kialakított 7-

faktoros motivációs modell (eszképizmus, megküzdés, fantázia, készségfejlesztés, rekreáció, 

versengés, társas motiváció) kérdőíve, az összes online játékos felmérésére alkalmas.  

A folyamatos játszás hatásait már több általános motivációs modellel is vizsgálták, alább a kutatásban 

használtakat összegezem. Lafrenière, Verner-Filion, és Vallerand (2012) célja a játékosok mögöttes 

motivációinak feltárása volt. A szelf-determinációs elméletet választották alapul, – amit már sok más 

területre is alkalmaztak – és elkészítették a GAMS (Gaming Motivation Scale) kérdőívet. A hat 

faktoron (Intrinzik motiváció, Integrált szabályozás, Külső szabályozás, Introjektált szabályozás, 

Azonosulás, Amotivált állapot) 18 tétel oszlik szét egyenletesen 3-3 elemmel. A faktorok értelmezése 

megegyezik az eredeti elméleti kerettel csak a játékos környezetre ültetve. A CFA elemzés 

megerősítette a modell reliabilitását, valamint azt is kimutatták, hogy minden faktornak megfelelő a 

belső konzisztenciája. Rigby és Ryan (2007) PENS (Player Experience of Need Satisfaction) kérdőíve 

az intrinzik motivációs szükségletek mérését tűzte ki célul. A kérdőív validálásáról hivatalos cikket 

nem közöltek a szerzők, azonban témában készült összefoglalójukban egy 7500 fős validálásra 

utalnak, a módszer megnevezése nélkül. A kérdőív 10 tétellel méri a játékosok motivációit, ami három 

faktort különít el. Az egyik az átélt autonómia érzetet 4 elemmel, a másik a kompetencia érzetet 3 
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elemmel, a harmadik a kötődést méri 3 elemmel, amelynek egyik eleme fordított. A faktorok 

értelmezése megegyezik a mögöttes motivácós elmélettel csak a játékra vonatkoztatva. 

 

1.5 Problémásság és az online játék használat 
Az online játékok elterjedésével központi kérdéssé vált a játékok problémás használatának definiálása, 

és a konszenzusos fogalmak kialakítása, azonban a különböző szemléletmódok erre még nem adnak 

lehetőséget (Blaszczynski, 2008; Wood, 2008; Byun és mtsi., 2009; Griffiths & Meredith, 2009a). A 

kutatók egy része a videojátékok irányából szemléli a patológia kialakulásának karakterisztikáit 

(Griffiths, 2005; Charlton & Danforth, 2007b; Peters & Malesky, 2008; Griffiths & Meredith, 2009a; 

Charlton & Danforth, 2010; Griffiths, 2010b, 2010a), míg mások az internet, mint közvetítő csatorna, 

jellegzetességeiben látják a kialakuló patológia hátterét (Young, 2009; Van Rooij, Schoenmakers, 

Vermulst, Van den Eijnden, & Van de Mheen, 2011a). Újabb kutatások azonban igyekeznek integrálni 

e két megközelítési módot (Kim & Kim, 2010; Demetrovics és mtsi., 2012). 

Az online játékokkal kapcsolatos függőségi jelenséget a viselkedési függőségek körében tudjuk 

definiálni (Griffiths & Hunt, 1995; Demetrovics & Kun, 2007, 2010; Grant, Potenza, Weinstein, & 

Gorelick, 2010; Demetrovics & Griffiths, 2012; Demetrovics és mtsi., 2012; Kuss & Griffiths, 2012a). 

A sok elnevezés között a disszertációban a problémás onlinejáték-használat terminust alkalmazom. Ez 

a kifejezés egyrészről jól összegzi a jelenség lényegét, ugyanakkor a diagnosztikai kritériumok 

tisztázatlanságát figyelembe véve, kerüli a függőség terminus specifikus alkalmazását. 

2013-ban hivatalosan is elismerték a problémát, amikor beválasztották DSM-5-be (Mentális 

rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyve, 5. kiadás) Internetes Játék Zavar 

(Internet Gaming disorder, IGD) néven az új intézkedések és modellek közé (APA, 2013). 

2 A kutatás célja 

Az aktuális szakirodalom áttekintése alapján láthattuk, az online játékosok közül leginkább az 

MMORPG játékosokat vizsgálták (Griffiths, Davies, & Chappell, 2003b; Grusser, Thalemann, 

Albrecht, & Thalemann, 2005; Ng & Wiemer-Hastings, 2005a; Yee, 2006a; Cole & Griffiths, 2007; 

Grusser, Thalemann, & Griffiths, 2007; Hussain & Griffiths, 2009) és csak néhány kutatás készült az 

M/MOFPS és M/MORTS játékokról (Jansz & Tanis, 2007; Ghuman & Griffiths, 2012). Griffiths 

(1993a) már korán rámutatott arra, hogy a játéktípusok összehasonlítása szükségszerű lenne, mert 

valószínűsíthető, hogy az emberek különböző okok miatt játszanak, így játék preferenciájuk is más 

lehet. Egy másik kutatás teoretikus kiindulópontból vizsgálta a játékosok típus választása közötti 

különbségeket és már ott rámutattak arra, hogy a játékok karakterisztikái hatással vannak a játékos 

szokásokra (King, Delfabbro, & Griffiths, 2010). Az első célkitűzés ezért, az online játékosok 

szociodemográfiai és játszási jellemzőinek feltárására irányult. Jelenleg még tisztázatlan, hogy a 

különböző onlinejátékos-típusok milyen szociodemográfiai és viselkedéses karakterisztikával 

rendelkeznek és, hogy ezek miként viszonyulnak egymáshoz. 

1.1.  Ezért az első hipotézisem, hogy az online játékosok speciális játék preferenciával 

rendelkeznek.  

1.2. A második hipotézis, hogy a játékos típusok elkülönülnek szociodemográfiai 

karakterisztikáikban. 
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Az első kutatás eredményeire szervesen építve alakítottam ki a második kutatás hipotéziseit. Mivel 

mindkét hipotézis beigazolódni látszott az első kutatásban. Ez alapján a játékosok nyolc csoportba 

sorolhatóak az online játék preferenciáik szerint és ezek a csoportok eltérnek szociodemográfiai 

jellegzetességeikben (Nagygyörgy és mtsi., 2013). Ha ezek mellett azt is figyelembe vesszük, hogy a 

különböző játék típusok eltérnek a strukturális jellegzetességeikben (King et al., 2010c; Westwood & 

Griffiths, 2010; Nagygyörgy et al., 2013), akkor nem véletlen, hogy ezzel együtt a motivációk is 

eltérőek lehetnek az egyes játékos típusoknál (Király és mtsi 2015).  

2.1.  Ezért második kutatásom első célkitűzése volt, hogy feltérképezze a különböző játékos típusok 

motivációs mintázatát olyan mérőeszközzel, amely minden online játéktípus motivációit képes 

mérni. 

Az empirikus kutatások eredményei alapján a játékosok motivációi is fontos szerepet játszanak a 

problémás onlinejáték-használat kialakulásában és fennmaradásában (Demetrovics és mtsi., 2011; 

Kuss & Griffiths, 2012b). Mivel a játékos motivációk különbözőnek tűnnek az egyes típusoknál 

(Ghuman & Griffiths 2012) elképzelhető, hogy a problémásságra is másképp hatnak. 

2.2.  A második cél, hogy feltárjam a játékos típusok és a problémásság jegyei közötti kapcsolatot, itt 

is rámutatva az esetleges különbségekre.  

Eddigi kutatások mutattak kapcsolatot a problémás onlinejáték-használat és a játék motivációk között 

(Yee, 2006b; Kwon, Chung, & Lee, 2011; Li, Liau, & Khoo, 2011; Zanetta Dauriat és mtsi., 2011; 

Hellström, Nilsson, Leppert, & Åslund, 2012; Nagygyörgy és mtsi., 2012), ennek ellenére fontos 

megjegyezni, hogy a felsorolt kutatások többnyire bizonyos online játéktípusokra fókuszáltak (főként 

az MMORPGk-re), ezért a különböző online játéktípusokat használók összehasonlítására nem 

alkalmasak. 

2.3.  Ezért a harmadik cél, hogy feltérképezzem a játékos típusok motivációs mintázatai miként 

függenek össze a problémássággal és, hogy ezek mutatnak –e játék specifikus jellemzőket.  

A játékosok mögöttes motivációit feltáró kutatások közül a videojátékok élvezete és az ismételt játszás 

iránti vágyat megvizsgálva kapcsolatot találtak a játékokban tapasztalt autonómia-, kompetencia- és 

kötődésérzéssel (Ryan, Rigby, & Przybylski, 2006; Przybylski, Weinstein, Ryan, & Rigby, 2009). 

Azonban, ahogyan azt vizsgálatuk során Lafrenière és mtsi. (2012) felvetették, érdekes lenne a 

játékokra alkalmazott szelf-determinációs elmélet összevetése a játékokat struktúra felől közelítő 

motivációkkal. Ezáltal teljesebb képet kapva az onlinejáték-motivációkról. 

3.1. Ezért a harmadik kutatás a különböző elméleti háttérrel rendelkező játékmotivációk 

összehasonlítását tűzte ki célul. 

A motivációk mellett a pszichiátriai tünetekkel is kapcsolatot mutat a problémás játszás, (Peng & Liu, 

2010; Stepanikova, Nie, & He, 2010; Gentile és mtsi., 2011b; Stetina, Kothgassner, Lehenbauer, & 

Kryspin-Exner, 2011; Brunborg, Mentzoni, & Frøyland, 2014; Hyun és mtsi., 2015). Ahogyan azt már 

az alkohol és szerencsejáték kutatások esetében kimutatták (Cox & Klinger, 1988; Cooper, Frone, 

Russell, & Mudar, 1995; Stewart, Zvolensky, & Eifert, 2001; Kaysen és mtsi., 2007; Urbán, 

Kökönyei, & Demetrovics, 2008; Kuntsche és mtsi., 2015) van egy direkt kapcsolat a tünetek és a 

problémás viselkedés között és van egy indirekt út is, amit a motivációk mediálnak. A témában 

egyedüli eredményként, Király és mtsi (2015) rámutattak, hogy ez a problémás online játszás esetében 

sincs másképp.  
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3.2.  Mivel az eddigi kutatások csak a játékok struktúrája felől közelítő motivációs elméletekre 

fókuszáltak, fontosnak látom ennek kiegészítését a többi motivációs elmélet modellbe 

illesztésével. 

Az eddigi kutatások eltérő eredményeket mutattak ki a nemek között (Tekofsky, Miller, Spronck & 

Slavin, 2016), ezért érdemes lehet ezt figyelembe venni a problémás játszás kapcsán is. A férfiak 

általában véve rendszeresebben játszanak, és az egyes játékalkalmak során is több időt töltenek a 

játékokkal, mint a nők (Griffiths & Hunt, 1995; Griffiths, 1997; Chou & Tsai, 2007; Williams, Yee, & 

Caplan, 2008; Gentile és mtsi., 2011a; Jeong & Kim, 2011; Lemmens és mtsi., 2011).  

Úgy tűnik, hogy a férfi játékosok körében nagyobb arányú a problémás játék előfordulása (Ko, Yen, 

Chen, Chen, & Yen, 2005; Gentile, 2009a; Rehbein és mtsi., 2010; Gentile és mtsi., 2011a; Jeong & 

Kim, 2011; Lemmens és mtsi., 2011; Zanetta Dauriat és mtsi., 2011), és a motivációkban is eltérő 

preferenciákat mutatnak (Sanger, Wilson, Davies, & Whittaker, 1997; Wood, Griffiths, Chappell, & 

Davies, 2004; Yee, 2006a, 2006c). 

3.3.  Ezért a modellek nemek szerinti összevetése a kutatás harmadik célja. 

Mivel a második kutatás harmadik vizsgálata speciális összefüggést mutatott ki a játékos típusok és 

problémásságot bejósló motivációk között, a harmadik kutatásban pedig beigazolódott a különböző 

motivációk mediáló szerepe a pszichiátriai distressz és a problémásság között, felmerült a kérdés, hogy 

a pszichológia distressz mediálása a motivációkon keresztül is máképp történik az egyes játéktípusok 

esetében. 

4.1. Ezért a negyedik kutatás ennek feltárását tűzte ki célul.  

A felvetett kutatások továbbá hozzájárulhatnak az DSM-5 IGD-ről szóló fejezetében felvetett 

kérdésekhez, miszerint látható, hogy az internetes játékok különböző típusokra bomlanak, viszont még 

tisztázatlan, hogy a viselkedések és következmények mennyire függenek tőle (APA, 2013). 

3 Empirikus Kutatások 

Minden kérdésfelvetés megválaszolásához keresztmetszeti minta került felhasználásra. Az alábbiakban 

a 4 helyzetet külön mutatom be a vizsgálati személyek, eszközök, és az eredmények mentén. 

3.1 Az online játékosok tipológiai felosztása2 

Módszerek 

Célunk az volt, hogy feltérképezzük a magyarországi online játékosok demográfiai jellemzőit. A 

kutatás lebonyolításához ezért logikus környezetet kínált az online adatfelvétel. Megkerestük a nagy 

népszerűségnek örvendő online játékokkal foglalkozó honlapokat, felvettük velük a kapcsolatot és a 

támogatásukat kértük, hogy kutatási felhívásunkat tegyék közzé webes felületükön. Összesen 18 

online játékokkal foglalkozó weblap tette közzé kutatási felhívásunkat. Összesen 7520 belépés történt 

                                                           

2
 Az alfejezet  a Nagygyörgy, K., Urbán, R., Farkas, J., Griffiths, M. D., Zilahy, D., Kökönyei, G., ... & Harmath, 

E. (2013). Typology and sociodemographic characteristics of massively multiplayer online game 

players. International journal of human-computer interaction, 29(3), 192-200. cikk kivonatolt változata. 
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a kérdőíves felületre, ebből 3126 fő egyáltalán nem kezdte meg a kérdőív kitöltését, így 4374 (58,4%) 

kérdőív érkezett be hozzánk. A mintában a nők aránya 8,8%. A játékosok átlagéletkora 20. 

Az alapvető szociodemográfiai adatok mellett (életkor, nem, családi helyzet és iskolázottság) 

információt gyűjtöttünk a játékidőre és a kedvenc játéktípusokra vonatkozólag is (5 leggyakrabban 

játszott játék, a ráfordított idő, pénz, csoportos játék használat és annak minősége). 

Eredmények 

Látens profil elemzéssel (N=4374) (Collins & Lanza, 2010), 8 különböző játékos típust különíthetünk 

el. Elmondhatjuk, hogy a felhasználók 79% tisztán egy meghatározott játék típust kedvel: M/MORPG 

(N=2013), M/MOFPS (N=1193), M/MORTS (N=164), Egyéb online játék (N=85). E mellett pedig 

kialakult 4 kevert típus: M/MORPG+M/MORTS játékosok (N=171), M/MORPG+M/MOFPS 

játékosok (N=458), M/MORTS+M/MOFPS játékosok (N=124), nem specifikált online játék 

orientáció: (N=166). A kutatás hiánypótló az online játékkutatásokban, hiszen az online játékosokat 

egy egységben vizsgálja és összehasonlíthatóvá teszi az egyes felhasználói csoportokat. Mivel az 

online játékosok 79%-a besorolható volt egy tiszta játék típusba, igazolódni látszik az a hipotézis 

miszerint a háttérben speciális pszichológiai szükségletek húzódnak meg (Nagygyörgy és mtsi., 2013). 

 

1. ábra M/MOG játékosok látens profil elemzése a különböző játék-típusokkal töltött idő alapján 

A felmérés második céljaként, az M/MOG játéktípusokat használók kerültek összehasonlításra . 

M/MOFPS játékosok szinte  kizárólag férfiak, fiatalabbak, kevésbé iskolázottak és alacsonyabb 

szocioökonómiai státusszal rendelkeznek. Közel kétharmaduk egyáltalán nem költött pénzt a játékra, 

ugyanakkor 4,1% többet költöttek, mint havi 10.000 Ft. Többségében tanulók voltak, és kevesebb időt 

töltöttek játékkal, mint az M/MORPG játékosok, vulnerábilis csoportnak tekinthetők életkorukból 

adódóan. Az  
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Az M /MORPG játékosok több  időt töltöttek játékkal , mint más játékosok . Ennek hátterében 

feltételezhetően a szerepjátékok strukturális jellegzetességei állnak (King, Delfabbro, & Griffiths, 

2011a). Körülbelül 13%-uk játszott hatnál több órát egy nap, míg további egynegyedük töltött 4-6 órát 

egy nap játékkal. A jelenség mindenképp további figyelmet igényel különösen a lehetséges problémás 

játszás kialakulása miatt (Demetrovics & Griffiths, 2012; Kuss & Griffiths, 2012a), mégha a túlzott 

mértékű játszás önmagában nem elégséges feltétele is a problémás játékhasználatnak (Griffiths, 

2010a) az biztos, hogy velejárója (Grusser és mtsi., 2007; Gentile, 2009b; Hsu, Wen, & Wu, 2009b; 

Porter és mtsi., 2010; Dauriat és mtsi., 2011; King és mtsi., 2011a). Az M/MORPG és M/MOFPS 

játékosokra kiváltképp jellemző, hogy állandó tagjai valamilyen amatőr, félprofesszionális vagy 

professzionális csapatnak, ami mutatja ezen játékok társas folyamatokban betöltött szerepét. 

 

3.2 Az onlinejáték-típusok összefüggése a motivációkkal és a problémás 

használat súlyosságával  

Módszerek 

A 2. vizsgálat az első kutatás adatállományán alapszik, a mintából kiemeltük azt a 79%-ot, akik 

―tiszta‖ játéktípus használattal rendelkeztek. Így összesen 3455 embert vontunk be az elemzésekbe: 

M/MOFPS (N=1193), M/MORPG (N=2013), M/MORTS (N=164), egyéb online játék (N=85) 

használót. 

Az alapvető szociodemográfiai adatok mellett (életkor, nem) a felhasznált információk között volt a 

játékidőre és a kedvenc játéktípusokra vonatkozó adatok (5 leggyakrabban játszott játék és a ráfordított 

idő). Emellett, két kérdőív került bevonásra Online Játék Motiváció Kérdőív (MOGQ, Motives for 

Online Gaming Questionnaire) (Demetrovics és mtsai, 2011) valamint a Problémás Online Játék 

Használat Kérdőív (POGQ, Problematic Online Gaming Questionnaire), ennek a 18-tételes változatát 

használtuk (Demetrovics és mtsai, 2012) Mindkét kérdőív korábbi magyar vizsgálatok során lett 

validálva (Demetrovics és mtsai, 2011, 2012).  

Legfőbb eredmények és megbeszélés 

A tiszta online játékos tipológia LPA osztályait megvizsgáltuk a motivációk és problémásság 

szemszögéből, összehasonlítva a faktorokon elért értékeiket. Ezen összehasonlítások érdekében a 

Wald-féle χ² teszt került használatra, a látens osztályok prediktorainak egyenlőség tesztelésére.  

Összesítve azt mondhatjuk, hogy az M/MORPG játékosok magas eszképizmus, coping és fantázia 

értékekkel rendelkeznek, amelyek közül az eszképizmus, coping és fantázia faktorok között erős 

korreláció található (Demetrovics és mtsi., 2011). Az M/MOFPS játékosok magas coping, 

készségfejlesztés és versengés értékekkel, az M/MORTS játékok magas készségfejlesztés értékekkel, 

és az egyéb online játékkategória játékosai pedig alacsony eszképizmus, coping és versengés 

értékekkel rendelkeznek. Így elmondható, hogy a játékokban átélt motivációk mértéke változik a 

típusválasztások esetén. 
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2. ábra A játéktípusok motivációs faktorokon elért értékeinek grafikus összehasonlítása 

A második cél, hogy feltárjuk a játéktípusok és a problémásság jegyei közötti kapcsolatot.  Az 

obszesszió tekintetében a M/MORPG játékosok adták a legmagasabb értékeket, ami azt jelenti, hogy 

leginkább ezek a játékosok gondolkoznak és ábrándoznak a játékról. Az M/MOFPS és M/MORPG 

játékosok a túlhasználat esetében mutattak magas pontszámot, valamint a belefeledkezés tekintetében 

szintén az M/MORPG játékosok érték el a legmagasabb pontszámot. Ez a játékkal való túlzott 

foglalatosságot, a játékba való belefeledkezést, és az idői dimenzió fellazulását jelzi. Mindkét elem 

esetében alátámasztja, hogy ezen játékkategóriák esetében találtuk a magasabb játékóra számokat. A 

társas izoláció az egyéb játékos csoport esetében volt a legalacsonyabb, ami alapján azt mondhatjuk, 

hogy ezen játékokat játszók hanyagolják el legkevésbé a társas együttlét lehetőségeit a játék hatására. 

Az interperszonális konfliktusok kategóriájában az M/MOFPS és M/MORPG játékosok csoportja 

szignifikánsan magasabb pontszámot mutatnak, mint az egyéb kategória játékosai. Ennek oka az is 

lehet, hogy a M/MOFPS játékosok a legfiatalabb játékos csoport, és ezért valószínűsíthetően ők 

nagyrészt még szülői jelenlét mellett játszanak (Ghuman & Griffiths, 2012; Nagygyörgy és mtsi., 

2013), így ez könnyedén válhat a probléma forrásává. A megvonás szintén az M/MOFPS és 

M/MORPG játékosok esetében volt magasabb. Ez azt jelentheti, hogy ők hamarabb érzenek 

nyugtalanságot és feszültséget mikor nem játszhatnak. Érdekes módon az M/MORTS kategória nem 

mutatott nagy elkülönülést egyik irányba sem a többi játéktípustól. 
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3. ábra A játéktípusok problémásság faktorokon elért értékeinek grafikus összehasonlítása 

A harmadik kutatási helyzetben az a kérdés merült fel, hogy a problémákat a négy fő típusnál más 

motivációs bázis okozza. Éppen ezért a típusokra csinálunk egy-egy regressziós elemzést arra 

vonatkozóan, hogy az MOGQ alskálák hogyan jósolják be a POGQ összpontszámot. A regresszió 

elemzés alapján kapcsolat mutatható ki az M/MOFPS játékosok problémássága(R
2
=0,315, 

F(1193)=108,579, p< 0,001) és az eszképizmus kategória (b=1,33, t(1193)=9,604, p<0,001), versengés 

(b=0,76, t(1193)=7,521, p<0,01), fantázia (b=0,48, t(1193)=3,283, p<0,001)  és társas (b=0,35, 

t(1193)=2,789, p<0,01) faktorokkal. Az eredmények alapján, M/MORPG játékosok problémássággal 

(R
2
=0,325, F(2013)=249,843, p< 0,001) való kapcsolatát az eszképizmus (b=7,20, t(2013)=14,296, 

p<0,001), a coping (b=1,39, t(2013)=1,972, p<0,05 és a versengés (b=-0,14, t(2013)=11,935, p<0,001) 

faktorok jelölik. M/MORTS játékosok problémásságát (R
2
=0,392, F(164)=39,285, p<0,001) a coping 

(b=1,02, t(164)=4,999, p< 0,001)  motivációs kategória és a versengés (b=0,82, t(164)=3,417, p<0,01) 

faktor mutatja, az egyéb játékokat játszó játékosokét (R
2
=0,432, F(85)=49,628, p<0,001) pedig a 

fantázia (b=1,87, t(85)=7,045, p<0,001). Az elemek hatásfok szerinti csökkenő sorrendben vannak 

feltüntetve. Az eredmények igazolják feltevésünket, miszerint a típusok eltérő motivációkkal mutatnak 

kapcsolatot problémásság esetén. Látható, hogy a legnagyobb játékos bázissal rendelkező M/MOFPS 

és M/MORPG csoportok mindegyikében megjelenik az eszképizmus és versengés, amit a korábbi 

munkákban azonosítottak. Az M/MORTS játékosok tekintetében látható, hogy egy idősebb használói 

bázisról beszélhetünk, hiszen itt inkább a stressz és feszültség levezetése került előtérbe és nem a 

menekülés. Az eredmények arra is rámutatnak, hogy az egyes játéktípusok kiemelkedő motivációs 

elemei nem egyeznek meg teljesen a problémásságot okozó elemekkel, így a problémás és nem 

problémás játékosok nem ugyanazokért a célokért játszák a játékokat. 

Tekintsük át az egyes motivációkat összekötve a mögöttes mechanizmusokkal, a problémásság 

szemszögéből. 

Az eszképizmus eleme, egyfajta menekülést jelent a valós problémák elöl, hogy a személy a 

tevékenység végzése közben elkerülje vagy elfelejtse azokat. Ezek a problémák általában feszültség 

érzettel és szorongással párosulnak (Yee, 2006b). Tehát ez a folyamat úgy működhet, mint egy 
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alacsonyabb szintű megküzdési mechanizmus, ami a problémák elkerülésére fókuszál. Ez az elem az 

M/MOFPS és M/MORPG játékosoknál jelent meg.  

Bár a coping eleme kis hatásfokkal jelent meg mégis érdemes, megemlítenünk, hiszen ez arra utalhat, 

hogy nem csak egy menekülés, hanem egyfajta feszültség, stressz, agresszió levezetésében is szerepe 

van a játékoknak (Demetrovics és mtsi., 2011). A társuló faktorok alapján azonban úgy tűnik, hogy ez 

a problémás játékosoknál nem annyira hatékony, hogy a teljes pszichológiai háttérrel felvegye a 

harcot. Kérdésként merülhet fel, hogy a játék miként hat a copingra és, hogy ez az idővel előrehaladva 

miként alakul a játékosoknál. Az M/MORTS és M/MORPG játékosok modelljeiben jelenik meg. 

Ahogyan a motivációs kérdőív struktúrájának hátteréből kiderült az eszképizmus, coping és fantázia 

erősen együtt járnak. Így még érthetőbb a fantázia faktor megjelenése, ami a játékos saját személyéből 

való kilépésre utal és valami újnak a kipróbálására. Az online játékok sok olyan lehetőséget kínálnak, 

amiket a valóságban nincs lehetőségünk vagy nehéz lenne kipróbálni (Sherry és mtsi., 2006). Ilyenkor 

a játékos új identitásokat próbálhat ki, tiltott való életbeli cselekvéseket élhetnek át. A kutatási 

eredmények alapján minden játékos alapvetően empátiát tanúsít a játékos karakterek iránt (Frostling-

Henningsson, 2009), amiben azonban a problémás és nem problémás játékos különbözhet, hogy 

miként értelmezik karaktereiket. Azok a játékosok, akik karakterüket egy felvett szerepként 

értelmezik, amely csupán egy eszköz, hogy egy fantáziavilágban megjelenítse őket, kevésbé jellemzi 

addiktív magatartás, mint azokat, akik a karakterükre úgy tekintenek, mint egy magasabb rendű 

részükre. Utóbbi felhasználók gyakran szeretnének olyanná válni, mint a játékban létrehozott 

karakterük. Ez a jelenség a fiatalokra fokozottabban jellemző (Smahel, Blinka, & Ledabyl, 2008). Az 

előbbit értelmezhetjük úgy, mint egy adaptív megküzdési mechanizmust míg az utóbbit egy 

alacsonyabb rendű maladaptív funkcióként. M/MOFPS és egyéb játékokat játszóknál emelkedett ki ez 

az elem.  

A versengés az online játékok egy tipikus eleme megjelenhet direkt vagy indirekt formában. A játékok 

szabály és norma rendszere támogatja és egyben jutalmazza is a ezt a viselkedést, ez abból is tisztán 

tetten érhető, hogy a kompetitív viselkedés népszerű formája a játékon belüli ritka, értékes tárgyak 

megszerzésének és különleges képességek elsajátításának. Ezek az értékes szimbólumok a többi 

játékos számára azonnal láthatóvá válhatnak, így birtokosuknak egyfajta státuszt vagy rangot 

biztosítanak a játékon belül (Yee, 2006b). Az ilyen magasabb státusz és hatékonyság érzet egyfajta 

jutalomként szolgál, ami megerősítheti a személy viselkedését és visszatérését a játékba. Ha a játék az 

életükben az egyetlen olyan forrás, amivel elérhetik ezeket az érzéseket, elképzelhető, hogy nagyobb 

valószínűséggel választják ezt a tevékenységet és nem keresnek más alternatív forrást (Przybylski és 

mtsi., 2009). Ez az elem mind az M/MOFPS, M/MORTS és M/MORPG játékosok modelljeiben 

megjelenik. 

A társas faktor egyedüli megjelenése az M/MOFPS csoportban a játékok alapvető felépítése miatt is 

lehet, hiszen minden játékosnak csoportban kell dolgozni más csoportok ellen. Ez azért is fontos, mert 

más játéktípusokkal ellentétben itt a játékosok más élő személyekkel dolgoznak csak együtt és mérik 

össze képességeiket. Ilyenkor azonos a cél, a felelősség és a tevékenységek megoszlanak a csapattagok 

között. Ez az elem tehát együtt jár a versengés motivációval ennél a csoportnál. A problémásság 

kapcsán az lehet kérdés, hogy a feszültség és szorongás érzete párosul –e szociális szorongással és arra 

a játékban tapasztalt erős társas hatás miként hathat. Hiszen, ha a játékos csak a virtuális világban 

tudja kielégíteni társas szükségleteit, ez felértékelheti a játék jelentőségét is. Ahogyan, arra Young 

(2010) is utalt a problémás játékhasználat olyan, mint egy lefelé tartó spirál, ami egy kellemes 

kikapcsolódásként indul, de ahogy a játékos egyre jobban bevonódik a játékhasználtba ennek 

funkciója átalakul.  
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3.3 Az onlinejáték-használat motivációs modelljeinek összehasonlítása 

Módszerek 

Az adatgyűjtésre online került sor, együttműködésben egy hazai játék magazinnal, a GameStar-ral. A 

magazinnak az adatfelvétel időpontjában majdnem 65 ezer online követője volt. A kutatási felhívását a 

magazin weboldalán és Facebook oldalán került közzétételre 3 alkalommal 2014 agusztus és 

szeptember között. Összesen 7,757 játékos kezdte meg kérdőív kitöltését. Miután eltekintettünk azon 

esetektől, ahol a kitöltésben súlyos hiányosságok vagy következetlenségek mutatkoztak, 5294 játékos 

maradt. Ez a teljes szám 68.2%-a. 

Szociodemográfiai és játékhasználati adatok közül felvételre került a kor, a nem és a heti játékidő. A 

pszichés distressz mértékét a Derogatis-féle Rövid Tünetskálából (Derogatis, 1975; Urbán és mtsai., 

2014) képzett Global Severity Index (GSI) adta. A problémás online játékot ismét a Problémás Online 

Játék Kérdőív (POGQ) 18-tételes változatával mértük (Demetrovics és mtsai., 2012). A játékosok 

motivációi három kérdőívvel kerültek felmérésre.  Ezek közül a játékok strukturális jellemzői alapján 

mér, az MOGQ (Demetrovics és mtsi., 2011) és a másik két kérdőív pedig a háttérben meghúzódó 

motivációkat méri. Ezek a GAMS (Gaming Motivation Scale) (Lafrenière és mtsi., 2012), a szelf-

determinációs elmélet intrinzik és extrinzik motiváció mögött meghúzódó szabályozó mechanizmusai 

szerint mér, valamint a PENS (Player Experience of Need Satisfaction), ami az alapvető szükségletek 

játékon belüli kielégülését nézi (Rigby & Ryan, 2007). 

Legfőbb eredmények és megbeszélés 

A kutatás fő célja volt megvizsgálni, hogy a pszichiátriai distressz miként hat a különböző motivációs 

kérdőíveken keresztül a problémásságra. Két esetben (MOGQ, GAMS) a modellek megerősítésre 

találtak (a PENS nem mutatott kapcsolatot sem a problémássággal sem a pszichiátriai distresszel), 

ezért elmondható, hogy a pszichiátriai distressz nem csak direkt úton hat a problémás játékhasználatra, 

hanem a motivációkon keresztül is. A játékstruktúra felől közelítő modell a teljes hatás 39%-át 

magyarázza. Ez az érték hasonló, mint Király és mtsi. (2015) eredményei, ahol 44%-ot kaptak. Az 

eredmények egybecsengenek az eddigi kutatásokkal, az eszképizmus (β=0,09; p<,001) jelent meg a 

legnagyobb hatóerővel (Yee, 2006b; Kwon és mtsi., 2011; Li és mtsi., 2011; Zanetta Dauriat és mtsi., 

2011; Hellström és mtsi., 2012; Nagygyörgy és mtsi., 2012; Király és mtsi., 2015), ezt követően  

bekerült a fantázia (β=0,03; p<,001) (Hsu, Wen, & Wu, 2009a). Ezen felül gyengébb erővel a 

versengés (β=0,01; p<,001) (Yee, 2006b; Zanetta Dauriat és mtsi., 2011; Nagygyörgy és mtsi., 2012; 

Király és mtsi., 2015) és a coping motiváció (β=0,02; p<.001) is bekerült a modellbe. Hagström és 

Kaldo (2014) rámutattak, hogy az összes motiváció közül az eszképizmus mutatja a legerősebb 

kapcsolatot a pszichológiai distresszel.  
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4. ábra A GSI-MOGQ-POGQ (N=5288)  mediációs modell a standardizált útvonal együtthatókkal és az endogén 

változók magyarázott varianciájával ˙(direkt (β=,36; p<,001) és indirekt (β=,15; p<,001) hatása) zárójelben a 

multicsoportos elemzés eredményeivel (Nférfi=4881; Nnő=397) 

Az előző eredmények között részletesen tárgyalt, problémássággal összefüggő motivációs elemek 

közül négy került be a fenti modellbe. Ennek hátterében az állhat, hogy a társas elem speciálisan az 

FPS játékosoknál jelent meg, így az összesített elemzésben nem emelkedik ki. Az is elképzelhető, 

hogy a társas funkció bár együtt jár a problémássággal, de szerepe nincs a distressz mediálásában. Erre 

a felvetésre a negyedik kutatás tud pontosabb választ adni. A többi motiváció esetében azt láthatjuk, 

hogy a problémás játékosok distressz „kezelése‖ főként az eszképizmuson keresztül valósul meg. 

Fontos megemlíteni, hogy itt is megjelenik a coping, ami egy hatékonyabb megküzdést jelenthet, 

azonban ennek értéke jóval alacsonyabb az eszképizmusénál. Ez jelentheti, hogy bizonyos problémás 

játékosok képesek a distressz egy részét a játékon keresztül levezetni, ennek hatékonysága azonban 

nem elegendő vagy megfelelő. Kérdésként merülhet fel viszont, hogy miként alakul ez az idővel. A 

versengés itt is, mint egy megerősítő faktor szerepelhet, a játékban átélt sikereken keresztül növelve az 

énhatékonyság érzetét (Király és mtsi. 2015). A fantázia faktora pedig egy idealizáltabb énképhez 

járulhat hozzá, ami szintén elősegítheti a játék felértékelését és a visszatérés igényét. A nemek közötti 

eltérő eredmények alapján azt láthatjuk, hogy a nőknél nem mediál a versengés motivációja, náluk 

csak az eszképizmus, fantázia és coping jelent meg. Ez már korábbi munkákban is kimutatták, 

miszerint a versengés inkább férfiakat motiválja (Sanger és mtsi., 1997; Wood és mtsi., 2004; Yee, 

2006a, 2006c).  Tehát ez az elem nem csak a modellbe nem került be hanem alapvetően kevésbé 

jellemző a nőkre. Ez egyben azt is mutatja, hogy a nőknél a fantázia eleme, vagyis az új szerepek és 

lehetőségek kipróbálása nagyobb szerepet tölthet be a problémásság kialakulásában. 

A öndeterminációs elmélet elemeit vizsgálva azt láthattuk, hogy mind kapcsolódott indirekt módon a 

problémás játékhasználathoz a mediációs modellben (β=0,26; p<,001). A distressznek ez esetben is 

volt direkt (β=0,25; p<,001) hatása a problémás játszásra. Mediáló motivációk: introjektált 



 16 

szabályozás (β=0,15; p<,001); amotiváció (β=0,06; p<,001); integrált szabályozás (β = 0,03;  p<,001); 

intrinzik (β=0,01; p<,001); külső szabályozás (β=0,01; p<,001). Legerősebb hatást az introjektált 

szabályozás mutatta, ilyenkor a cselekvés hátterében valamilyen bevetített ok áll, ami előreviszi a 

tevékenységet. Ilyen mozgató lehet a jutalom iránti vágy, és a büntetéstől való félelem, ezáltal 

magasabb szorongás és gyengébb megküzdési mechanizmusok kapcsolódnak hozzá (Deci & Ryan, 

2011). Jelen esetben az első modellben kiemelkedett eszképizmus is lehet egy ilyen cél, aminek az oki 

háttere a valós problémák elöl való menekülés. Ezt alátámasztja a két skála magas együtt járása is. Ezt 

követte az amotiváció ami, minőségileg eltér a intrinzik és extrinzik okokkal magyarázott 

viselkedéstől. Leginkább olyan helyzetek során jelenik meg, amikor a kudarcok hatására létrejön 

egyfajta pszichológiai gátoltság, ami a tanult tehetetlenség jelenségéhez hasonlítható (Deci & Ryan, 

2011). Megjelent továbbá az integrált szabályozás, ennek során a késztetések összhangba kerülnek a 

jövőbeli igényekkel, mert ez a legautonómabb szabályozási forma. Ez a szint már pozitívabb 

megküzdési mechanizmussal jár együtt (Deci & Ryan, 2011), jelen esetben valószínűsíthetjük, hogy 

ilyenek a skálával erősen együtt járó, a coping és fantázia faktorok is. Az férfiaknál az utóbbi elemek 

voltak kiemelkedőek, míg a nőknél csak az introjektált szabályozás mutatott erős kapcsolatot.  

Figyelembe véve a modellek eredményeit az láthatjuk, hogy a motivációkon keresztül egyfajta 

distressz csökkentésre való törekvés történik. Khantzian (1985) szelf-medikációs elmélete alapján a, 

problémás viselkedés szerepe, hogy személy csökkenteni tudja az átélt pszichés tünetek miatti 

emocionális distresszt, és megküzdjenek  a pszichés problémák okozta kihívásokkal. Célja egyfajta 

hangulat módosítás (Griffiths, 2005). Ilyenkor a problémás viselkedés csak másodlagos folyamat, mert 

az elsődleges pszichopatológiát próbálja elfedni. 

 

5. ábra A GSI-GAMS-POGQ (N=5279) mediációs modell a standardizált útvonal együtthatókkal és az endogén 

változók magyarázott varianciájával, zárójelben a multicsoportos elemzés eredményeivel (Nférfi=4882 Nnő=397) 
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3.4 Az onlinejáték-használat motivációs modelljeinek összefüggése a 

problémássággal és a játéktípusokkal 

Módszerek 

A 4. vizsgálat a második kutatás adatállományán alapszik, az alapvető szociodemográfiai adatok 

mellett (életkor, nem, családi helyzet és iskolázottság) a játékidőre és a kedvenc játéktípusokra 

vonatkozó információkat is felhasználásra kerültek. A pszichés distressz mértékét ismét a Derogatis-

féle Rövid Tünetskálából (Derogatis, 1975; Urbán és mtsai., 2014) számolt Global Severity Indexszel 

(GSI) nyertük. A problémás online játékot jelen esetben is a Problémás Online Játék Kérdőív (POGQ) 

18-tételes változata adta (Demetrovics és mtsai., 2012). Az onlinejáték-motivációkat ismét három 

kérdőív szolgáltatta. Ezek közül a játékok strukturális jellemzői alapján mér, az MOGQ (Demetrovics 

és mtsi., 2011) és a másik két kérdőív pedig a háttérben meghúzódó motivációkat méri. Ezek a GAMS 

(Gaming Motivation Scale) (Lafrenière és mtsi., 2012), valamint a PENS (Player Experience of Need 

Satisfaction) (Rigby & Ryan, 2007). 

Legfőbb eredmények és megbeszélés 

Mediációs modellek működnek a játéktípusok esetében is, ez az M/MORPG játékosoknál a 

legmagasabb, 42% éri el, az eredményei pedig azt mutatják, hogy az alap modell két legerősebb 

(eszképizmus, versengés) elemét hozta, valamint ezen felül a coping motivációt.  Ezt Stetina és mtsi. 

(2011) a játéktípusok között végzett elemzése is alátámaszthatja, miszerint az online 

szerepjátékosoknál találták a legmagasabb hajlamot a depresszív jegyekre az M/MORTS és 

M/MOFPS játékokhoz képest. Az M/MOFPS játékosoknál a modell annyibban változott, hogy az 

eszképizmus mellett a fantázia lett a másik erős elem és megjelent a coping. Ez alapján úgy tűnik, 

hogy bár a társas és versengés elemek együtt járnak a problémássággal, azok nem töltenek be mediáló 

szerepet a distressz és a problémásság között. Az M/MORTS és egyéb online játék kategóriák 

eredményeit az alacsonyabb szignifikancia értékek miatt óvatosabban kell kezelnünk. Alapvetően az 

M/MOFPS játékos modellhez hasonlóak és az eszképizmus és fantázia elemek emelkednek ki az 

utóbbi két típusnál is. Ennek hátterében több ok is meghúzódhat. Az egyik ilyen eredménytorzító ok, 

egy új és egyben nagyon népszerű játéktípus a MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) elterjedése. 

Ez a típus keveri az online RTS és RPG játékok stílusjegyeit. Mind a kooperatív mind, a kompetitív és 

karakter fejlesztés jegyek erősek a játékban (Johnson, Nacke, & Wyeth, 2015). Ezt igazolni látszanak 

Škařupová és Blinka (2015) kutatása, akik összehasonlították az MMORPG-éket és MOBA-kat és 

eltérő jellegzetességeket találtak a problémásság hátterében. Azt is fontos lehet kiemelni, hogy az 

M/MORTS játékosok a második kutatásban is kisebb erősségű összefüggést mutattak a motivációs 

elemek (coping, versengés) és a problémásság között, mint a többi kategóriában.  

A mediációs modellt a szabályozó elemeken keresztül megvizsgálva, kiestek a gyengébb utak és az 

erős elemként megmaradt az introjektált szabályozás és az amotiváció, a többi elem mindegyik 

modellben alacsonyabb szignifikancia szinttel rendelkezett. A legszélesebb mintázatot az M/MOFPS-t 

játszók mutatták, ezzel elképzelhetően összefügg életkoruk, miszerint a játékot egy olyan színtérnek is 

használhatják ahol kipróbálhatják önmagukat így több féle szabályozási szinten is kezelhetnek 

ugyanolyan helyzeteket (Jansz, 2005). A distressz mediálása tehát mindegyik játékon keresztül 

megvalósul, de legerősebben az M/MORPG-éknél. Elképzelhető, hogy ez az online színtér kínálja a 

legszélesebb lehetőségeket, ami így nagyobb tömegeknek lehet vonzó.  

Érdekes lehet azt is kiemelni, hogy a modellek egyik oldalról sem kapcsolódnak a rekreáció eleméhez. 

Ez alapján elmondható, hogy az online játék használat lehet egészséges hobbi is (Király és mtsi., 

2015). 
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1. táblázat A játékos típusok mediációs modell eredményeinek összesítő táblázata az utak standardizált 

hatásaival, a direkt és indirekt hatások értékeivel és az összesített varianciával 

Szignifikancia. *p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001 

  

 M/MORPG  

N=874 

M/MOFPS 

N=760  

M/MORTS  

N=430 

Egyéb online  

N=629   

MOGQ: Társas - - - - 

MOGQ: Eszképizmus 0,11*** 0,07*** 0,06* 0,06* 

MOGQ: Versengés 0,02*** - - - 

MOGQ: Coping 0,03*** 0,01*** 0,03* - 

MOGQ: Készségfejlesztés - - - - 

MOGQ: Fantázia - 0,05*** 0,03* 0,03* 

MOGQ: Rekreáció - - - - 

Direkt hatás 0,39*** 0,33*** 0,39*** 0,38*** 

Indirekt hatás 0,17*** 0,13*** 0,13*** 0,12*** 

Össz. R
2
 0,42*** 0,33*** 0,41*** 0,35*** 

GAMS: Intrinzik - - - - 

GAMS: Integrált szab. 0,04** 0,04** - 0,04** 

GAMS: Azonosulás - - - - 

GAMS: Introjektált szab. 0,17*** 0,16*** 0,16*** 0,12*** 

GAMS: Külső szab. - 0,02** - - 

GAMS: Amotiváció 0,07*** 0,06*** 0,05*** 0,06*** 

Direkt hatás 0,29*** 0,20*** 0,29*** 0,26*** 

Indirekt hatás 0,27*** 0,27*** 0,21*** 0,24*** 

Össz. R
2
 0,57*** 0,47*** 0,51*** 0,51*** 
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4 Összefoglalás 
Az online játékok hazai kutatása egy fontos terület, hiszen hazánkban is nagy teret hódított ez a 

rekreációs tevékenység, és itt is, mint más országokban fokozatosan jelentenek problémás használói 

eseteket. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy hazai mintán végzett kutatásaink nem csak 

Magyarországon, hanem világ szinten is hiánypótlóak és inspirálóak lehetnek, hiszen a kutatás az 

online játékosokat egy egységben vizsgálja és összehasonlíthatóvá teszi az egyes felhasználói 

csoportok mentén. 

A játéktípusok használati mintázata és szociodemográfiai jellemzőik 

Összegezve elmondhatom, hogy a szakirodalom áttekintésével négy online játékkategória került 

azonosításra, az M/MORPG-k, M/MOFPS-ek M/MORTS-ek és az egyéb online játékokat tartalmazó 

kategória (Ghuman & Griffiths, 2012). Ezek közül a legtöbbet vizsgált játékok az M/MORPG-k 

(Griffiths és mtsi., 2003b; Grusser és mtsi., 2005; Ng & Wiemer-Hastings, 2005a; Yee, 2006a; Cole & 

Griffiths, 2007; Grusser és mtsi., 2007; Hussain & Griffiths, 2009) és a többi játéktípus 

hatásmechanizmusáról csak pár kutatás számol be (Jansz & Tanis, 2007; Ghuman & Griffiths, 2012). 

Ezért az első célkitűzés az volt, hogy megvizsgáljam a játékosok speciális játék preferenciával 

rendelkeznek -e. Mivel az online játékosok 79%-a besorolható volt egy-egy tiszta játéktípusba, 

igazolódni látszik az a hipotézis miszerint a háttérben speciális pszichológiai szükségletek húzódnak 

meg (Nagygyörgy és mtsi., 2013). Ez összefügghet azzal, hogy egyes emberek miért játszanak túl 

sokat és hogy , egy kisebb csoportnál miért alakul ki a problémás játékviselkedés (Kuss & Griffiths, 

2012b). Ennek egyértelműsítése, azonban további kutatásokat igényel. Következtetésként azt is 

mondhatjuk, hogy a játékosok típus választása elkülönül szociodemográfiai jellemzőik mentén, így 

érdemes lehet a csoportokat ennek tudatában kezelni. Fontos, hogy bár a játékok változhatnak ezeknek 

speciális feltárása nem hiábavaló, mert hozzájárulhatnak az adott csoportok pszichológiai 

szükségleteinek részletesebb megértéséhez és ezáltal, akár a prevenció vagy kezelés hatékonyabb 

megvalósításához. 

Játéktípusok összevetése a motivációk és problémásság mentén 

Következtetésként elmondható, hogy az eredmények igazolták az eltérő típusok motivációs 

különbségeit, és ezáltal a problémásságra való hatását is. A leginkább vulnerábilis csoportnak a 

M/MORPG játékosok tűnnek, mert ők mutatták a legkiemelkedőbb értékeket a problémásságot mérő 

faktorok között a többi játéktípushoz képest, valamint érdekes, hogy a náluk kiemelkedő motivációk 

egy kivételével összekapcsolhatóak a problémás használattal. Ez igazolni látszik azt a tényt, hogy 

miért fordultak a kutatók leginkább ennek a játéknak a feltárása felé (Griffiths, Davies, & Chappell, 

2003a; Griffiths és mtsi., 2004; Yee, 2006a; Charlton & Danforth, 2007a; Cole & Griffiths, 2007; 

Hussain & Griffiths, 2009). Ez persze nem azt jelenti, hogy a többi játékra ne kellene figyelmet 

fordítanunk, sőt az eddigi kutatások erős M/MORPG fókusza miatt fontos kiemelnünk mennyire más 

motivációs faktorok kerültek kapcsolatba a problémássággal a különböző csoportoknál. Ez szintén egy 

olyan eredmény lehet, ami segíthet megérteni a mögöttes folyamatokat a típusválasztás mentén. 

Játék motivációk és szükséglet kielégítés 

A játékosok kompetencia igényét leginkább a versengés és készségfejlesztés motivációin keresztül 

érhetik el a játékosok. Így talán nem is véletlen, hogy az M/MOFPS játékosok számoltak be a 

legmagasabb kompetencia-élményről. Ryan és mtsi. (2006)  kutatásai alapján ez a faktor jósolja be 

legnagyobb valószínűséggel, hogy a személy újra visszatérne -e a játékhoz. A játékosok magasabb 

autonómia érzetről és kötődésről számoltak be az M/MORPG-ékben. Ez az eredmény sem annyira 
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meglepő, hiszen az autonómia nagyban függ a játék design által nyújtott választási lehetőség 

mennyiségétől és szabadság mértékétől (Deci & Ryan, 2011), és ezek nagyobb arányban 

reprezentáltak az M/MORPG-ékben, ilyen például a nyílt virtuális világ, amiben a játékos arra megy, 

amerre csak szeretne és közben sok változatos kihívással találkozhat (Cole & Griffiths, 2007). A 

kötődés, mint láttuk, leginkább a társas faktorhoz kapcsolható, ennek mértéke azért lehet magasabb az 

online sokszereplős szerepjátékokban, mert itt változatos módon kerülhetnek kapcsolatba játékos 

társaikkal és változatos tevékenységeket hajthatnak végre együtt (Ryan és mtsi., 2006). Ennek mértéke 

szintén magasabb, mint a többi olinejáték-típusban. 

Mediációs modellek 

Mediációs modellek megerősítették, hogy a pszichiátriai distressz nem csak direkt úton hat a 

problémás játékhasználatra, hanem a motivációkon keresztül is. A játékstruktúra felől közelítő 

motivációs mérőeszköz eltéréseket mutatott az egyes típusok között, azonban a SDT elmélet alapján 

mért eredmények nagyon hasonló szabályozó mechanizmusokat mutattak az egyes játéktípusok 

között. Ez arra enged következtetni, hogy míg a szabályozó folyamatok felől közelítve egy 

általánosabb felmérést végezhetünk a problémásság kiszűrésére, addig a játékstruktúra motivációi 

specifikálni segíthetnek a személyes motivációkat és az azok mögött meghúzódó igényeket. Mivel ez 

egy komplex folyamat a problémás játékosok azonosítása lehet az első lépés, és azt követően a 

terápiás kezelés, ami éppúgy ahogyan más viselkedéses függőségeknél, az általánosan azonosítható 

jegyek mellett egyedi tulajdonságokra való fókuszálást igényelnek. 

A játszás nem minden esetben problémás 

Fontos még pár szóban összegeznünk, hogy a problémásság jegyei egyik modellben sem 

kapcsolódnak a rekreáció eleméhez. Ez alapján elmondható, hogy az online játék használat lehet 

egészséges hobbi is (Király és mtsi., 2015). Ezzel az az eredmény is egybecseng miszerint az 

eszképizmus kategória nem elégítette ki a három alapszükséglet (kompetencia, autonómia és kötődés) 

egyikét sem. Ezeknek az alapszükségleteknek a játékon belüli kielégülése hozzájárult a jól-lét  

érzetéhez (Rigby & Ryan, 2007). Mivel a játékok „démonizálása‖ egy közismert jelenség napjaink 

sajtójában, ezt fontos tisztázni, hiszen minden mellett ez egy kiterjedt és nagyon népszerű rekreációs 

tevékenység. A gyerekeknek lehet ez egy fontos színtér, ahol közös élményeket szerezhetnek 

barátaikkal és, ha eltiltásra kerülnek, kimaradhatnak kortársaik tevékenységeiből. Az online játékok 

egy sokrétű szociális és kulturális teret kínálnak, amit változatosan használnak ki a játékosok (Kallio, 

Mayra, & Kaipainen, 2010).  

Korlátok 

A videojátékok folyamatosan változnak és fejlődnek. Elképzelhető, hogy nemsokára teljesen új játék 

kategóriák emelkednek ki, kutatásunk azonban irányadó abban a tekintetben, hogy láthatóvá tette a 

különböző játéktípusok más pszichológiai szükségleteket tudnak kielégíteni. Ezért az újonnan 

megjelenő típusok pszichológiai hátterének feltérképezése fontos részét kell, hogy képezze a 

videojáték kutatásoknak. A kutatások további limitációjaként kell megemlítenem, hogy az adatok 

gyűjtése online történt és a kérdőív önkéntes kitöltésen és önbeszámolón alapult. Fontos továbbá, hogy 

a minta kizárólag magyar játékosok válaszait tartalmazza. Ebből kifolyólag az adatok 

általánosíthatósága megkérdőjelezhető. A limitációk ellenére azonban, a kutatási eredményekre 

tekinthetünk úgy, mint az első lépésre és az M/MOG játékosok fő típusait vizsgáló robosztus adatokra. 

Jelen pillanatban ez a legkiterjedtebb kutatás, amely a különböző játékpreferenciákkal jellemezhető 

játékosok összehasonlítását, valamint domináns jellegzetességeinek azonosítását célozza meg.  
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Jövőbeli tervek 

A kutatások az eredményeken túl további érdekes kérdéseket is felvetett, amelyek a jövőbeli 

vizsgálatok által tanulmányozásra érdemesek. Az egyik ilyen kérdés a játékpreferencia és azzal 

kapcsolatot mutató elemek időbeli stabilitása. Egy másik kérdés továbbá, hogy a vegyes preferenciájú 

csoport esetében – amely a játékosok mintegy ötödét teszi ki – az elsődleges preferencia vajon az idő 

során alakul ki, vagy épp ellenkezőleg, a vegyes preferencia egy korábbi preferencia elvesztésének 

következménye. Jövőbeli kutatások keretében érdemes lenne megvizsgálni továbbá azokat a 

személyiségbeli tényezőket, amelyek összefüggést mutatnak a különböző típusú játékok 

preferenciájával. Ennek a kutatás sorozatnak megfelelő kiegészítője egy olyan longitudinális vizsgálat, 

amely az onlinejáték-használat alakulását követné nyomon. Ez a kutatatás a motivációk alakulásán 

felül, arra is választ adhat, hogy milyen arányú az online játékok elhagyása, és mely játékosok milyen 

pszichológiai és szociodemográfiai háttérrel maradnak nagyobb valószínűséggel játék használók. Egy 

érdekes perspektíva lehet az online játszás okait folyamatként megragadni, hiszen így választ 

kaphatunk arra a kérdésre, hogy miért hatalmasodik el egyes esetekben a játék órák mennyisége, míg 

más esetekben miért következik be játék elhagyás. 
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