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jogát. Hasonlóan magas szint  elfogadást és támogatást kaptam Dr. Vargha András részér l
már egyetemi éveim során, majd a doktori id szakban témavezet mként is mindig mindenben
a segítségemre volt, nemcsak statisztikai és módszertani kérdésekre való szinte azonnali
válaszaival, hanem már-már beszerezhetetlennek t n  anyagok, cikkek megkaparintásában is.
Nemcsak doktorandusza lehettem, hanem kollégája, talán barátja is. Köszönetet mondok
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töltetni diákjaikkal a videojáték-használattal kapcsolatos kérd ívcsomagokat. Mindegyik
kérd íves kutatásomban óriási szerepük volt, nélkülük ez az értekezés nem jött volna létre.
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olykor megdöbbent  segít készségén túl magas szint  statisztikai elemzésekbe való
belekóstolásért vagyok kifejezetten hálás, aminek köszönhet en pl. beléphettem a puszta
együttjárásokon túlmutató ok-okozati megállapítások általam és sokak által h n áhított
birodalmába.
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1. Háttér és célkit zések
A videojátékokkal való játszás mára világszerte általános szabadid s tevékenységgé

vált, a legfiatalabbaktól a legid sebbekig minden korcsoportban (Sim, Gentile, Bricolo,
Serpelloni és Gulamoydeen, 2012). Kutatások a felhasználók egy részénél intenzív
videojáték-használattal társuló kedvez tlen pszichoszociális jólléti jegyeket találtak (Caplan,
Williams és Yee, 2009; Wang, Khoo, Liu és Divaharan, 2008), velük kapcsolatosan merül fel
ma is a videojáték függ ség, vagy problémás videojáték-használat fogalma. A
szakirodalomban jelenleg csupán részleges konszenzus áll fenn a jelenség definíciójának,
valamint dimenzióinak meghatározásában, az azonban igazolásra került, hogy az ezen
dimenziókkal jellemezhet  játékhasználat számos pszichoszociális hátránnyal jár (Kuss és
Griffiths, 2012a). Ezen vizsgálatok java része azonban keresztmetszeti jelleg , így a
videojáték-használatot illet  id beli változások, stabilitás megállapítására, valamint okok és
következmények szétválasztására, így id i perspektívában is helytálló rizikó és véd faktorok
megállapítására is alkalmatlanok.

A rizikó- és véd faktorokban való gondolkodás az egészségfejlesztést, így a
függ ségekkel kapcsolatos gyakorlati és elméleti munkát is hasznos szempontokkal látja el,
célt, irányt ad annak (Kovács és Pikó, 2010). A véd faktorok segítségével válik lehetségessé a
nehezített helyzetben él k számára is, hogy sikeresen megküzdjenek problémáikkal, így
addikcióra való hajlamukkal, az arra sarkalló környezetükkel is (Jessor, 1993). Tekintetbe
véve Brassai és Pikó (2010) azon állítását, mely szerint az egészséggel kapcsolatos különböz
magatartásformákra eltér  prediktorstuktúra jellemz , érdemesnek ígérkezik a problémás
videojáték-használattal kapcsolatban is kutatást végezni ebben a gondolkodási keretben,
hiszen a problémás videojáték-használatot illet  rizikó és véd faktorok egyel re ismeretlenek,
feltárásra várnak (Sim és mtsai, 2012). Különösen az id beli perspektívában, tehát
utánkövetéses módszerrel végzett vizsgálatok száma elégtelen (Ferguson, Coulson és Barnett,
2011). Ide tartozik a különböz  függ ségekr l való szaksegítség nélküli leszokás folyamatára
való igen kevés kutatási figyelemfordítás (Klingemann és Sobell, 2007), így a problémás
videojáték-használatban bekövetkez  esetenként hasonló módon való csökken , csökkent
folyamatok megértése, valamint ennek megfelel  véd faktorok er sítésével való el segítése
is. A rizikó- és véd faktorok feltárása, valamint a minél hatékonyabb prevenció kidolgozása
különösképpen a serdül kkel kapcsolatosan húsbavágóan fontos, hiszen több vizsgálat során
is megállapításra került, hogy a különböz  feln ttkori addikciók a legtöbbször serdül korban
kezd dnek (Grant, Potenza, Weinstein és Gorelick, 2010; Wagner és Anthony, 2001).
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A viselkedési függ ségek körébe tartozó videojáték-használati módot videojáték
függ ség helyett az óvatosabb problémás videojáték-használat  (innent l PVH ) néven
fogjuk nevezni az értekezés során, követve Demetrovics Zsolt (2013) MTA doktori
értekezésének szemléletmódját, amelyben a következ  módon indokolja ezt a döntést: bár
addikciós jelenségekr l van szó, valójában a szerencsejáték-függ ség kivételével ezen zavarok
ma még nem definíció szerinti betegségek, márpedig a függ ség szó erre utal  (22. oldal).

Mindezek fényében jelen doktori értekezés céljai a következ k: (1) A PVH-val
összefüggésben álló máig nem, vagy csak kismértékben feltárt pszichoszociális tényez k
tesztelése, vizsgálata. (2a) A játszási szokások id beli alakulásának, stabilitásának és az (2b)
azzal összefügg  folyamatok, jelenségek megismerése, hogy képet kapjunk arról, hogy
serdül k PVH-ja különösebb beavatkozás, intervenció nélkül az id  múlásával hogyan és
vajon miért változik vagy stagnál. (3) A PVH lehetséges okainak és következményeinek a
vizsgálata abból a célból, hogy a prevenció és az intervenció számára a jelenlegi, szinte
kizárólag együttjárási ismereteken túl ok-okozati magyarázatok is rendelkezésre álljanak,
valamint okok és következmények differenciálásával a PVH addiktológiai jelent ségét,
betegség mivoltát teszteljük.

2. Irodalmi áttekintés
2.1. A videojáték fogalma

A virtuális valóságot úgy határozhatjuk meg, mint a számítógép által mesterségesen
létrehozott környezetet, melyet érzékszervi ingerek (hang és kép) által érzékelünk, és benne a
felhasználó cselekvések által változásokat hozhat létre. Ezen belül alcsoportot képeznek a
videojátékok, amely kifejezés definíció szerint olyan elektronikus játékokat takar, amelyek
egy képerny n megjelen  képek jelentései által állnak össze játékmenetté, és amiben gyakran
nagy hangsúlyt kapnak a gyors m veletek, akciók (Merriam-Webster Dictionary, 2012). Más
megfogalmazás (Oxford Dictionaries, 2010) szerint videojátéknak nevezünk minden olyan
játékot, melyet kompjúterprogram által vezérelt elektronikus képek által lehet játszani. A
videojáték ludológus (videojáték-szakért ) körökben egyik legelfogadottabb definíciója
Gonzalo Frascától (2001, 4.) származik, és így szól: legtágabb meghatározás szerint
videojáték minden olyan akár szöveg, akár kép alapú kompjúterprogram alapú szoftver, mely
bármely elektronikus platformon, úgymint asztali számítógépen vagy konzolon fut, bevonva
egy vagy több játékost egy fizikai vagy hálózatos környezetbe . Az iménti definíció szerint ma
(2014-ben) bátran ide érthetjük, és az értekezés során ide fogjuk érteni az egyszer
számítógépes játékoktól kezdve a mobiltelefonon át a konzolon (XBOX, Play Station) és



11

játékgépeken (arcade machines) futó játékokig bármilyen platformon futtatható minden
elektronikus képekkel manipuláló játékot (Khan és Kantof, 2007), függetlenül attól, hogy
azok egyedül vagy társaságban, illetve interneten keresztül (online) vagy offline játszhatóak.

A videojátékokkal való játszás eredetileg közösségi elfoglaltság, egy id ben több
játékos, másnéven gamer közrem ködésével (Khan és Kantof, 2007) zajlik. Viszont vannak
rendkívül népszer  egyszemélyes (pl. GTA), és interneten keresztül többszörösen
többszemélyes (akár egyszerre több millió játékos által játszható) MMORPG típusú
videojátékok is (pl. World of Warcraft). A kutatók egy része a vizsgálatuk során nem
különbözteti meg, egy kalap alá veszi az online és offline videojátékokat (Gentile, 2009;
Lemmens, Valkenburg és Peter, 2011; Porter, Starcevic, Berle és Fenech, 2010), míg mások
fontosnak tartják ezeket egymástól szétválasztani, hiszen az offline játékokkal ellentétben az
online játékokat az internethasználat egy fajtájának tekintik, így a vele kapcsolatos
jelenségeket az internethasználathoz kapcsolva tárgyalják (Han, Hwang és Renshaw, 2010;
Van Rooij, Schoenmakers, Vermulst, Van Den Eijnden és Van De Mheen, 2011).

2.2. A problémás videojáték-használat fogalmának elhelyezése

A videojáték-függ ség fogalma és a PVH megfigyelése, kutatása húsz-harminc éves
múltra tekint vissza (lásd pl. Ross, Finestone és Lavin, 1982; Soper és Miller, 1983), de csak
az utóbbi években vált intenzívebben kutatott területté a videojátékok általános elterjedésének
és használatának következtében. Az ezen a területen végzett vizsgálatok mind nemzetközi,
mind hazai szinten túlnyomórészt keresztmetszetiek, és a videojáték-használattal összefügg
jelenségeket igyekeznek feltérképezni. A hazai kutatások közül Demetrovics Zsolt (2011;
2012; Griffiths, Király, Pontes és Demetrovics, 2014; Nagygyörgy és mtsai, 2013; Pápay és
mtsai, 2013) kutatócsoportjának eredményeit és saját korábbi kutatásainkat lehet említeni
(Smohai, Mirnics és Tóth, 2013; Smohai, Mirnics, Vargha, Torma és Tóth, 2013; Smohai,
Tóth és Mirnics, 2013; Smohai és Vargha, 2014). A mai napig nemzetközi szinten is csupán
néhány longitudinális tanulmány született célzottan a PVH témájában (Gentile és mtsai, 2011;
King, Delfabbro és Griffiths, 2013; Lemmens és mtsai, 2011).

Mostanság a köznyelvben is egyre több szó esik a videojáték függ ségr l, azonban a
pszichológiában mind a mai napig nincs egyetértés ennek a fogalomnak nemcsak a
diagnosztikus szempontjaiban, prevalenciájában (Ferguson és mtsai, 2011), de pontos
nevében (Sim és mtsai, 2012), s t, még a létezését illet en sem (lásd pl. Wood, 2008). Az is
tisztázandó továbbá, hogy a PVH valóban önálló betegség-e, másképpen fogalmazva
els dleges mentális zavar-e (Gentile és mtsai, 2011) vagy pusztán mögöttes, már meglév
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mentális problémák okozta tünet, ahogy annak lehet ségét több tanulmány is felveti (Desai,
Krishnan-Sarin, Cavallo és Potenza, 2010; Wood, 2008). A PVH jelenségének és fogalmának
megfelel  keretben való elhelyezése még folyamatban van (Demetrovics, 2013), a
következ kben a PVH témája tekintetében fontosabb, jelent sebb függ ségekkel kapcsolatos
elméleti megközelítések kerülnek bemutatásra.

2.2.1. Az addikciókról általában
Az addikciókat, szenvedélybetegségeket az addiktológiai megközelítés azon

viselkedésformákként határozza meg, melyek fölött a személy képtelen kontrollt gyakorolni,
illetve amelyek a személyre és/vagy környezetére káros következményekkel járnak. Pl.
mindennapi életvitel, egészség, pszichoszociális állapot, munka, tanulmányok tekintetében. A
legkülönböz bb addikciók is igen sok közös jellemz vel bírnak függetlenül attól, hogy
pszichoaktív szerhez vagy viselkedéshez kapcsolódó addikciókról beszélünk. Ezek a közös
jellemz k a következ k: (1) folyamatos vágy és kényszer, (2) a viselkedés ciklikussága:
átmeneti feszültségcsökkentés, (3) tolerancia, (4) hozzászokás: azonos hatás eléréséhez egyre
nagyobb mennyiség, (5) megvonási tünetek: droghasználat vagy kényszeres viselkedés
felhagyásakor kellemetlen lelki és/vagy testi tünetek, (5) leszokási kísérletek sorozatos
kudarca, (6) legkülönböz bb testi vagy lelki problémák megjelenése, (7) nagyon sok id , (8)
az addiktív tevékenység els dleges prioritása, dominanciája (Demetrovics, 2007a).

Az addikciókról való értekezés már definíciós szinten is nehézségekbe ütközik, hiszen
nagymértékben multidiszciplináris jelenségr l van szó: a pszichológia, a pszichiátria, az
antropológia, a szociológia, a jog, a neurológia és kémia néz pontjai gyakran egymástól eltér
konceptualizációval írják le eredményeiket, melyek miatt egyel re igen nehézkes egyetlen
modellben megnevezni és jellemezni valamennyi idetartozó jelenséget az egyes szerek
használatától kezdve legkülönböz bb viselkedési addikciókig. A multidiszciplináris jellemz n
kívül a média és a köznyelv által gyakran pontatlan, összemosott addiktológiai
fogalomhasználat is nehezíti a meghatározások letisztulását (Demetrovics, 2007a).

Az addiktológiai kutatások figyelme nagyjából kilencvenes évekig szinte kizárólag a
kémiai addikciókra irányult, az addiktív viselkedések idesorolása, és keretben való tárgyalása
ekkortájt kezd dött. Az addikciók rendszerezésében mindmáig egyfajta kett sség van jelen.
Az addiktológiai szemlélet alapján a tüneti szinten hasonló képet mutató addikciós problémák
összetartozónak tekinthet k függetlenül attól, hogy pszichoaktív szerhasználat is jelen van-e
vagy sincs. Ezzel a szemlélettel szemben állnak az aktuálisan érvényben lev  hivatalos
diagnosztikus rendszerek, a DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) és a BNO-10
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(World Health Organization, 1994) elkülönítve tárgyalják a szerhasználattal kapcsolatos, és a
viselkedési addikciókat. A DSM-5 a viselkedési addikciók közül csupán a kóros
szerencsejáték-függ séget említi, valamint felvillantja a függelékben (a harmadik szekcióban)
az online játék-függ séget, azonban a túl kevés, valamint túlnyomórészt ázsiai és fiatalokon
végzett kutatásokra hivatkozva ezt a jelenség egyel re a függelékbe (a harmadik szekcióba)
helyezték azzal együtt, hogy elismerik az online játékokkal való játszás pszichoaktív
szerekhez hasonló agyra gyakorolt neurológiai hatását kimutató vizsgálatok eredményeit
(American Psychiatric Association, 2013).

2.2.2. Szelf-medikációs elmélet
Khantzian (1985) által alkotott szelf-medikációs elmélet szerint a kémiai szerek

használatának lényeges etiológiai meghatározó tényez i a lelki feszültségek, szenvedések,
mentális zavarok. A szerhasználat ily módon e problémákkal való megküzdési lehet ségként
szolgál és funkcionál. Ez a mechanizmus tetten érhet  a nem kémiai addikciókban is
(Demetrovics és Kun, 2010), illetve rokon a kés bbiekben, a 2.2.3.1. fejezetben részletes
bemutatásra kerül  függ ség-komponens modell (Griffiths, 2005a) hangulatmódosítás
komponensével is. Mindezek meger sítik azt az elképzelést, mely szerint a kémiai és
viselkedési addikciók hátterében közös pszichés mechanizmusok húzódhatnak meg
(Demetrovics és Kun, 2010; Shaffer és mtsai, 2004; Walther, Morgenstern és Hanewinkel,
2012). Ahogyan tehát az önszabályozó rendszer diszfunkciója miatt az alkoholproblémával
küzd  személyek az alkoholfogyasztással, a drogfügg k a kábítószerrel, a kényszeres
vásárlásban szenved k a vásárlással, a testedzésfügg k pedig az edzésekkel (Demetrovics és
Kun, 2010), ugyanúgy a PVH-val rendelkez k a videojátékokkal való játszással javítják
hangulatukat, enyhítik bels  feszültségérzetüket (Han és mtsai, 2009; Kardefelt-Winther,
2014b, 2014c; Lemmens és mtsai, 2011; Peters és Malesky Jr, 2008; Wood, 2008). Egy
egészen friss közleményükben Snodgrass, Dengah és Lacy (2014) megállapítják, hogy a PVH
az élet stresszoraira való egyfajta válaszként szolgál, ami ideiglenesen csökkenti a
feszültségek által okozott kellemetlenségeket, de nem oldja meg a problémát. Ezzel
összhangban még azt is állítják, hogy azok a játékosok, akik nem effajta problémák miatt
fordulnak a videojátékokhoz, nincsenek veszélyben a PVH kifejl dését tekintve, s t, a
pszichoszociális jóllét tekintetében jól is járnak a játszással, összhangban a rich get richer
problémás internethasználatot is már bizonyítottan leíró modellel (Kraut és mtsai, 2002).
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2.2.3. Viselkedési addikciók, PVH
Demetrovics Zsolt és Kun Bernadette (2010) a viselkedési addikciók halmazát az

impulzuskontroll-zavarok és obszesszív-kompulzív spektrum uniójaként definiálják annak
ellenére, hogy az aktuális BNO-10 (World Health Organization, 1994) és a DSM-5 (American
Psychiatric Association, 2013) eltér ett l annak ellenére, hogy az addikciós jelleg  problémák
addiktológiai szempontból kiemelt fontosságú tüneti hasonlósága több ízben is bizonyított
(Jacobs, 1986; Kuss, Louws és Wiers, 2012; Kuss és mtsai, 2012; Salguero és Morán, 2002).
A viselkedési addikciókat több néz pontból is megközelítették már, az értekezés tárgyát
tekintve legfontosabbak kerülnek most röviden bemutatásra.

Az obszesszív-kompulzív spektrum  hipotézis (Hollander, 1993) fenomenológiai,
diagnosztikai és terápiás hasonlóságok alapján az addikciós jelleg  problémákat a kompulzív
és az impulzív végpontok közé sorolja. El bbi végletet a szorongáscsökkentési céllal történ
kockázatkerülés jellemzi (pl. kényszerbetegség), utóbbiban pedig az élvezeti célú
kockázatkeresés a kulcsjellemz  (pl. impulzuskontroll-zavarok, impulzív viselkedéssel
jellemezhet  személyiségzavarok). A két végletben és a köztes zavarokban lényegi közös
tényez  a repetitív és többnyire ritualizált viselkedés gátlásának, s t többnyire akár
késleltetésének is a képtelensége. (Demetrovics és Kun, 2010, 32. oldal). Majd látni fogjuk,
hogy a PVH-t alkotó tényez k közül a kontrollvesztés, és a megvonás is ide tartozik (King,
Haagsma, Delfabbro, Gradisar és Griffiths, 2013). Blum és munkatársai (2000) által leírt
jutalomhiányos tünetegyüttes hipotézise szerint neurobiológiai szinten az impulzív-addiktív-
kompulzív zavarokért legalább részben a középagyi jutalmazó központ felel. A dopaminerg
rendszer genetikailag meghatározott alulm ködése állandósult jutalomhiányos állapotot
( jutalomhiányos szindrómát ) hoz létre, amit csak er s és gyakori ingerekkel lehet
kompenzálni. Ebben a modellben ez okozza az addiktív-jelleg  problémákat (pl. impulzív,
kockázatkeres  viselkedés, pszichoaktív szerhasználat). Azonban hipodopaminerg vonással
rendelkez  személyek nem feltétlenül lesznek drog vagy szerencsejáték-függ k, mert sok
szociálisan elfogadott, s t jutalmazott tevékenység végzése is kompenzálhat, mint pl. a
sportolás (Blum és mtsai, 2000), vagy akár kutatások tervezése, kivitelezése (Demetrovics,
2013).

Összefoglalva: az impulzus-kontroll zavarokat olyan repetitív magatartásformákként
azonosíthatjuk, amelyek során a személy képtelen gátlást gyakorolni valamely viselkedés
fölött, miközben a viselkedés maga káros a személy és/vagy környezete számára
(Demetrovics és Kun, 2010, 33. o.). Ez a definíció szinte egy az egyben visszaköszön majd a
PVH integratív megközelítésénél használatos meghatározásánál (Demetrovics, Urbán,
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Nagygyörgy, Farkas és Griffiths, 2012; M. G. Kim és Kim, 2010) a 2.2.3.3. alfejezetben. Az
impulzus-kontroll zavarok és a PVH kapcsolatát alátámasztja az, hogy a PVH gyógyításában
is hatásosnak bizonyultak az impulzus-kontroll intervencióban alkalmazott módszerek (Sim és
mtsai, 2012).

2.2.3.1. Griffiths viselkedési függ ségek komponens modellje
Griffiths (2005a) egyfajta komponens modellt ajánl a videojáték-függ ség

meghatározására, diagnosztizálására. Abból indul ki, hogy minden (akár szer-, akár
viselkedési) függ ség lényegét a jutalom és a meger sítés alkotja. A komponens modell
Brown (1991; 1993) munkássága és a DSM-4 szerencsejáték-függ ségre vonatkozó tételeire
alapozva született. Eszerint videojáték-függ ség akkor kerül megállapításra, ha a következ
hat komponens mindegyike jelen van:

1. Szaliencia amikor a játszás a személy legfontosabb aktivitásává válik
(kognitív és viselkedéses szinten is).

2. Hangulatszabályozás mintegy coping stratégiaként, negatív érzések
elkerülése érdekében való játszás.

3. Tolerancia azonos hangulati hatás elérése érdekében egyre nagyobb
mennyiség  játszásra van szükség.

4. Megvonási tünetek a játszás hiányában, vagy a játékid  csökkenésekor
kellemetlen testi és lelki állapot jelentkezik, pl. remegés, kedvetlenség,
irritábilitás.

5. Kár / Konfliktus a játszás okozta negatív következményekre utal, melyek
megvalósulhatnak a személyen belüli (pl. kontrollvesztés), vagy a személyen
kívüli (társak és kötelességek elhanyagolása) térben is.

6. Visszaesés sikertelen leállási vagy videojáték-használatot illet  csökkentési
kísérletek.

DSM-re épülése miatt ide sorolhatók Young (Young, 1998, 2009) internetfügg séget
leíró modelljének internet- helyett videojáték-használatra alakított verziói (Han és mtsai,
2010; Van Rooij és mtsai, 2011). A PVH-val kapcsolatos kutatások túlnyomó többségben a
DSM-b l kiinduló megközelítéseket alkalmazzák (Gentile és mtsai, 2011; Lemmens és mtsai,
2011), ám egyre több kritika merül fel velük kapcsolatban. Ferguson és munkatársai (2011)
metaanalízisük során említik, hogy néhány ponton nem adekvát a szerencsejáték-függ ség
tételeinek egy az egyben való átemelése, hiszen videojáték kontextusban nem biztos, hogy
ugyanakkora problémára utal, pl.: el fordul, hogy veszekedtem a családommal a játszási
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szokásaim miatt . Ezen kívül irreálisan magas prevalenciákat és alacsony komorbiditásokat
kapunk ezzel a megközelítéssel. További probléma, hogy a küszöbértékek (cut off point-ok)
meghatározása szenzitivitás- és specificitásvizsgálat nélkül történt: egyes tanulmányokban a
felsorolt kritériumok felének teljesülésekor felállítják a diagnózist, míg másoknál mindegyik
kritérium jelenléte a határ (Lemmens, Valkenburg és Peter, 2009). Charlton és Danforth
(2007) empirikus adataik alapján a komponens modell elemeinek patológiát jelz  (központi),
valamint nem patológiás bevonódást jelz  (perifériás) kategóriákba való szétválasztását
javasolják. Ebben az újragondolt keretben patológiás komponensként szerepel a viselkedési
szaliencia, a megvonási tünetek, konfliktus, visszaesés, a perifériás komponensek pedig a
kognitív szaliencia, hangulatszabályozás, tolerancia. Aktuálisan is egyre több és egyre
megalapozottabb bírálat lát napvilágot (Kardefelt-Winther, 2014a), azonban ennél jobb
elméleti modell felállítása megfelel  módszerrel bizonyítottan egyel re még nem sikerült.
Vélhet en a DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) e bizonytalanságok miatt is
jelenleg csupán a függelékben említi a PVH jelenségét (online játék függ ség néven).

2.2.3.2. A PVH-t leíró egyéb megközelítések
Az Interferencia modell (Ferguson és mtsai, 2011) a szerencsejáték-függ ség szigorú

kritériumainak teljesülése helyett a PVH valós élettel történ  interferáló aspektusára helyezi a
hangsúlyt. A valós életet megzavaró jelleg pedig leginkább munka vagy iskolai teend k
elhanyagolásában, valamint a társas kapcsolatok háttérbe szorulásában nyilvánulhat meg.
Ennek a megközelítésnek hátránya, hogy a kóros szerencsejátéktól való elszakadással elveszít
maga alól egy jól felépített diagnosztikus keretet, ami által joggal felmerülhet a
következetlenség gyanúja. Mindezek ellenére azonban igen sokan építették erre a kutatásukat
(Ferguson és mtsai, 2011; Liu és Peng, 2009; Van Rooij és mtsai, 2011).

Vannak kutatók, akik a PVH új és megértés alatt álló fogalomkörével való szinte már
rumináció jelleg  foglalkozás helyett inkább a lényegesen egyszer bben megragadható és
értelmezhet  videojátékokkal való játszással töltött id t veszik figyelembe a vizsgálataik
során (Allahverdipour, Bazargan, Farhadinasab és Moeini, 2010; Chan és Rabinowitz, 2006).
Ebben a keretben gondolkodva azonban igen nehéz meghúzni azt az id i határt, amely jól
meghatározott min ségi különbséget tesz az enyhe és a túlzott (excessive) mértékben játszó
játékosok között. Vannak, akik ezt a határt heti 41 órás (Griffiths, Davies és Chappell, 2003),
mások heti 10 órás játékid nél húzzák meg (Huang, 2006), megint mások pedig napi átlag 5
óránál (Messias, Castro, Saini, Usman és Peeples, 2011). Saját korábbi vizsgálatunkban
viszonylag informatívnak bizonyult a napi átlag 4 óránál, tehát heti 28 óránál történ
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szétválasztás (Smohai, Tóth, és mtsai, 2013), azonban nem bizonyított, hogy a felsoroltak
közül bármelyik küszöbérték érvényesebb lenne a másiknál, ahogy az sem bizonyított, hogy
létezik egy jól behatárolható, megfelel , jelent ségteli id i osztópont (Ferguson és mtsai,
2011; Wood, Griffiths és Parke, 2007). Küszöbérték helyett kontinuum szemléletben
gondolkodva (Kuss és Griffiths, 2012a) azonban hasznosnak bizonyulhat a játékid
összefüggéseiben való gondolkodás, hiszen belátható, és sok kutatás alátámasztja a játékid  és
a PVH többé-kevésbé er s összefüggését (Ferguson és mtsai, 2011; Lemmens és mtsai, 2011).

2.2.3.3. Integratív megközelítések
A kételyekkel, le nem zárt kérdésekkel együtt azonban a pszichológus kutatók

többnyire egyetértenek abban, hogy elnevezést l függetlenül létezik a videojátékokkal való
játszásnak egy olyan túlzott mérték  formája, ami a viselkedéses függ ségekhez hasonló,
problematikus, pszichológiai szempontból nem adaptív mintázatot alkot (Demetrovics, Urbán,
Nagygyörgy, Farkas és Griffiths, 2012). Mára úgy t nik, hogy a PVH leírására törekv  eddigi
próbálkozások és elméletek egyes elemei elvetend k, míg mások egyre inkább beigazolódnak
az elmúlt évek kutatásai során. E folyamat során a PVH-val kapcsolatos elméletek nemcsak
csiszolódtak, hanem közeledtek is egymás felé, így születtek meg olyan elképzelések, melyek
az id tálló, egyre inkább bizonyítottnak tekinthet  tényez ket tartalmazzák. Kim és Kim
(2010, 390.) ezek alapján már a következ  módon határozzák meg a PVH-t: problémás
online játékhasználattal jellemezhet k azok a személyek, akiknek túlzott (excessive) online
játékhasználatba bocsátkozásuk negatív következményekkel jár . Ide tartoznak pszichológiai,
társas, iskolai vagy munkabeli negatív következmények. A PVH általuk azonosított öt
dimenziója pedig: eufória érzete, egészségügyi problémák megjelenése, konfliktus
(interperszonális és/vagy az intraperszonális környezetben), önkontroll hiánya és a virtuális
kapcsolatok preferenciája a valósakkal szemben. Ezt az irányvonalat folytatva Demetrovics,
Urbán, Nagygyörgy, Farkas és Griffiths (2012, 1.) megállapítják, hogy a PVH során a
viselkedés nemcsak túlzott mérték , hanem videojáték-használattal kapcsolatos problémák is
jelen vannak . Ez a kifejezés egyrészt jól összegzi a jelenség lényegét, ugyanakkor a
diagnosztikai kritériumok tisztázatlan voltát figyelembe véve kerüli a függ ség kifejezés, mint
addiktológiai szakszó specifikus alkalmazását. A PVH ezen definíció alapján összeállított és
faktoranalízisek által meger sített hat tényez je pedig az obszesszió, a belefeledkezés, a
megvonási tünetek, a túlhasználat, az interperszonális konfliktus és a társas izoláció. A PVH
az itt említett definícióval és jellemz kkel vált Demetrovics Zsolt (2013) által kimunkált
addiktív jelleg  zavarokat átfogó közös spektrum részévé.
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Nemzetközi téren pedig az integráció célkit zésével King, Haagsma és mtsai (2013)
áttekintést tettek közzé az összes eddigi mér eszközzel kapcsolatban, melyeket a PVH
mérésére alkalmaztak. Eredményük szerint a PVH-t különböz  kutatók különböz  dimenziók
által meghatározott jelenségnek tekintik, azonban a megvonás, kontrollvesztés és konfliktus
dimenziókat tekintve konszenzus állapítható meg.

A megvonás dimenziót jól leírja a 2.2.3.1. alfejezetben már bemutatott komponens-
modell (Griffiths, 2005a). A kontrollvesztés is megjelenik a komponens-modellben, több más
fogalommal összevonva a konfliktus dimenzióban: azt a jelenséget takarja, amikor a személy
rendszeresen és lényegesen többet játszik annál, mint amennyit jónak lát, még akkor is, ha a
játéktevékenység egy ponton túl nem élvezetes, egyre több negatív érzelem övezi. Ezt
támasztják alá Yee (2006c) eredményei, melyek szerint a játékosok 30%-a akkor is folytatja a
játszást, amikor már nem élvezi. A megvonás jelenségét több más kutatás is kimutatta (Fuster,
Chamarro, Carbonell és Vallerand, 2014; Stoeber, Harvey, Ward és Childs, 2011). A
harmadik konszenzust övez  dimenziót, a konfliktust is tartalmazza a komponens modell
konfliktus dimenziója, de a King, Haagsma és mtsai (2013) által javasolt dimenzió inkább az
interperszonális aspektusra (barátok és család háttérbe szorulása), valamint a kötelességek
(munka, tanulás) elhanyagolására helyezi a hangsúlyt.

2.3. A PVH Prevalenciája

A magyar feln tt korú videojátékosok populációjában problémás videojáték
használónak tekinthet k prevalenciája 3% körülire tehet (Demetrovics, Urbán, Nagygyörgy,
Farkas és Griffiths, 2012). Külföldön is hasonló el fordulási arányokat találtak, pl. országos
reprezentatív mintákon Dél-Koreában 2,4% (Faiola, 2006), Németországban 3% (Rehbein,
Psych, Kleimann, Mediasci és Mößle, 2010). Szakirodalmi összefoglalók szerint (Kuss és
Griffiths, 2012a; Nagygyörgy és mtsai, 2013; Sim és mtsai, 2012) a nem szigorúan vett
értelemben addiktológiai kritériumok szerint függ k, de a túlzott játszás miatt
veszélyeztetettek, tehát a PVH szempontjából érintetteknek tekinthet k aránya ennél
jelent sen magasabb, országtól és mér eszközökt l függ en 8-15,5%.

2.4. A PVH id beli alakulása

2.4.1. Stabilitás, fluktuáció
A PVH stabilitásáról, id beli alakulásáról 2013 októberéig mindössze öt tanulmány

közöl adatokat a szisztematikus szakirodalmi áttekintés (3.3. alfejezet) eredményei (4.3.
alfejezet) szerint.



19

Haagsma, King, Pieterse és Peters (2013) 228 dán videojátékos serdül t (12-22
éveseket) követtek 6 hónapon át. A vizsgálat elején és végén történt mérés, melynek során a
videojátékokkal töltött id t, valamint a PVH alakulását és stabilitását is megállapították.
Eredményeik szerint a fiúk és a lányok videojátékokkal töltött napi átlag ideje körülbelül a
felére csökkent: fiúk esetében 21,9 óráról 11,7 órára; lányok körében pedig 7,6 óráról 3,6
órára. A PVH átlagok arányaiban kisebb mértékben csökkentek: a fiúknál 1,88-ról 1,51-re,
lányok körében pedig 1,41-r l 1,22-re. Vizsgálati személyeiket életkor szerint három
csoportra bontva (fiatalabbak, középid sek és id sebbek) azt találták, hogy hat hónap során
míg a fiatalok (12-15 évesek) heti játékideje enyhén emelkedett (16,4 óráról 16,9 órára), a
középid seké (16-18 évesek) jelent sen csökkent (18,5 óráról 12,3 órára), a legalább 19
éveseké pedig még meredekebben csökkent (22,5-r l 14,5-re). Érdekes módon mindhárom
csoport PVH-ja hasonló mértékben enyhe, két-három tizedes csökkenést mutatott.

Lemmens és mtsai (2011) szintén dán serdül ket (11-17 éveseket) követtek nyomon
fél éven át. Az általuk bevont 851 diák közül 543-an játszottak videojátékokkal legalább az
egyik adatfelvételkor (a kett  közül). A fél év során a játékosok aránya 76%-ról 68%-ra
csökkent. A játékid  közepes mérték  stabilitást mutatott (0,57-es autokorreláció). A PVH
kategóriákba tartozó vizsgálati személyek arányai egyfajta középre húzást  mutatnak: míg a
minimális PVH-val rendelkez k aránya az utánkövetés során enyhén megemelkedett (25%-ról
38%-ra), a magas PVH-val jellemezhet k aránya lecsökkent 6%-ról 4%-ra.

Gentile és mtsai (2011) 2532 f  szingapúri (9-15 éves) serdül t követtek 2 éven
keresztül, összesen három méréssel: kezdéskor, egy év elteltével és a vizsgálat végén. A
PVH-beli változásokat illet en megállapították, hogy az els adatfelvételkor (baseline)
problémás játékosok (N=219) csoportjába tartozók 16,4%-a (36 f ) jelent sen csökkentette a
PVH tüneteit a vizsgálat végére. A kezdetben nem problémás játékosok (N=2741) csoportjába
tartozók 1,3%-a (35 f ) pedig problémás játékossá vált a vizsgálat végére. A heti játékid
átlagának alakulása a fiúk és a lányok körében is lapos fordított U alakot követett. Érdekes
módon ezzel ellentétben a PVH tünetek száma lineáris csökkenést mutatott a három
adatfelvétel során nemi hovatartozástól függetlenül (fiúk esetében 2,49 2,29 1,97; lányok
esetében 1,76 1,45 1,25).

Van Rooij és mtsai (2011) longitudinális vizsgálatuk során egy reprezentatív holland
mintából választották ki 467 serdül  (13-16 éves) videojátékos adatait. Közleményükben a
PVH stabilitására, valamint változásaira vonatkozóan említik, hogy az egy év során f
problémás játékhasználók száma megfelez dött: az els  adatfelvételkor tapasztalt (baseline)
hat f r l a második körre három f re esett.
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King, Delfabbro, és mtsai (2013) másfél éven keresztül, internetes kérd ívvel követtek
nyomon 117 meghatározatlan nemzetiség  feln tt videojátékost. Az összesen három
alkalommal történ  mérés a vizsgálat kezdetekor, majd fél év elteltével, végül egy évre rá
történt. A három mérés során a játékid k és a PVH átlagértékek is jelent s csökken
tendenciát mutattak (48,7 pont 44,1 pont 41,0 pont), amivel rácáfoltak a PVH-val
kapcsolatos eddigi stabilitásra utaló kutatások eredményeire. Ezt a különbséget King és mtsai
(2013), valamint a többi, legalább részben hasonló témájú kutatás között valószín síthet en a
vizsgálati minták eltér  életkora okozhatta: a feln ttek élethelyzetükb l adódóan
motiváltabbak lehetnek a PVH-juk csökkentésére, mint a viszonylag stabil és eltartott
pozícióban lév gyerekek és serdül k.

Összességében tehát az eddigi kutatások, melyek nyugat-európai, valamint szingapúri
minta toborzásával valósultak meg, a PVH viszonylagos stabilitását mutatják serdül
mintákon fél, egy és két éves id tartam során. Az id sebb serdül k, valamint a feln ttek
PVH-ja viszont átlagok szintjén a fiatalabbakénál meredekebben csökken nek bizonyult
(Haagsma és mtsai, 2013; King, Delfabbro, és mtsai, 2013).

2.4.2. Etiológia
A videojátékokkal való játszás elkezdése leggyakrabban kortársak vagy családtag

közrem ködése által történik. Érdekesség, hogy a n i játékosoknak majdnem harmadát
(szemben a férfiak körében mért 1%-kal) a partnerük vezette be el ször a videojátékok
világába (Yee, 2006b). A PVH kialakulásának folyamatával Young (2010) foglalkozott,
inkább klinikai, mintsem empirikus kutatási módszertannal. Szerinte a függ ség egyfajta
megszállottsággal  (preoccupation) kezd dik, mely során a személy videojátékokról

fantáziál, azokkal foglalkozik fejben akkor is, amikor éppen más dolgokra kellene
koncentrálnia: tanulásra, iskolába vagy máshova való elindulásra stb. Ilyenkor tehát a játékos
teljes mértékben a videojátékokra koncentrál, inadekvát helyzetekben is. Ennek
következtében a határid ket nem tartja be, elhanyagolja a különböz  társas tevékenységeket,
és prioritást számára els sorban a videojátékokkal való foglalkozás jelent. Chappel, Eatough,
Davies és Griffiths (2006) is hasonló eredményre jutottak kvalitatív kutatásuk során: a kezdeti
pozitív élmények után több interjúalanyuk is arról számolt be, hogy a videojáték kezdte
dominálni, eluralni  az életüket, a mindennapjaikat: a munkahely és a család teljesen a
háttérbe szorult. Ennek bekövetkezésekor már jó eséllyel fennáll a PVH.

A játszás fenntartását el segít  pszichológiai szempontból releváns
játékkarakterisztikákat King, Delfabbro és Griffiths (2010) gy jtötték össze, melyek a
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következ k: (a) társas vonatkozások, (b) játékon belüli manipulációra és kontrollra vonatkozó
lehet ségek, (c) narratív- és identitás vonatkozások, (d) jutalmak és büntetések, és (e) audio-
vizuális ingerek. Az azonnali sikerek, valamint a játékon belül megtapasztalt kontroll érzés
addiktív jellegét Rehbein és mtsai (2010) is kiemelik. Clark és Scott (2009) videojáték
függ ségi tapasztalatokról és hatásokról szóló könyvében a videojátékok, f leg az
MMORPG-k Skinner-dobozzal való párhuzamáról, hasonlóságairól olvashatunk. A
videojátékokról általánosságban is állítható, de az MMORPG-kben még gyakrabban azonnali
jutalmakon kívül a részleges meger sítéseket el szeretettel alkalmazzák, a nyer gépek
m ködési elvéhez hasonlóan. Az operáns kondicionálás sikeressége eredményezi azokat a
helyzeteket, amikor a játékosok annak ellenére folytatják a játszást, vagy növelik az arra
fordított id t, amikor az már nem is okoz örömet számukra. Ezzel újra elérkeztünk a már
ismertetett (2.2.3.3. alfejezet) kontrollvesztés, mint PVH dimenzió fogalmához.

2.4.3. Kezelés
A PVH kezelésére jelenleg több módszer is létezik. Leggyakrabban alkalmazott

módszerként kognitív viselkedésterápiáról (Van Rooij és mtsai, 2011; Young, 2010) és
farmakoterápiás kezelésekr l (Han és mtsai, 2010) olvashatunk. Ez utóbbi kezelési mód sikere a
PVH során lejátszódó biokémiai folyamatok szerepét és fontosságát jelzi (Kuss és Griffiths,
2012a, 2012b).

A különböz  függ ségekr l való öner b l, szaksegítség nélkül történ  leszokásra eddig
igen kevés szakmai figyelem összpontosult (lásd Klingemann és Sobell, 2007), a PVH kapcsán
pedig különösen kevés ilyen jelleg  empíria látott eddig napvilágot. A PVH abbahagyása kapcsán
Chappel és mtsai (2006) interjú kutatásának eredményei arra utalnak, hogy a problémás online
játékhasználat során sok esetben elérkezik egy pont, amelyet elérve a játékosokban tudatosodik a
probléma súlyossága, és sokukban megszületik az elhatározás a változtatásra. Ilyenkor fordulnak
segítségért, vagy próbálnak öner b l változtatni. A már megszokott feszültségelvezetési mód,
valamint a megvonási tünetek komoly kihívást jelentenek a játszást abbahagyni vagy csökkenteni
szándékozók számára, melyek huzamos id n, akár egész hátralev  életen nehézségeket
jelentenek, amik gyakorta és jelent sen hozzájárulnak a visszaesésekhez.

2.5. A problémás videojáték-használat eddig feltárt összefüggései

A PVH-val járó pszichoszociális jóllétet érint  összefüggésekr l angolul Kuss és
Griffiths (2012a, 2012b), valamint Sim és mtsai (2012), magyarul pedig Nagygyörgy Katalin
és mtsai (2013) összefoglaló tanulmányok adnak áttekintést. Az összefüggések most
következ  áttekintése nem tartalmazza az értekezés témájától távol es  területeket, pl. a PVH
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agresszióval való kapcsolatát, mely témában Anderson és mtsai (2010) adnak tájékoztatást
szisztematikus áttekintésük során.

2.5.1. PVH és szociodemográfia
2.5.1.1. Nem

A videojátékokkal való játszás, így a PVH is jobban érinti a fiú, mint a lány
játékosokat (Chiu, Lee és Huang, 2004; Gentile és mtsai, 2011; Kuss és Griffiths, 2012b). A
fiúk intenzívebb videojáték-használatát társadalmi-kulturális és nemi szerepeket illet
vonatkozások is jelent s mértékben indokolják. Ebben a témában Alison Carr-Chelmann
népszer  TED (Technology, Entertainment, Design) el adása (2010) és közleménye (2012) ad
hiteles kiindulópontot, valamint szem el tt tartandó, s t a mindennapi ember számára is szem
el tt tartható társadalmi szint  megoldási javaslatokat. Ezen kívül a fiúk lányokon túltev
videojátékokkal való játszási fölénye neurobiológiai folyamatokkal is magyarázható. Hoeft,
Watson, Kesler, Bettinger, és Reiss (2008) fMRI-vel szkennelték a vizsgálati személyeik agyi
tevékenységét, miközben egy egyszer , saját készítés  játékkal játszottak. Eredményeik
szerint, a fiúk agyának örömközpontja (mezokortikolimbikus agyterülete) nagyobb aktivitás
jelzett, mint a lányoké. A lányokhoz képest a fiúk számára kihívás, arousal, szórakozás,
fantázia, versengés, társas interakciók tekintetében is kielégít bb a videojátékokkal való
játszás Lucas és Sherry (2004). Annak ellenére, hogy általánosságban a lányok kevésbé
vonódnak be videojáték-használatba (f leg nem a fiús játékokéba), nem mell zik teljesen ezt
a fajta szabadid s elfoglaltságot (Lucas és Sherry, 2004), hiszen a videojátékok immár két
évtizede világszinten a serdül  kultúra szerves részei, nemi hovatartozástól függetlenül
(Greenfield, 1994).

2.5.1.2. Életkor
Melyik életkor a leginkább veszélyeztetett a PVH tekintetében? Erre a kérdésre nem

áll rendelkezésünkre megbízható válasz. Gyakorló pszichológus szakemberek és kutatók
szerint is 3 éves kor alatt sem fejl dési, fejlesztési, sem pedig készségfejlesztési szempontból
nem ajánlott a kompjúterhasználat (Cash és McDaniel, 2008; Haugland, 1999; Hohmann,
1998). 3-4 éves korú gyermekek támogató-fejleszt  számítógép-használatával kapcsolatban
már találtak pozitív vonatkozásokat, pl. hosszú távú memória, kézügyesség, intelligencia,
verbális készségek fejlettsége, valamint problémamegoldás terén, valamint 4-5 éves
videojátékokkal nem játszó gyerekek kreativitása alulmaradt a játszókéval szemben
(Haugland, 1992).
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Több kutatás során is azt találták, hogy a serdül k a legveszélyeztetettebbek nemcsak
a túlzott mérték videojáték-használat (Eglesz, Fekete, Kiss és Izso, 2005; Lemola és mtsai,
2011), hanem a feladatok elhanyagolása, agresszív motívumokat tekintve is (Griffiths, Davies
és Chappell, 2004), f leg ha a legújabb technológiák használatáról van szó (Griffiths és
Wood, 2000). A serdül kori nagymérték  veszélyeztetettség neurobilológiai magyarázatát
adja a serdül  agy  igazolt elmélet, mely szerint a húszas évek elején következik be a
dorzális laterális homloklebeny megérése, ami az emberi agy magatartás-, valamint
impulzuskontrollért felel s területe (Giedd, 2004; Giedd és mtsai, 1999). Ennek ellenére a
fiatal feln ttek sincsenek lényegesen jobban védve a PVH-val szemben. Aktuális
közleményükben Griffiths Kuss és King (2012) már a fiatal feln tteket tartják PVH
tekintetében a legnagyobb arányban érintett csoportnak az iskolai korlátozó, így a játszást is
mederben tartó tényez k elmaradása, és a feln tt, önálló, felel sségteljes élet még el nem
kezdése miatt.

2.5.1.3. Testvérek száma
A videojátékokkal való játszás és testvérek számának összefüggését egyetlen általunk

talált tanulmány vizsgálta. Richards (2010) regressziós eredményei szerint minden egyes
háztartásban jelen lev  testvér száma a serdül k videojátékokkal való játékidejét közel fél
órával kevesebbre jósolja be. Ez a jelenség Downey (2001) er forrás hígulás  (resource
dilution) elméletével magyarázható, hely szerint a szül k er forrásai végesek, így a testvérek
számával az egy gyerekre jutó er forrás mértéke csökken, hiszen a gyermekek végs soron
versenytársak mind a szül k idejét, energiáját, szellemi kapacitását és pénzét, mind pedig a
tárgyak (Downey, 2001), így az otthoni TV, internet és játékplatform (Richards, 2010)
birtoklását tekintve is. Azonban ha nincs anyagi vagy tárgyi akadály (pl. jómódú a család), a
szül k véges er  és szellemi kapacitása ugyanúgy a videojátékokkal való játszás idejének
növekv  szintje mellett is szólhat, hiszen a szül i figyelem és monitorozás sok esetben
fordított arányban áll nemcsak a különböz  szerek használatával (Grezsa, Vargha és Vass,
2014), hanem a PVH-val is (Cash és McDaniel, 2008).

Ezzel a kett sséggel összhangban áll Brassai és Pikó (2007) azon eredménye, mely
szerint a család jó társadalmi réteghelyzete növeli mind az egészségkockázati, mind pedig az
egészségvéd  magatartások el fordulását.

2.5.1.4. Szül k iskolai végzettsége
A szül k iskolai végzettségét tekintve a kutatások azt támasztják alá, hogy a

magasabban iskolázott szül kkel rendelkez  fiatalok körében gyakoribb az alkoholfogyasztás
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(Pikó és Fitzpatrick, 2007) és a drogfogyasztás (Demetrovics, 2007b). Ugyanakkor a
dohányzással kapcsolatban nem találtak ilyen összefüggést (Pikó és Fitzpatrick, 2007).
Rehbein és mtsai (2010) eredménye szerint pedig a PVH nem függ össze se a szül k, se a
játékosok iskolai végzettségével.

2.5.1.5. Iskolai teljesítmény
Craig E. Emes (1997) két évtizeddel ezel tti szakirodalmi összefoglalójában

olvashatjuk, hogy az akkori tanulmányok a videojáték-használat puszta ténye és az iskolai
teljesítmény között nem találtak összefüggést, azonban újabb vizsgátok már ett l igen eltér
eredményeket közölnek. A számítógép el tt töltött id  rosszabb jegyekkel jár együtt (Kuss és
Griffiths, 2012a, 2012b), s t a továbbtanulás esélye majdnem 5%-nyit csökken minden napi
átlag plusz egy óra játékid vel (Richards, 2010). Más kutatások is meger sítik, hogy a
problémás videojáték-használók rosszabb jegyeket kapnak az iskolában (Gentile, 2009), mint
társaik. Ferguson és mtsai (2011) metaanalízisük során gyenge, negatív irányú összefüggést
talált az iskolai jegyek és a PVH mértéke között. Azonban nem minden játszási motivációra
(Skoric, Teo és Neo, 2009), valamint játéktípusra (Brandtzæg, 2009) egyformán érvényes az
iskolai teljesítmény és a videojáték-használat között talált fordított kapcsolat, valamint a
számítógéphasználat helye is fontos tényez nek bizonyult. Fuchs és Wößmann (2004)
eredményei szerint valójában csak a korlátlan otthoni számítógép hozzáférés akadályozza a
diákokat a hatékony tanulásban, hiszen önmagában az iskolai számítógép hozzáférés és
használat nem járt rosszabb iskolai teljesítménnyel.

A PVH és a tanulmányi eredmények közti ok-okozati viszony egyel re nem tisztázott.
A PVH iskolai teljesítményre gyakorolt negatív hatásáról egy kismintás kvalitatív (Chappell
és mtsai, 2006), és egy szingapúri általános iskolásokkal készült két évet felölel
longitudinális kérd íves kutatás (Gentile és mtsai, 2011) tanúskodik. A kauzalitás másik
irányát tesztelve a gyenge iskolai teljesítmény nem bizonyult PVH-t okozó faktornak, viszont
az iskolában tapasztalt pszichoszociális jóllét alacsony szintje igen (Rehbein és Baier, 2013).

2.5.2. PVH és játékkezdési életkor
Minél korábbi életkorban kezd dik dohányzás (Fava, Velicer és Prochaska, 1995), a

drogfogyasztás (Winick, 1964), az alkoholfogyasztás (Bischof, Rumpf, Hapke, Meyer és
John, 2003), vagy a szerencsejáték-használat (Griffiths, 1990), annál nagyobb valószín séggel
és annál súlyosabb addikció alakulhat ki, és kisebb a leszokás esélye is. Máig nem tudjuk
azonban, hogy ez a tendencia vajon az életkor el rehaladtával feltételezhet  szükséglet
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csökkenése, vagy az ellenálló képesség növekedése, vagy küls  faktorok, esetleg mindezek
kombinációinak lehet-e az eredménye (Winick, 1964).

A videojátékokkal való játszás elkezdési kora és a problémásság összefüggése eddig
csekély mértékben mondható feltártnak. Griffiths és Hunt (1998) korai vizsgálatában a játszás
elkezdési életkor a videojáték-függ ség markáns közepes er sség  (r= 0,42) prediktorának
bizonyult, ám a videojáték-függ séget a DSM-3 szerencsejáték-függ ség kritériumai alapján
mérték, amely mára már meghaladott szemléletnek és mér eszköznek számít. Allahverdipour
és mtsai (2010) iráni mintát vizsgálva hasonló eredményre jutottak: akik már több éve több
id t játszottak videojátékokkal, azok több ehhez kapcsolódó kedvez tlen hatásról számoltak
be, mint pl. rosszabb iskolai teljesítmény, túlsúlyosság. Ezt kiegészítik Peng és Liu (2010)
eredményei, mely szerint a videojátékos karrier hossza munkahelyi és társas problémákkal jár,
a szerz k feltételezése szerint az összességében nagyobb mennyiség  játékba fektetett id
miatt.

2.5.3. PVH és játékid
A videojáték-használatot a játszással töltött id mérésével (vagy becslésével) lehet

igen egyszer en, közérthet en és mértékegység megadásával megragadni függetlenül attól,
hogy heti (pl. Lemmens és mtsai, 2011) vagy napi átlag (Gordon-Larsen, Adair és Popkin,
2002) játékid  kerül közlésre. A játszással töltött id  a videojátékokba való bevonódásnak
igen fontos indikátora (Boyle, Connolly, Hainey és Boyle, 2012), azonban a pszichoszociális
jóllét, valamint a PVH játékid vel való összefüggésér l tett megállapítások némiképp
ellentmondásosak.

Mint már bemutatásra került a 2.2.3.2. alfejezetben, egyes kutatók a PVH fennállását
vagy hiányát játékid ben önkényesen meghatározott küszöbérték alapján döntötték el (pl.
Griffiths és mtsai, 2003; Huang, 2006; Messias és mtsai, 2011). Azonban metaanalízisük
során Ferguson és mtsai (2011) arra jutottak, hogy a PVH mértéke még úgy-ahogy (alacsony
megmagyarázott varianciával) esetleg megállapítható a játékid  alapján, de pusztán erre a
mutatóra nem érdemes hagyatkozni, hiszen ebb l hiányzik a videojáték-használat többi
tevékenységgel való interferáló volta, ami megfeleltethet  a már említett konszenzusos PVH
fogalom (King, Haagsma, és mtsai, 2013) konfliktus  nev  alkotótényez jének,
dimenziójának.

Annak ellenére, hogy több kutatás is demonstrálta a PVH és a játékid  többé-kevésbé
szoros együttjárását, egyel re feltáratlan, hogy a magas játékid  vajon megel zi, vagy követi
a PVH-t. A problémás internethasználattal kapcsolatban is nyitva áll még ez a kérdés (Ferraro,
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Caci, D Amico és Blasi, 2007). Empirikus kutatásuk (Gentile és mtsai, 2011), valamint az ezt
követ  szisztematikus szakirodalmi áttekintésük alapján Sim és mtsai (2012) a játékid t
egyenesen a PVH egyik szükséges, de nem elégséges okozójának tekintik. Ezt a
megállapításukat a DSM-4 kóros játékszenvedély meghatározására alapozzák, melyben a
használat mennyisége nem kritérium, hanem helyette a való életbeli funkcionálásban okozott
károk (foglalkoztatási, társas, családi problémák) számítanak. A heti átlag játékid PVH-t
okozó voltát tesztelték Lemmens és mtsai (2011) kétszeri mérést alkalmazó longitudinális
vizsgálatuk során. Eredményül egyrészt azt kapták, hogy önmagában a játékid  egyik kauzális
irányban sem függött össze egyik pszichoszociális jóllét mutatóval és a PVH-val sem.

A játékid PVH-t okozó voltát illet en máig legteljesebb és legárnyaltabb eredményre
Rehbein és Baier (2013) jutottak. Öt évet felölel  longitudinális vizsgálatuk során a játékid
PVH-ra gyakorolt egyfajta közvetett úton való hatását állapítják meg. Eredményeik szerint a
játékid  önmagában nem jósolja be az öt évvel kés bbi PVH-t, hiszen ahhoz szükséges
feltételnek bizonyult még az öt év során a való életbeli kihívások, valamint a társas
kapcsolatok elhanyagolása. Ezen feltételek kialakulását, megvalósultságát viszont el segíti a
korai magas játékid .

Kuss és mtsai (2012) kutatásának eredményei szerint a PVH-val játékid nél szorosabb
összefüggésben állnak videojátékokkal való játszási motivációk. A következ kben az e
témakörben megjelent kutatásokat tekintjük át.

2.5.4. PVH és játszási motivációk
Érthet  módon a videojáték-tervez k és fejleszt k egyik f  célja, hogy lehet ség szerint

fenntartsák a játékosok motivációját. Ennek érdekében minél többféle emberi szükséglet
kielégítésére, vagy legalábbis kiszolgálására törekednek a változatos és fokozatosan feltáruló
meger sítések útján (Griffiths, 2010b). Úgy t nik, hogy ez sikerült, ha a videojátékok egyéb
médiákhoz (könyvek, filmek, rádió, televízió) képest vett lényegesen sokrét bb (érzelmi,
szociális, intellektuális, autonómia és kompetencia) szükséglet kielégítési repertoárjára
(Klimmt, Hartmann és Frey, 2007; Y.-L. Lin és Lin, 2011; Olson, 2010; Ryan, Rigby és
Przybylski, 2006), vagy a videojáték-piac idei dollármilliárdos bevételeire (Entertainment
Software Association, 2014) gondolunk. A videojátékok népszer ségének titka tehát a
játékosok magas szint  és rendkívül sokrét  motiválása, ugyanis a motivációk által érzelmi
preferenciák nyilvánulnak meg, így ezek a motivációk igen nagy befolyást gyakorolnak a
megjelen  magatartásra: összességében az ismétl d  viselkedések gyakoriságának
varianciájának egy kutatás szerint mintegy 75%-át magyarázzák (McClelland, 1985).
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A következ kben a videojátékokkal való játszási motivációk kutatásának történetét
tekintjük át a teljesség igénye nélkül. A videojátékokkal való játszási motivációkat el ször
Bartle (2004) kutatta és gy jtötte össze. MUD (Multi-User Dungeon) játékosokra
vonatkozóan állított fel egy négy csoportot tartalmazó elméleti modellt: (1) teljesít k, akik
célokat t znek ki maguk elé, és azokat el akarják érni a játszás során; (2) felfedez k, akik a
virtuális világ ismeretlensége, újdonsága, bejárása, meghódítása motivál; (3) társaságiak, akik
els sorban különböz  szerepekbe élik bele magukat, és kapcsolatokat építenek a virtuális
világban; (4) gyilkosok, akik azért játszanak, hogy borsot törjenek játékostársaik orra alá,
zavarják, bosszantsák ket. A négy csoportot Bartle egymást kizárónak feltételezte. Szerinte
egy játékosra csak az egyik tulajdonságcsoport vonatkozhat domináns módon, és a többi
jellemz  már csak maximum igen csekély mértékben lehet jelen. Ezt elrendezést Bartle nem
tesztelte empirikus úton, hanem néhány évvel kés bb Nick Yee (2006a, 2006b) tette ezt meg,
és már nem a MUD, hanem az akkori (és azóta is) legnépszer bb játéktípus, az MMORPG-
vel játszók bevonásával. Bartle elmélete alapján egy 40 tételes kérd ívet állított össze,
amelyet 3200 játékos töltött ki. Faktoranalízis útján Yee (2006a) 10 faktort azonosított,
melyeket három nagy kategóriába rendezett tartalmuk szerint. Az els  kategóriát teljesítésnek
nevezte, amelybe beletartoznak az el menetel (fejl dés, hatalom, státusz-szerzés), a technika
(a játék kiismerése, optimalizálás) és a versengés (mások kihívása, provokáció, dominancia)
alfaktorok. A második nagy kategória a szociabilitással kapcsolatos tényez ket tartalmazza,
úgymint társas élet (szokásos csetelés, másoknak segítés, barátságok kötése), kapcsolatok
(személyes kapcsolatok ápolása, önfeltárás, támogatás adás-kapás), csapatmunka
(együttm ködés, csapatteljesítmény). A harmadik f csoport pedig a bevonódás, amelybe a
következ k tartoznak: felfedezés (felderítés, kutatás, rejtett dolgok megtalálása), szerep-
játszás (a játék- és karaktertörténet, szerepek, fantázia), személyre szabás (a karakter kinézete,
kellékei, stílusa, színei), eszképizmus (pihenés, a való életb l való kilépés, problémák
elkerülése). Yee (2006a) eredményei azt a fontos újdonságot hordozzák magukban, hogy a
különböz  motivációk jelenlétei nem zárják ki egymást, tehát egy játékos motivációinak
leírása párhuzamosan több típusú motiváció leírásával is lehetséges. Azonban mivel Yee
(2006a) az általa összegy jtött 40 kérdés mindegyikét Bartle elmélete alapján alkotta, ezért
kétséges maradt, hogy a kapott faktorok teljes kör en lefedik-e az MMORPG játékosok
különböz  motivációit.

Bartle (2004) elméletén kívüli motivációk is helyet kaptak néhány évvel kés bb
Frostling-Henningson (2009) kutatásában, hiszen a lehetséges motivációkat részben interjúk
és megfigyelések alapján gy jtötte össze, és már nemcsak MMORPG (konkrétabban World of
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Warcraft), hanem lövöldöz s (first person shooter, azon belül is a Counter Strike)
játékokkal él k köréb l. Vizsgálata során három f  motivációcsoportot azonosított: társas
motiváció, eszképizmus és flow-élmény keresés. Demetrovics és mtsai (2011) kutatásuk
céljaként a játszási motivációk értelmezési tartományának az összes online videojáték-típusra
érvényes kiterjesztését t zték ki. Ennek érdekében a szakirodalom áttekintése, valamint
rendszeres online játékosok megkérdezése során 129 különböz  motiváció fordult el .
Videojáték szakért k bevonásával a szakirodalom alapján összeállított következ  elméleti
kategóriákba rendezték ezeket a motivációkat: coping-eszképizmus, fantázia,
készségfejlesztés, omnipotencia (hatalom), rekreáció, versengés és társas szükségletek. A
csoportosítás során a különböz  lehetséges motivációk mennyisége újra átvizsgálva és a
duplikációkat kisz rve 56-ra csökkent. Ezen tételeken végrehajtott három feltáró és egy
konfirmatív faktoranalízis során az 56-os tételszám 27-re csökkent az esetenként alacsony
töltések, kereszttöltések miatt. Az eredményül kapott hétfaktoros modell nagyrészt egybeesett
az elméleti kategóriákkal, mindössze két ponton módosultak a motiváció együttesek: az
omnipotencia (hatalom) faktor nem körvonalazódott az adatok alapján, valamint a coping-
eszképizmus elméleti kategória kettébomlott külön coping és eszképizmus faktorokra.

A realitástól, f leg a valós élet problémáitól való elfordulásról, elmenekülésr l szóló
tételek csoportja alkotja az eszképizmus faktort. A feszültség, distressz, valamint agresszió
elvezetésére, hangulatjavításra utaló tételek kerültek a coping faktor alá. A fantázia nevet
kapta az a kategória, amelybe a megszokottól eltér , új identitások egy fantáziavilágban való
kipróbálását, vagy a való életben nem megtehet  dolgok megtételét tartalmazó itemek
kerültek. A készségfejlesztés címkét kapta az a tételcsoport, amely ügyesség-, koordináció-,
koncentrációfejlesztési motivációkról szól. A kikapcsolódást, szórakozást, élvezetet
megjelenít  tételek csoportját rekreációnak elnevezett skála tartalmazza. Versengés faktorba
kerültek a mások legy zésére, versengésre utaló motivációk. Az új emberek megismerésér l,
pozitív társasági élményekkel kapcsolatos motivációk által alkotott csoport társas faktornak
lett elnevezve. Az empirikus módon elkülönített és definiált hét változó áttekinthet ségét az 1.
táblázat szolgálja.
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1. táblázat: az MOGQ kérd ív hét faktora
Motivációk Meghatározás

Eszképizmus Valós élet problémáitól, nehézségeit l
való elfordulás, elmenekülés

Megküzdés Feszültség, stressz, agresszió
levezetése, hangulat javítása.

Fantázia Megszokott identitásból való kilépés, a
különböz  fantázia világokban más
identitások kipróbálása, a való világban
nem lehetséges dolgok megtételének
lehet ségével való élés.

Készségfejlesztés Ügyesség, koordinációs készség,
koncentráció, vagy más készségek
fejlesztése.

Rekreáció Kikapcsolódás, szórakozás, élvezet.
Versengés Mások legy zése, versengés, gy zni

akarás.
Társas Új emberek megismerésének öröme,

másokkal való együttlét, közös játék
élményének keresése.

Demetrovics és mtsai (2011) játékmotivációs vizsgálata három nagy újdonságot jelent
a videojátékokkal kapcsolatos kutatások körében: az els , hogy a szerz k nemcsak az eddigi
szakirodalmakra (Frostling-Henningsson, 2009; Yee, 2006a, 2006b) hagyatkoztak, hanem
rendszeres játékosok megkérdezése útján is nyerték azt a kiinduló kérd ívet, melyb l
kialakították végül az MOGQ-t. A második innováció, hogy vizsgálatuk nem korlátozott egy-
egy konkrét játéktípust használókra (pl. csak MMORPG vagy lövöldöz s játékok), hanem az
online játékok mindegyik fajtáját lefed  motivációs keretet alkottak. A harmadik újdonságot a
készségfejlesztés és a rekreáció faktor felfedezése jelenti, hiszen eddigi publikációkban ezek
nem szerepeltek annak ellenére, hogy a rekreáció faktor a kikapcsolódás, szórakozás, élvezet
valós emberi igényt fejezi ki, melyek betöltése érdekében sokan fordulnak a videojátékokhoz.

A videojátékokkal való játszási motivációk és a PVH összefüggésére teljes kör
magyarázó modell felállítására már történt néhány próbálkozás (S. H. Hsu, Wen és Wu, 2009;
Kneer és Glock, 2013), melyek hasznosnak tekinthet k azzal együtt, hogy eléggé
kezdetlegesek és több hibájuk is van. S. H. Hsu és mtsai (2009) modellje szerint a játék
tartalma, a játékban választott karakter és az online közösség hármas terében valósul meg az
addikció. Ebben a modellben a játék tartalmát illet en a kíváncsiságnak felfedezési vágynak

és a játékba beépített jutalmaknak, jutalmazó hurkoknak  van motivációs hajtóereje. A
választott karakter iránt ébred  érzelmi köt dés, valamint a fejlesztésére irányuló vágy fejti ki
motivációs és egyben addikciót el segít  hatását. Az online közösséghez való huzamos idej
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tartozás és az iránta való elkötelez dés az, amely sok játékos számára vonzó, egyben
veszélyeztet  is. S. H. Hsu és mtsai (2009) teljes mértékben kihagyták vizsgálatukból
játéktevékenységen kívüli, tehát a való élettel kapcsolatos feszültségekb l adódó, kilépést,
menekülést szolgáló motivációkat, ezért a fel sem merült beenük, hogy ezek is részét
képeznék a PVH-t magyarázó modelljüknek. Kneer és Glock (2013) vizsgálata pedig a
játszási motivációk implicit mérési módszerével igen izgalmas távlatokat nyitnak, de ez
újszer  mérési módjuk (implicit mérés) módszertanilag több ponton is további igazolást
igényel (Fiedler, Messner és Bluemke, 2006).

Teljes kör  magyarázó modellek hiányában az egyes motivációk PVH-hoz
kapcsolódását tudjuk áttekinteni. Tekintve, hogy az értekezésben a videojátékbeli motivációk
vizsgálata Demetrovics Zsolt és munkatársainak (2011) rendszere alapján történt (az MOGQ
kérd ív használatával), a PVH és játszási motivációkkal vett kapcsolatának szakirodalmi
áttekintését is ezen felosztás mentén végezzük el. Az 1. mellékletben található táblázat gy jti
össze azokat a kutatásokat, amelyek a különböz  játszási motivációk PVH-val való
kapcsolatát tesztelték.

Az eszképizmus motiváció és a PVH kapcsolatát vizsgáló számos kutatás közül szinte
mindegyik kiemeli a többi motiváció közül az eszképizmust, mint PVH-val különlegeses er s
kapcsolatban álló prediktort (pl. Hellström, Nilsson, Leppert és Åslund, 2012; Kwon, Chung
és Lee, 2011). Az e témában talált tanulmányok egyöntet en, kivétel nélkül szignifikáns,
pozitív irányú kapcsolatot állapítanak meg (Billieux és mtsai, 2013; Hellström és mtsai, 2012;
Kneer és Glock, 2013; Kuss és mtsai, 2012; Kwon és mtsai, 2011; Li, Liau és Khoo, 2011;
Wan és Chiou, 2006b; Xu, Turel és Yuan, 2012; Zanetta Dauriat és mtsai, 2011). Ugyanez
elmondható a megküzdés (Beranuy, Carbonell és Griffiths, 2013; Hussain és Griffiths, 2009;
D. Lee és LaRose, 2007; Vollmer, Randler, Horzum és Ayas, 2014) és a fantázia (Billieux és
mtsai, 2013; Klimmt és mtsai, 2007) motivációk PVH-hoz való kapcsolódásáról is. A
készségfejlesztés motivációja, ahogy már említésre került, újdonságnak számít, valószín leg
ezért sem találtunk PVH-val való összefüggését vizsgáló tanulmányt.

A rekreáció, a versengés és a társas motivációk PVH-val való összefüggésének
vizsgálatakor a különböz  kutatások eltér  eredményeket találtak. Wan és Chiou (2007),
Beranuy és mtsai (2013), Lu és Wang (2008) eredményei szerint minél inkább hajtja valakit a
rekreáció motivációja a videojátékkal való játszás irányába annál inkább n  a PVH
valószín sége. Ezt a kapcsolatot viszonylag nagyméret  videojátékos minta vizsgálata során
nem találta szignifikáns mérték nek Zanetta Dauriat és mtsai (2011). Ezt a különbséget
magyarázhatják kulturális különbségek, ugyanis Zanetta Dauriat svájci nemzetiség  mintát
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vizsgált. Hellström és mtsai (2012) 3464 f s svéd videojátékos mintán végzett elemzéseik
során azt az eredményt kapták, hogy a játszásból adódó negatív következmények
valószín sége csökkent a szórakozásból és társas motiváció általi játékhasználat
emelkedésével. Ezzel elérkeztünk a társas motiváció és PVH kapcsolatát vizsgáló kutatások
bemutatásához. Az imént említetett negatív irányú kapcsolatot más kutatás nem mutatta ki,
ellenkez jét, tehát magasabb társas motivációval nagyobb PVH értéket viszont többen is,
változatos kultúrákban vizsgálódva kvantitatív és kvalitatív módszerekkel egyaránt találtak
(Beranuy és mtsai, 2013; Billieux és mtsai, 2013; S. H. Hsu és mtsai, 2009; King és
Delfabbro, 2009a, 2009b; Kneer és Glock, 2013; Lu és Wang, 2008; Zanetta Dauriat és mtsai,
2011). Mérföldkövet jelent a témában Wan és Chiou (2006a) taiwani MMORPG játékosokon
végzett vizsgálata, mely során azt találták, hogy a videojáték függ ket a nem függ kkel
ellentétben els sorban a játék öröme helyett az motiválja a játszási tevékenység folytatásában,
hogy tompítsák, elkerüljék a hiányszükségleteik (pl. valahova tartozás) kielégítetlenségéb l
fakadó negatív érzéseket.

Meg kell még említenünk az MOGQ (Demetrovics és mtsai, 2011) rendszerén kívül
es , mások által viszont azonosított motivációknak a PVH-val való eddig feltárt kapcsolatait.
A Yee-féle motivációrendszer (2006a, 2006b) el menetel faktorát (fejl dés, hatalom, státusz-
szerzés fontossága) több kutatás is PVH-hoz pozitív módon kapcsolódónak találta (Billieux és
mtsai, 2013; Hellström és mtsai, 2012; S. H. Hsu és mtsai, 2009; King és Delfabbro, 2009a;
Kneer és Glock, 2013; Zanetta Dauriat és mtsai, 2011). Yee osztályozásában (2006a, 2006b) a
játék kiismerését és a játékmenet optimalizálását magába foglaló technika motiváció szintén
pozitív irányban kapcsolódik a PVH-hoz mindhárom ezt az összefüggést tesztel
tanulmányban (Billieux és mtsai, 2013; King és Delfabbro, 2009a; Kuss és mtsai, 2012). A
bevonódás f faktorba tartozó felfedezés és személyreszabás motivációk PVH-hoz való pozitív
irányú kapcsolódása egyes vizsgálatok során leíró statisztikák szintjén beigazolódott (Billieux
és mtsai, 2013; S. H. Hsu és mtsai, 2009), Zanetta Dauriat és mtsai (2011) kutatásában,
viszont nem érte el a szignifikáns küszöbértéket. Vannak olyan tanulmányok is, melyek Yee
(2006a) és Demetrovics és mtsai (2011) motivációs rendszerét egyaránt figyelmen kívül
hagyva bizonyos motivációk PVH-val való kapcsolatáról nyilatkoznak. King és Delfabbro
(2009a) a játék befejezését, lezárását illet  motivációt, Li és mtsai (2011) pedig a reális én és
ideális én közti távolság, diszkrepancia mértékét találta a PVH-hoz pozitív módon
kapcsolódónak.

Egyszer  együttjárásokon túltekintve, ha nem is állít fel teljeskör  modellt, Kardefelt-
Winther (2014c) empirikus eredménye differenciálja, árnyalja a PVH és a különböz  játszási
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motivációk kapcsolatát. A szelf-medikációs (Khantzian, 1985) elmélettel összhangban
megállapítja, hogy magas distressz érték, valamint alacsony önbecsülés is kell ahhoz, hogy az
eszképizmus motivációjával való játszás er sen összefüggjön a PVH-val.

Az eszképizmus jóllétre gyakorolt hatását próbálták modellezni Kaczmarek és mtsai
(2014), akik azt találták, hogy a dominánsan eszképizmus motivációval játszó személyek
társas támogatása az online térben igen er s, de az offline térben hiányt szenved, márpedig a
pszichoszociális jóllétet lényegesen er sebben határozza meg az utóbbi, amit a virtuális térben
szerzett társas el nyök nem képesek kompenzálni.

Kuss és Griffiths (2012a) áttekint  tanulmányuk során arra az összegz  megállapításra
jutnak, hogy a videojátékokkal való játszás legkülönböz bb motivációnak PVH-hoz való
kapcsolódását vizsgáló kutatások eredményei szerint három markáns motiváció csoport
emelkedik ki: diszfunkcionális megküzdési stratégiák (Caplan és mtsai, 2009; Hussain és
Griffiths, 2009; D. Lee és LaRose, 2007; Wan és Chiou, 2006a; Yee, 2006a) szocializáció
(Caplan és mtsai, 2009; King és Delfabbro, 2009a, 2009b; Yee, 2006a) és az élvezet
különböz  aspektusai (Beranuy és mtsai, 2013; S. H. Hsu és mtsai, 2009; King és Delfabbro,
2009b; King és mtsai, 2010; Lu és Wang, 2008; Yee, 2006a).

Az er s motivációval, valamint bevonódással járó videojáték-használat, valamint PVH
közötti határvonal elmosódó, igen nehezen állapítható meg (Charlton és Danforth, 2007; Kuss
és mtsai, 2012), ezért érdemes a bevonódás, különösképpen a flow PVH-hoz való viszonyáról
is említést tenni.

A pozitív pszichológia mint irányzat lassan két évtizedes megjelenése fontos
paradigmaváltást jelentett a pszichológia tudománya számára. Zászlója alatt többek között
olyan szempontok kerültek a fókuszba, mint a pszichés és szociális jóllét, valamint az
egészséges m ködés, s a személyiség kiteljesedésének lehet ségei. Célja az élet pozitív
feltételeinek megteremtéséhez az emberi er sségek, erények, a pozitív érzelmek , a
szubjektív jóllét összetev inek, valamint az élni érdemes életet támogató társadalmi feltételek
tanulmányozása (Oláh és Kapitány-Fövény, 2012, 22.). A megközelítést nagyfokú
konceptuális heterogenitás jellemzi a mai napig, mely az egyik legf bb kritikai pontot jelenti
vele szemben, ugyanakkor a konstruktumok közül néhány egyértelm en kiemelked  karriert
járt be, így az alábbiakban bemutatásra kerül  flow is.

Állatokon végzett kísérletei során Grastyán Endre (1985) arra a következtetésre jutott,
hogy a játéknak örömszerz  funkciója van, mellyel az állat a frusztráció nyomán támadó
averzív állapot ellen védekezik, tehát az averzitás és az élvezet egymást kölcsönösen
feltételez , dialektikus m ködési kategóriák. A játékban emberek által tapasztalt
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örömérzéshez szorosan kapcsolódik Csíkszentmihályi (1997) flow élmény fogalma, melyet a
szerz  a tökéletes élményként definiál. A fogalom el zményének tekinthet a William James-
féle misztikus élmény , illetve Maslow csúcsélménye (Maslow, 2003).

Csíkszentmihályi (1997) elméletének alapja az örömteliség és az élvezet fogalmának
elkülönítése. Az örömteliség jellegzetességeit empirikusan vizsgálva jutott a következtetésre,
hogy egymástól alapjaiban különböz , de sikeres tevékenységeket az emberek nagyon
hasonlóan írnak le kultúrától, nemt l, életkortól és társadalmi helyzett l függetlenül.

A flow nem passzív állapotban keletkezik, hanem aktív tevékenység közben.
Jellemz je az önmeghaladás (öntranszcendencia) és a célirányultság érzése. A tevékenységet
pusztán önmagáért is folytatni akarjuk, a problémák eltörpülnek, az éntudatosság csökken, az
id érzék módosulhat. Ez a kiteljesedés, tökéletesség és boldogság, a cél elérésének pillanatnyi
érzése, mely a képességek kibontakozásának is az egyik legf bb mozgatórugója (Oláh, 2005).
Olyan er feszítést l mentes és nem én-központú állapot, mely bármely helyzetben és
intenzitással jelentkezhet, alkotás, munka, intim együttlét, esztétikai élmény, tánc, sport vagy
éppen játék közben.

A flow átélése a lelki m ködés leghatékonyabb módja, melynek három kiemelked ,
elengedhetetlen elemét azonosították (Csíkszentmihályi, 1997, 2007; Csíkszentmihályi,
Abuhamdeh és Nakamura, 2005): tiszta és egyértelm  célok jelenléte, a kihívások és a
képesség egyensúlya, valamint a közvetlen és folytonos visszacsatolás. Csíkszentmihályi
(1975, 1997) beszámol az emberek egy csoportjáról, akik környezetüket és tevékenységeiket
képesek úgy észlelni, alakítani, hogy az rendszeresen flowt idézzen el . Ezek az emberek ún.
autotelikus személyiségszerkezettel rendelkeznek, melynek jellemz i a következ
metaképességekkel mutatnak összefüggést: az élet dolgai iránti általános kíváncsiság és
érdekl dés, állhatatosság, kitartás, kevéssé én-orientált alapállás, és mindezek következtében
intrinzik motivációra való hajlam (Csíkszentmihályi, 1997).

A flownak, mint a boldogsághoz vezet  útnak egy lehetséges korlátja az, amikor
valaki olyannyira megtanul élvezni egy tevékenységet, hogy mellette minden más
elhalványul. Ilyenkor az egyén függ vé válik a lehet ségek egy nagyon sz k spektrumától, és
ez, mint rögzült állapot gátolhatja a fejl dés és ez által a harmónia egyéb lehet ségeit. Egy
sakkmestert, aki csak a sakkjátékot élvezi, vagy egy munkamániást, aki csakis a munkája
közben érzi magát egész embernek, a személyes fejl dés megakadása veszélyeztetheti
(Csíkszentmihályi, 1999). Err l a helyzetr l beszélhetünk azok esetében is, akik a videojáték-
használatot viszik túlzásba, más alapvet en fontos tevékenységek kárára (pl. tanulás, munka).
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A videojátékokkal való játszás és a flow-élmény átélése olyannyira átfedésben van
egymással, hogy Sherry (2004, 339.) a következ t állapítja meg tanulmányában: Akár
felmerülhet a gondolat, hogy Csíkszentmihályi a videojátékok ismeretében alakíthatta ki a
flow fogalmát.

A videojátékokkal való játszás során átélt és további flow-élmények
megtapasztalásának lehet sége egyre vonzóbbá és kívántabbá teszik a játszást. Hsu és Lu
(2007) végzett ezzel kapcsolatban vizsgálatot, melynek során azt találták, hogy az olyan
intrinzik motivációk kielégülése, mint a szórakozás, az élvezet, a kíváncsiság, a felfedezési
vágy vagy a flow élmény keresése, elkötelezettebbé teszi a felhasználót a játékkal szemben.
Ezen a ponton joggal merülhet fel a kérdés, hogy a játszás során tapasztalt flow kapcsolatban
áll-e a túlzott játszással, a videojáték függ séggel vagy a PVH-val? Erre a kérdésre eddig
egymásnak ellentmondó válaszok kerültek közlésre.

Chou és Ting (2003) pozitív irányú kapcsolatot találtak a flow-élmények szintje és a
videojáték függ ség között. Eredményeik szerint a videojáték-használat során jelen lev  több
flow komponens (pl. koncentráció, id torzulás, felfedezés) célvesztettséghez és obszesszióhoz
vezet, valamint a droghasználathoz kapcsolódó visszaesés és tolerancia folyamatai is tetten
érhet k.

Ezzel az eredménnyel élesen szemben áll Wan és Chiou (2006a) tanulmánya, melyben
a szerz k azt állítják, hogy a flow-élmény negatívan kapcsolódik a problémás használatra való
hajlamhoz, és nem jelzi azt el re szignifikánsan hat hónappal kés bb. Ennek alapján tehát úgy
t nik, hogy a játék közben átélt flow-élmény nem fokozza a PVH-t. Ennek a magyarázata az
lehet, hogy az online játékok kényszeres és túlzott használata a pszichoaktívszer-függ séghez
hasonlóan nem az örömérzet kereséséb l, hanem a kellemetlen érzések enyhítésének
kényszeréb l fakad. Ezzel az eredménnyel összhangban a játszás közben tapasztalt flow
élmények veszélytelenségét, s t adaptív összefüggéseit támasztotta alá Wang és mtsai (2008)
klaszteranalízis segítségével. Három különböz  videojátékos profilt azonosítottak aszerint,
hogy mennyire jellemzi adott személy videojáték-használatát a kényszeresség ( obsessive
passion ), valamint az élettel és az egyéb tevékenységekkel való harmónia ( harmonius
passion ). Az els  profilban mindkét típusú játékhasználat jelen van. A másodikban a
kényszeresség, a harmadikban pedig a harmónia van túlsúlyban. Videojátékokkal való játszás
közben átélt flow élmények tekintetében a harmadik (tehát a harmónia túlsúlyú) profil pozitív
irányban emelkedett ki a másik kett  közül. Ez rávilágított arra, hogy az egészséges,
harmonikus videojáték-használat a kényszeresnél több flow élménnyel jár, így addikciós
szempontból nem kell tartani a videojátékok nyújtotta flow-élményt l.
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2.5.5. PVH és társas funkciók
Minthogy az ember társas lény (Aronson, 1987), az emberi viselkedés, így a

videojáték-használat vizsgálata során is érdemes a szociális aspektusokat is figyelembe venni,
megismerni, kutatás tárgyává tenni. A videojátékokat túlzott, valamint problémás módon
használók vizsgálatakor rendre társas, illetve társas készség- és beágyazottságbeli
problémákról, emelkedett társas szorongásról számol be számos kutató (Chappell és mtsai,
2006; Griffiths, 2010a, 2010a; E. J. Kim, Namkoong, Ku és Kim, 2008; Lo, Wang és Fang,
2005; Walther és mtsai, 2012) és gyakorló szakember is (Cash és McDaniel, 2008; Zenses,
Mößle, Rehbein, Fischer és Möller, 2014).

Saját vizsgálatunk (Smohai, Tóth és mtsai, 2013) eredményei szerint a napi négy órát
meghaladó játékid  komoly társas beilleszkedési nehézségekkel járt. Zenses és mtsai (2014)
PVH-t kezel  intézetbe jelentkez k körében végezték kutatásukat, mely során azt találták,
hogy a bekerül  páciensek igen gyakran számoltak be családi konfliktusokról. A PVH és a
társas nehézségek kapcsolata azonban nem minden kutatásban igazolódott be ugyanúgy. Chou
és Tsai (2007) önmagában a videojáték-használatot a baráti kapcsolatokra nézve pozitív
hatásúnak találta, ám a szül kkel való kapcsolatra vonatkozó eredmények az  vizsgálatukban
is negatívak lettek. Hart és mtsai (2009) amerikai és spanyol mintán ugyanakkor nem találtak
kapcsolatot a PVH mértéke és játékosok életében jelenlev  társas élettel való stressz mértéke
között.

A mai napig megoszlanak a kutatások eredményei azzal kapcsolatban, hogy a társas
készségeket illet  problémák a PVH-nak okai-e (Gentile és mtsai, 2011; Lemmens és mtsai,
2011), vagy inkább annak következményei (Beranuy és mtsai, 2013; Chiu és mtsai, 2004;
Lemmens és mtsai, 2011).

2.5.5.1. Korai szül i nevelési stílus
Copello és Orford (2002) vizsgálatának eredményei szerint a függ ségek családi

diszfunkciókra adott válaszok. A dohányzás, az alkoholizmus, a kábítószer-függ ség és egyéb
addikciók kialakulásában domináns módon jelentkezik a családban látott minta és a család
atmoszférája (Kovács és Pikó, 2010). Ennek megfelel en a patológiás szerencsejátékosok
kiugróan magas arányban számoltak be gyermekkori rossz bánásmódról (fizikai bántalmazás,
elhanyagolás, szexuális bántalmazás) (Felsher, Derevensky és Gupta, 2010; Scherrer és mtsai,
2007). A negatív hangulatú családi légkör, valamint szül i ellenségesség, a melegség- és
ellen rzéshiány egyfajta együttesének er s jelenlétét találták Kwon és mtsai (Kwon és mtsai,
2011) a PVH-val jellemezhet  játékosok esetében.
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Charlie, HyeKyung és Khoo (2011) 1363 szingapúri videojátékos fiatalt (10-18
éveseket) vizsgálva nem találtak szignifikáns különbséget a videojáték-függ k és a nem
függ k között a szül kkel való kapcsolatuk min ségében, azonban megállapították, hogy a
videojátékos fiatalok lényegesen jobb kapcsolatot ápolnak édesanyjukkal, mint édesapjukkal.
Wood és mtsai (2007) kvantitatív és kvalitatív megközelítést kombináló kutatásuk során azt
tapasztalták, hogy a játékosok a játszás érdekében gyakorta elhanyagolják partnerüket,
barátaikat és rokonaikat. Choo és mtsai (2010) közel 3000 szingapúri serdül  vizsgálata során
azt találták, hogy a kóros játékhasználók családtagjaikkal gyakori konfliktusba keverednek a
videojátékok miatt. Ezzel összhangban áll Kwon és mtsainak (2011) eredménye, mely szerint
a PVH-val szül kkel való gyengébb min ség  kapcsolat jár együtt. Cole és Griffiths (2007)
ehhez annyit tesz hozzá, hogy szül kkel való problémák alól kivételt képezhetnek azok
esetek, amikor a többi családtag is szokott játszani ugyanazzal a játékkal. Gyakorló
pszichológus szakemberek is a közös játszásra bíztatják a szül ket, családtagokat (Cash és
McDaniel, 2008). Míg a fiú játékosoknak csak 25,5%-a játszik rendszeresen együtt
családtaggal, a lány játékhasználók 39,5%-a él ezzel a lehet séggel (Yee, 2006b). Azonban a
játszás öröme nem biztos, hogy minden esetben megvéd a PVH-tól, hiszen Jeong és Kim
(2011) nem találtak szignifikáns összefüggést a szül kkel való együtt játszás és a PVH között.
S t ezen továbbmenve olyan eredmények is napvilágot láttak, mely szerint a szül k
emelkedett videojáték-használata is rizikófaktor a gyermek PVH szintjére nézve (Batthyány,
Müller, Benker és Wölfling, 2009).

A PVH és a szül i monitorozás és meleg, közeli szeretetteljes attit djének PVH-val
való összefüggésével kapcsolatban több kutatás született eddig, változatos eredményeket
kapva eredményül. Richards (2010) eredményei szerint a szül k bevonódása, monitorozása
alacsonyabb játékid kkel mutatott összefüggést. A szül i monitorozás és a PVH negatív
kapcsolatát Kwon és mtsai (2011) is kimutatták. Choo, Sim, Liau, Gentile és Khoo (2014)
szingapúri általános- és középiskolások utánkövetése során a szül i szabályozás nem
bizonyult a PVH-tól megóvó faktornak, viszont az els  adatfelvételkor a szül  és gyermeke
közti jó viszony (closeness) véd faktornak bizonyult a kés bbi PVH szint tekintetében. Ennek
részben ellent mondva Rehbein és mtsai (Rehbein és Baier, 2013) tízéves német serdül k 5
éves utánkövetése során azt találták, hogy a szül i kedvesség (devotion) nem volt szignifikáns
prediktora az 5 évvel kés bbi PVH-nak.

Fontos megjegyezni, hogy a szül i aggodalom, védés, monitorozás célja nem minden
esetben a gyermek játékidejének, valamint PVH-jának minél alacsonyabb szinten tartása.
Jelent s kulturális különbségek vannak e tekintetben, ugyanis dél-koreai szül k gyakran
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ráer ltetik gyermekeikre az iskola utáni, akár négy öt órán keresztül tartó videojátékokkal
való játszást. Ennek az az oka, hogy a konzervatív országokban, mint pl. Dél-Korea, a szül k
szempontjából a videojátékokkal való foglalkozásnál lényegesen nagyobb veszélyt jelent
gyermekükre nézve a droghasználat és a serdül kori szexuális élet, ezért a videojátékokkal
való játszás biztonságos, vonzó és támogatandó szabadid s tevékenységként van számon
tartva (Faiola, 2006).

2.5.5.2. Köt dési stílusok
Kowert és Oldmeadow (in press) mutattak rá kutatásuk során arra, hogy az online

videojátékokkal való játszás társas kapcsolatokat kényelmes módon el segít , beindító eszköz
lehet a bizonytalanul köt d , társas gátoltsággal rendelkez  személyek számára pl. azzal,
hogy az online térben több idejük van reagálni a különböz  társas helyzetekre. A PVH helyett
megvalósuló társas értelemben is pozitív kifutás azonban korántsem t nik automatikusan,
könnyen járható útnak. Suárez és munkatársai (2012) MMORPG játékosok köt dési stílusát
vizsgálva azt találták, hogy a szorongó és az elkerül  köt dési stílussal rendelkez k online
videojáték-használata lényegesen intenzívebb volt a biztonságosan köt d kénél. Ez az
eredmény összhangban áll az internetfügg k ( enormanc , enormanc , Güçlü és Konkan,
2014), valamint a szerfügg k köt dési stílusával kapcsolatban kapott korábbi eredményekkel
(Demetrovics, 2007b).

2.5.5.3. Problémás videojáték-használat és társas támogatás
Az addikciók esetében a társas támogatás, valamint a származási családban elsajátított

megküzdési stratégiák jelent ségére hívja fel a figyelmet Kovács (2012). A társas támogatás
egészségpszichológiai tekintetben rendkívül fontosnak bizonyuló társadalmi véd faktor (a
társadalmi t kével, valamint a vallással karöltve) (Pikó, 2010). A család fel l érkez  társas
támogatás preventív és intervenció szempontjából is kritikusan fontos szerepét húzza alá
Hedberg (2010), amikor arról ír, hogy gyakran több éves terápiás munka kell ahhoz, hogy
sikerüljön úgy meger síteni kliense társas támogatási rendszerét (különösen a család
vonatkozásában), hogy aztán ily módon el tudjon szakadni addikciója tárgyától.

A PVH és a társas támogatás összefüggését feltárandó már több kutatás is történt.
Padilla-Walker és mtsai (2010) 813 amerikai egyetemista vizsgálata során azt találták, hogy a
videojátékokkal játszó lányok a nem játszókhoz képest gyengébb társas elfogadottságot
éreznek, valamint kevésbé kielégít nek, konfliktusokkal terheltebbnek élik meg barátaikkal és
szüleikkel való kapcsolatukat is. Ezek az eredmények a fiúk csoportjánál meglep  módon
nem igazolódtak be. Egy friss vizsgálatukban Collins és Freeman (2013) online
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videojátékokkal játszók társas t kéjét tanulmányozták, és arra jutottak, hogy a problémás
videojáték-használók online társas t kéje szignifikánsan felette, az offline társas t kéje pedig
alatta volt a problémamentes játékosokénak. Utóbbi csoport viszont a nem játszóktól csupán
az online társas t két tekintve különbözött szignifikáns mértékben a nem játszókéhoz képest.
Ez az eredmény azt sugallja, hogy a mértékletes videojáték-használat sok esetben akár
el nyökkel is járhat a játszás mentességhez képest.

A PVH és az offline elmagányosodás  kapcsolatát több további tanulmány is
alátámasztotta (pl. Caplan és mtsai, 2009; Ng és Wiemer-Hastings, 2005), melyek közül
néhány vizsgálati elrendezés alkalmasnak bizonyult arra, hogy megállapítsák: a magányosság
inkább oka a problémás játszásnak, mintsem következménye (Seay és Kraut, 2007). Más
kutatás (Lemmens és mtsai, 2011) eredménye a cirkuláris okságot támasztja alá: az
elmagányosodásra hajlamosak fordulnak inkább az online videojátékok felé, ami által egyre
magányosabbá válnak, és ez még problémásabb játszáshoz vezet.

A társas támogatás PVH-val való összefüggésének tesztelésekor Jeong és Kim (2011)
fordított kapcsolatot talált köztük, mely eredményt Festl és mtsai (2013) serdül  mintán is
meger sítették. Egy német nyelven publikált vizsgálat során pedig a szül i társas támogatás
alacsony szintje a PVH egyik rizikófaktorának bizonyult (Baier és Rehbein, 2009; idézi:
Rehbein és Baier, 2013).

2.5.6. PVH és mentális jóllét
Shaffer és mtsai (2004) a már bemutatott szelf-medikációs elmélettel (Khantzian,

1985) összhangban megállapítják, hogy minden típusú függ ség a háttérben már meglev  ún.
addikció-szindrómának a kifejez dése, tünete. Ez a szindróma pedig szoros, természetesen
negatív összefüggésben áll a mentális egészséggel.

2.5.6.1. PVH és alvás
Rehbein és mtsai (2010) országos merítés német serdül  mintán találtak kapcsolatot a

PVH és az alvás mennyisége között. Ez különböz  játéktípusokat kedvel kre (sport,
stratégiai, akció stb.) jellemz nek bizonyult, de messze legnagyobb arányban az MMORPG-
vel játszókra vonatkozóan bizonyult fennállónak. Lemola és mtsai (2011) kimutatták, hogy ha
a globális játékid  nem is, de a rendszeres éjszakai játszás megnövelte a depresszió esélyét.
Míg serdül k (13-17 évesek) számára a kés esti játékhasználat (este 10 és éjfél között)
bizonyult a legveszélyesebbnek e tekintetben, addig a fiatal feln ttek (18-22 évesek) számára
a kés  éjszakai (hajnali 2 után való) játszás jelentette a legnagyobb veszélyt. Bahammam és
mtsai (2006) szaudarábiai általános iskolásokat vizsgálva azt találták, hogy este nyolc óra után
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videojátékokkal játszás átlagosan háromnegyed órával kevesebb alvással járt. King és mtsai
(2013) kisméret  serdül mintát tesztelt alvási laboratóriumban két éjszakán keresztül. A
vizsgálati személyeiknek egyik este 50 percet, a másikon 150 percet kellett játszaniuk
lefekvés el tt. Eredményeik szerint a hosszabb ideig tartó (150 perces) játszás esetén
lényegesen rosszabb alvási mutatók jelentkeztek: lefekvés el tt kitolódott az elalvási latencia
(+17 perc), csökkent az alvásid  (-27 perc) (különösen a REM szakasz rövidült), és rosszabb
alvási hatékonyságot tapasztaltak. Fizikai arousal helyett érdekes módon a játszás folytatása
iránti vágy mértéke járt együtt pozitívan az objektív elalvási latenciával. A videojátékokkal
való esti játéktevénységnek az elalvási latenciára gyakorolt megnyújtó hatása érvényes, habár
kisebb mérték  id sebb serdül kre, valamint feln ttekre vonatkozóan (Higuchi, Motohashi,
Liu és Maeda, 2005; Weaver, Gradisar, Dohnt, Lovato és Douglas, 2010), amire egyel re
nincs bizonyított magyarázat. Elméleti megfontolások alapján esetleg a fizikai érettség, a
homloklebeny fejlettsége (Giedd, 2004) vagy a deszenzitizáció is közrem ködhet ebben
(King, Gradisar, és mtsai, 2013).

Több más kutatás is negatív összefüggést mutatott ki a PVH és alvás mennyisége,
valamint min sége között (Dworak, Schierl, Bruns és Struder, 2007; Smyth, 2007). A
depresszív jegyeken túl az alváshiányhoz vezet  videojátszás azért is veszélyes, mert ha
hiperaktivitást nem is, de ahhoz hasonló tüneteket is okozhat: gyengébb motorikus kognitív
teljesítményt, figyelmi problémákat, irritábilitást (R. Cohen, 2013).

2.5.6.2. Hiperaktivitás
A videojátékokkal való játszás és hiperaktivitás (ADHD) jegyek közt (pl. figyelmi

problémák) több alkalommal is kapcsolatot találtak különböz  kutatások (Gentile, 2009; Kuss
és Griffiths, 2012a; Walther és mtsai, 2012).

Az ok-okozati kapcsolat összefüggés nem teljesen tisztázott, pedig lényeges kérdésr l
van szó (Grüsser, Thalemann és Griffiths, 2007). A játszásra, mint az ADHD
következményére, és ezzel a már említett szelf-medikációs elméletet (Khantzian, 1985)
támasztják alá Han és mtsai (2009) vizsgálatának eredményei, ugyanis a hiperaktív gyerekek
a homloklebenyükben jelenlev  dopamin hiányukat pótolhatják a játszás által. Ezzel
összhangban áll Bioulac és mtsainak (2008) eredménye, mely szerint az ADHD-vel
rendelkez  gyermekek, ha nem is különböznek a kontroll csoporttól játszási gyakoriságot és
id t tekintve, PVH-beli fölényük  arra utal, hogy a hiperaktív gyerekek eredend en nagyobb
addikció veszélynek vannak kitéve. Hiperaktív személyek nikotin és alkoholfogyasztását
vizsgáló kutatások eredményei is illeszkednek ehhez (Levin és mtsai, 1996; Mihailescu és
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Drucker-Col n, 2000; Ohlmeier és mtsai, 2007). A videojátékokkal való játszás, mint a
hiperaktív tünetek oka pedig nem nyert közvetlen bizonyítást (Chan és Rabinowitz, 2006),
csak az alváshiányon keresztüli közvetett hatásról számolnak be (R. Cohen, 2013).

2.5.6.3. Depresszió
Egyes kutatók szerint maga a videojáték-használat nem csupán független a mentális

betegségekt l (Primack és mtsai, 2012), hanem a pozitív mentális állapotok el idézésére a
pozitív pszichológiában használatos virágzás  el segítésére is alkalmas lehet (C. M. Jones,
Scholes, Johnson, Katsikitis és Carras, 2014). Azonban a PVH és a szorongás (Mehroof és
Griffiths, 2010), valamint a PVH és a depresszió mértéke között a vizsgálatok rendre pozitív
irányú kapcsolatot találtak (Brunborg, Mentzoni és Frøyland, 2014; Desai és mtsai, 2010; Li
és mtsai, 2011; Mentzoni és mtsai, 2011). Mint ahogy az alvással kapcsolatosan részletesen
bemutatásra került, Lemola és mtsai, (2011) kimutatták, hogy ha a globális játékid  nem is, de
a rendszeres éjszakai játszás összefüggést mutatott depresszióra utaló jegyekkel.

Gentile és mtsai (2011) longitudinális vizsgálatának idevonatkozó eredménye, hogy a
depresszió és szorongásos jegyekkel rendelkez  gyerekek nagyobb eséllyel fordulnak a
videojátékok világa felé, azonban mintegy körkörös folyamatként a játszás pedig emeli a
depresszió, valamint szorongás mértékét.

2.5.6.4. Önértékelés
Az önértékelés, mint mentális egészséghez szorosan kapcsolódó konstruktum és a

videojáték-használat kapcsolatának kutatása immár három évtizedes múltra tekint vissza.
Dominick már 1984-ben ír arról, hogy a videojátékokkal játszók alacsonyabb önbizalommal
rendelkeznek, melyet a játékbeli sikerekkel igyekeznek kompenzálni, és végs soron emiatt
vonzódnak annyira a videojátékokhoz (Dominick, 1984). Kés bb többek között Roe és Muijs
(1998) kutatásának eredményei meger sítették az intenzív videojáték-használat és az alacsony
önértékelés közti összefüggést. Több aktuális keresztmetszeti kutatás eredménye (pl. Walther
és mtsai, 2012) is összhangban áll mindezzel, azonban az egyetlen e témával kapcsolatos
hosszmetszeti vizsgálat (Lemmens és mtsai, 2011) során az önértékelés és PVH közötti
közvetlen ok-okozati kapcsolat egyik irányban sem igazolódott.

A mentális jólléthez kapcsolódó fogalmak közül még a pszichoszociális jóllét PVH-
val való összefüggését is vizsgálták. Caplan (2009) 4000 játékos bevonásával azt az
eredményt kapta, hogy PVH szignifikáns mértékben, de gyenge er vel alacsonyabb
pszichoszociális jólléthez kapcsolódik. Hosszmetszeti vizsgálatok pedig kimutatták, hogy az
iskolai társas beágyazottság és jóllét bizonyítottan fontos longitudinális véd faktor (Rehbein
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és Baier, 2013), szemben az általános jólléttel (Lemmens és mtsai, 2011). Scott és Porter-
Armstrong (2013) szakirodalmi áttekintést készített a videojátékok pszichoszociális jóllétére
gyakorolt hatásának tisztázására, amely végén azzal a megállapítással látják olvasójukat
útravalóul, hogy friss a téma, sok benne a bizonytalanság, mindenképpen további vizsgálatok
szükségesek.

Allahverdipour és mtsai (2010) videojátékokkal nem játszók, korlátozott mértékben
játszók és intenzív játékosok három csoportjának GHQ-28 kérd ívvel mért mentális egészségi
szintjét hasonlították össze. A GHQ-28 kérd ív szomatikus tünetekkel, szorongással,
inszomniával, társas diszfunkcióval és depresszióval kapcsolatos tételeket tartalmazott.
Eredményeik szerint a három csoport eltért egymástól, mégpedig oly módon, hogy a
korlátozott mértékben játszók mentális egészsége bizonyult magasabb szint nek, mint a nem-,
valamint intenzív mértékben játszóké.

2.5.7. PVH és személyiségvonások
A személyiségvonások és a videojáték-használat kapcsolatát több vizsgálat is

tárgyalja. A videojátékokkal való játszás önmagában nem feltétlenül jár együtt introverzióval,
zárkózottsággal. Bár Collins és mtsai (2012), valamint Stiles (2010) a játékid  és az
extraverzió összefüggésének vizsgálata során negatív irányú kapcsolatot találtak, más
vizsgálatok ennek ellenkez jére jutottak: Teng (2008) kutatásában a játékosok a nem
játékosoknál extravertáltabbnak bizonyultak. Az e témában végzett hazai kutatás (Smohai,
Tóth, és mtsai, 2013) nem talált ilyen kapcsolatot az extraverzió és a játékid  között. A PVH
és az introverzió kapcsolata azonban több más kutatás során is megállapításra került (Charlton
és Danforth, 2010; Peters és Malesky Jr, 2008; Vollmer és mtsai, 2014).

Puszta együttjárásnál árnyaltabb képet kapunk a témában Cole és Griffiths (2007)
kutatása által, mely során fényderült arra, hogy az MMORPG játékokkal való játszás közel
sem olyan aszociális tevékenység, mint ahogy addig a videojáték-függ kr l alkotott
sztereotípia alapján gondolni lehetett. Nemcsak sok barátság köttetik online, de a játékosok
81%-a valós térbeli barátjával vagy családtagjaival játszik rendszeresen.

Több vizsgálat során is kevésbé barátságosnak, valamint kevésbé lelkiismeretesnek
bizonyultak a naponta átlagosan négynél több órát játszók az egy óránál kevesebbet játszóknál
(Smohai, Tóth, és mtsai, 2013; Stiles, 2010). Ezzel összhangban az MMORPG típusú játékkal
játszók körében több ízben is kimutatásra került, hogy a problémás PVH gyenge negatív
kapcsolatban áll a barátságossággal (Charlton és Danforth, 2010; Collins és mtsai, 2012; Huh
és Bowman, 2008; Peters és Malesky Jr, 2008; Vollmer és mtsai, 2014).
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Az érzelmi instabilitás játékid vel való pozitív irányú összefüggését mutatták meg
Stiles (2010) kutatásának eredményei. Vollmer és mtsai (2014) 741 török serdül vel vették fel
többek közt a Big Five paradigmába illeszked  TIPI kérd ívet. Eredményeik alapján a PVH
társas beilleszkedés tekintetében negatív maladaptív irányú összefüggést mutatott az összes
személyiségvonás tekintetében: alacsony extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség,
nyitottság, valamint magas érzelmi instabilitás. A PVH érzelmi instabilitással való pozitív
irányú kapcsolatát más kutatások is alátámasztják (Charlton és Danforth, 2010; Huh és
Bowman, 2008). Az új élményekre való alacsonyabb nyitottság Nagygyörgy és mtsai (2010)
kutatási eredményei szerint is összefügg a PVH-val.

Big Five személyiségparadigmán kívüli személyiségvizsgálatok is történtek a
videojátékokkal való játszás kontextusában nézve. Chiu és mtsai (2004) a zuckermani
szenzoros élménykeresést, és a farreli unalomra való hajlamot, mint személyiségjegyeket
vetették össze a PVH-val, meglehet sen nagyméret (N=1228) taiwani serdül  mintát
vizsgálva. Eredményeik szerint a PVH-val jellemezhet k szenzoros élménykeresése és
unalomra való hajlama is magasabb volt a nem problémás videojáték-használókénál. A
személyiség és PVH összefüggésér l szóló további kutatások során sokszor a személyiség-
mérés módszertanilag ellen rizetlen, megbízhatóság tekintetében kérdéses mér eszközök
alkalmazásával történt (Festl és mtsai, 2013), vagy nagyon kisméret  mintán (N=33) olyan
típusú statisztikai elemzést (háromszempontos varianciaanalízist) futtattak le, amely csak
nagyobb minta esetén m ködik (Chumbley és Griffiths, 2006) statisztikailag megfelel en.

2.5.8. PVH és életcélok, aspirációk
Erikson pszichoszociális stádiumelmélete szerint a serdül kor feladata választ találni

identitást, az emberi létezés f  kérdéseit érint  kérdésekre (Erikson, 1968; Marcia, 1966). E
folyamat során a szellem energiái a legf bb értékekre, célokra, élettervekre irányítódnak
(Hacker, 1994). Ezzel összhangban Viktor E. Frankl bécsi pszichiáter, a logoterápia alapítója
szerint (idézi: Thompson, 2012) a függ ség egyfajta válasz a személyes, hiteles célok, értelem
nélküli állapotra (az ún. egzisztenciális vákumra ), ezért a függ séget ezen r megfelel
betöltésével lehet hatékonyan kezelni, megsz ntetni. E folyamat során az ember újra
megtalálja életének értelmét, személyes hosszú- és rövidtávú céljait (Thompson, 2012). Az
értelemközpontú (meaning centered) terápia ezt a megközelítést alkalmazza, igen sikeresen
(Wong, 2010).

Több empirikus kutatás is meger sítette az élet értelmessége és a különböz  addikciók
jelenléte közötti összefüggést. Ezek a kutatások kiterjedtek az alkohol- (Cranford, Krentzman,
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Mowbray és Robinson, 2014; G. R. Jacobson, Ritter és Mueller, 1977; Waisberg és Porter,
1994), a drog- (Kinnier, Metha, Okey és Keim, 1994; Newcomb és Harlow, 1986), és a
dohányhasználatra (Konkolÿ Thege, Bachner, Martos és Kushnir, 2009; Konkolÿ Thege,
Urbán és Kopp, 2013). Id i perspektívában vizsgálódva Katz (1988, idézi: Debats, 1996) azt
találta, hogy az élet értelmességének kezdeti szintje el rejelzi a drogfügg ség tet zési szintjét.

Empirikus vizsgálatok sora kimutatta, hogy a stabil életcélokkal és jöv képpel
rendelkez  fiatalok lényegesen ritkábban használnak drogokat, és saját egészségükre is jobban
vigyáznak, mint azok, akik nem rendelkeznek ilyen perspektívákkal (Pikó, 2002). Palfai és
Ralston (2011) fiatal egyetemisták vizsgálatakor azt találták, hogy az életcélok magasabb
szint  jelenléte alacsonyabb mérték  alkoholfogyasztással, és ritkább gyakorisággal történ
ittas állapotba kerüléssel járt. Griffin és mtsai (2004) belvárosi kisebbségi fiatalok körében
egy évi utánkövetés során kölcsönös oksági kapcsolatot találtak az életcélok elérésének észlelt
valószín sége és a lerészegedés gyakorisága között. Wright és Palfai (2012) kutatása pedig a
marihuána használat és az életcélok összefüggését vizsgálta. Eredményeik szerint az életcélok
önmagukban nem kapcsolódtak a droghasználathoz, viszont az élet értelmességével társulva
már igen.

Az intrinzik életcélok (pl. kapcsolatok, fejl dés) fontosságának extrinzik célok (pl.
pénz, hírnév) fontosságához viszonyított arányát kifejez  aspirációs mutató (Martos, Szabó és
Rózsa, 2006) függ ségekkel való összefüggését is kimutatták. Az Aspirációs Index
rangsorolásos verzióját serdül kkel felvéve Williams, Hedberg, Cox és Deci (2000)
megállapították, hogy a dohányzók aspirációs indexe alulmaradt a nem dohányzókéhoz képest
valamint a kockázati (alkohol, drog, védekezés nélküli szex) magatartásokat tekintve is
ugyanez a tendencia érvényesült. Az intrinzik célok extrinzik célokhoz képest vett relatív
fölénye tehát egészségmagatartási véd faktornak bizonyult. Azokban az esetekben, ahol
külön vették figyelembe az extrinzik és intrinzik célokat (pl. Kasser és Ryan, 2001), inkább az
intrinzik célok jelent sége emelkedett ki a jólléttel összefüggésben, az extrinzik célok szerepe
másodlagos volt ebben a vonatkozásban. Az egészség féltésér l, fontosságáról, valamint a
vele kapcsolatos jelen- és jöv beli célokról pedig több kutatás során is bebizonyosodott, hogy
er sen támogatják a dohányzásról való leszokást (Cengelli, O Loughlin, Lauzon és Cornuz,
2012; McCaul és mtsai, 2006).

Az életben felmerül célok fontossága és a videojáték-használat kapcsolatát csupán
néhány kutatás tanulmányozta, és azok is csak érint legesen. Richards (2010) longitudinális
kutatása során kimutatta, hogy magasabb heti játékid  alacsonyabb mérték  fontosságot
jelzett el re a család, a barátok és a munka fontosságát illet en. Chappel és mtsai (2006)
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kvalitatív vizsgálatának idevonatkozó eredménye, hogy a problémás videojáték-használók
számára a való élettel kapcsolatos, valamint a saját- és mások élete iránt érzett felel sség
(mint intrinzik cél) fontossága egyre inkább jelentéktelenné válik a játéktevékenyég
fontosságának, prioritásának emelkedésével. Gentile és mtsai (2011) a PVH-t abbahagyók és
benne maradók összehasonlításakor az abbahagyók els  adatfelvételkor mért célállításbeli
fölényét állapították meg. Ehhez csatolható Chiu és mtsai (2004) által kimutatott PVH és az
általános unalomszint összefüggése is, hiszen az unalom célok hiánya esetén lép fel. Az
unalommal kapcsolatos célhiányt, rt viszont a videojátékok alternatívájaként nemcsak az
intrinzik, hanem akár az extrinzik célok jelenléte, fontossága is legalább részben betöltheti.
Összességében tehát úgy t nik, hogy mind az intrinzik, mind pedig extrinzik életcélok
fontossága egyfajta véd faktor lehet a PVH-val szemben.

2.5.9. PVH és rendszeres tevékenységek
Serdül korban a kortársakkal együtt töltött közös tevékenységek kerülnek el térbe,

ami egészségmagatartási szokásaikat is jelent sen befolyásolja (Pikó, 2006). Vannak olyan
szabadid s tevékenységek, melyek kockázatnövel  hatásúak (hajlamosítanak a dohányzásra,
alkohol-és drogfogyasztásra), mások viszont véd hatást fejtenek ki. Az el bbiek közé
sorolhatjuk a kortársakkal eltöltött id t, a fogyasztásorientált tevékenységeket, utóbbiba pedig
a kreatív tevékenységeket, a sportot, a vallást és az intellektuális érdekl dést (Pikó, 2005). Az
alkohol- és drogfogyasztáshoz képest a PVH-hoz azonban valószín síthet en más e
szabadid s tevékenységek hozzájárulása, márcsak azért is, mert ezek zése legalább maga az
aktivitás id tartamára távol tartja a személyt a videojátéktól. Ez fordítva is igaz: a
videojátékokkal való játszás (f leg a PVH) sok esetben könnyen visszatartja a játszót egyéb
aktivitásoktól, mint pl. olvasás, tanulás, barátokkal vagy családdal való együttlét, sportolás.
Ezt az összefüggést már igen sok kutatás kimutatta (Beranuy és mtsai, 2013; Cummings és
Vandewater, 2007; Rehbein és mtsai, 2010; Weis és Cerankosky, 2010). Magát a jelenséget
pedig helyettesítés elméletként ( displacement hypothesis -ként) említik, melynek nem
világos, hogy ki a szellemi atyja, de azt tudni lehet, hogy a televíziózással kapcsolatban
született a nyolcvanas években. A helyettesítés elméletr l els k között Neumann (1988) írta,
hogy a napi négy órát meghaladó televízió nézés igen jelent s negatív hatással járt olyan
tevékenységek besz külését (elhagyását) illet en is, melyek a televízió nézés által
kielégítend  igényekt l eltér eket hivatottak kiszolgálni. Ezek a kiszorult tevékenységek
pedig legtöbb esetben az olvasás, sportolás és barátokkal való együttlét voltak. Nyolc éves
utánkövetéses vizsgálatuk során Mutz, Roberts és Van Vuuren (1993) azt találták, hogy a



45

helyettesítés folyamata valójában aszimmetrikus, tehát televíziózással töltött id  növekedése
esetén az egyéb tevékenységekkel töltött id  csökkent, viszont ennek fordítottja nem
igazolódott be: a televízió nézés idejének csökkenése nem járt együtt egyéb tevékenységekkel
való kiterjedtebb foglalkozással. Videojátékokra vonatkozóan a helyettesítés elméletet
Huston, Wright, Marquis és Green (1999) vizsgálták el ször, melynek során arra jutottak,
hogy a videojátékokkal való játékid  emelkedése az olvasási, tanulási, társas tevékenységeken
túl a televíziózásra fordított id  csökkenésével is jár.

C.-H. Lin, Chen, Chang és Lin (2013) az internetfügg ség és az életmód
összefüggését vizsgálták longitudinális kutatásuk során. Eredményük szerint az els éves
egyetemisták internetfügg ség értéke másodéves korukra csökkent fizikai és társas aktivitást,
valamint egészségtelenebb étkezési és alvási szokásokat okozott. A kauzalitás nem találtatott
kölcsönösnek (cirkulárisnak), tehát a korábbi egészségtelen életmód nem járt egy évvel
kés bb er sebb internetfügg séggel.

Egy másik gyakori rendszeres tevékenység a vallásosság, amely a lelki egészség
egyfajta mutatója, és az addikciókkal szemben véd faktorként szolgál: számos vizsgálat
igazolja a vallásosság, a vallási közösséghez tartozás egészségvéd  szerepét (pl. Kopp,
Skrabski és Székely, 2004). A vallás a fiatalok jóllétére is hatással van, hiszen nemcsak
el segíti a világkép kialakulását, de a káros szenvedélyek megel zésében is jelent s hatása
van (Kutter és McDermott, 1997, 1997; Pikó és Fitzpatrick, 2004).

A fizikai aktivitás és PVH összefüggését illet  kutatási eredmények meglehet sen
ellentmondásosak. Míg keresztmetszeti kutatások rendre negatív kapcsolatot találtak (Gordon-
Larsen és mtsai, 2002), longitudinális vizsgálatok sora rámutatott, hogy ez a kapcsolat id i
perspektívában nem bizonyul jelent snek (Mentzoni és mtsai, 2011; Motl, McAuley,
Birnbaum és Lytle, 2006; Sallis, Prochaska és Taylor, 2000).

A videojátékokkal való játszáson kívüli bármely tevékenység szolgálhat PVH-tól
megóvó véd faktorként. Ahogy Pikó és Piczil (2004, 69.) tizenévesekkel végzett kvalitatív
kutatásában egy diák megfogalmazta: jó lenne, ha a társadalom adna valami mást a drog
helyett .

2.5.10. PVH és negatív életesemények
A kémiai addikciók és traumatikus életesemények, valamint az ezek hatására kialakuló

poszt-traumás stressz betegség (PTSD) együttjárása ismert jelenség (pl. Gielen, Havermans,
Tekelenburg és Jansen, 2012). Bár a túlnyomó részt korrelációs vizsgálatok miatt egyel re
nem világos a két tényez  közötti ok-okozati viszony, feltételezhet , hogy az elszenvedett
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traumatikus élmények, valamint a PTSD növelik a pszichoaktívszer-függ ség kialakulásának
kockázatát. Lévén, hogy a viselkedési addikciók mechanizmusa számos szempontból hasonló
a kémiai addikciókéhoz (pl. Griffiths, 2005b), elképzelhet , hogy a traumatikus élmények és a
PTSD a különböz  viselkedési addikciók kialakulásában is szerepet játszhat. Erre utalnak
azok a korrelációkon alapuló kutatási eredmények, melyek szerint a patológiás
szerencsejátékosok kiugróan magas arányban számoltak be gyermekkori rossz bánásmódról
(fizikai bántalmazás, elhanyagolás, szexuális bántalmazás) (pl. Felsher és mtsai, 2010;
Scherrer és mtsai, 2007) és/vagy egyéb komoly traumatikus élményr l (Peltzer és mtsai,
2006).

A videojátékokkal töltött id  mennyiségét, valamint a PVH-t összefüggésbe hozták
olyan negatív életeseményekkel, mint a szül k különélése vagy válása (Batthyány és mtsai,
2009; Rehbein és Baier, 2013), anya distresszben, depresszióban szenvedése (Duch, Fisher,
Ensari és Harrington, 2013), általános élet-stresszorok, konfliktusok (Beranuy és mtsai, 2013).
Ezen összefüggések irányának tárgyalásakor a szelf-medikációs elmélettel (Khantzian, 1985)
összhangban Snodgrass és mtsai (2014) megállapítják, hogy a PVH az élet stresszoraira való
egyfajta válaszként szolgál.

2.6. Következtetések, célkit zések

A videojátékokkal való játszás jelenségét mára igen sok tekintetben körbejárták,
azonban a PVH bizonyos pszichológiai területekkel való kapcsolata nem kell en tisztázott
vagy teljesen ismeretlen. A PVH-val kapcsolatban bebizonyosodott, hogy számos
pszichoszociális jóllétet fenyeget  tényez vel áll összefüggésben (pl. Kuss és Griffiths,
2012a). Az eddigi kutatások alapján nyilvánvaló a PVH kapcsolata a legkülönböz bb
szociodemográfiai tényez kkel (Gentile, 2009; pl. Griffiths és mtsai, 2012; Kuss és Griffiths,
2012b; Lemola és mtsai, 2011), a korai életkorban kezd d  játékhasználattal (pl. Griffiths és
Hunt, 1998), a magas játékid vel (Ferguson és mtsai, 2011), gyengébb tanulmányi
eredményekkel (pl. Gentile és mtsai, 2011), a legkülönböz bb játszási motivációkkal (pl. S.
H. Hsu és mtsai, 2009) különös tekintettel az eszképizmusra (pl. Kwon és mtsai, 2011), a
mentális egészséggel (pl. Allahverdipour és mtsai, 2010), valamint a pszichoszociális jóllét
legkülönböz bb tényez inek gyengébb szintjével (pl. Caplan és mtsai, 2009; Kuss és
Griffiths, 2012a). Ahogy a DSM-5 függelékében található, a PVH pszichoszociális
összefüggéseit feltáró eddigi vizsgálatok egyik legmarkánsabb hiányossága, hogy legtöbb
esetben ázsiai játékosok bevonásával készültek (American Psychiatric Association, 2013)
annak ellenére, hogy történt már néhány számottev  kutatás nyugat-európai (pl. Griffiths és
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Hunt, 1998; Lemmens és mtsai, 2011; Rehbein és Baier, 2013) és amerikai (pl. Gentile, 2009;
Yee, 2006b) vizsgálati minták felhasználásával is. A PVH témájában középeurópai minták
adatain készült, és angol vagy magyar nyelven publikált kutatások száma elenyész ,
tudomásunk szerint Demetrovics Zsolt (Demetrovics és mtsai, 2011; Demetrovics, Urbán,
Nagygyörgy, Farkas és Griffiths, 2012; Griffiths és mtsai, 2014, 2014; Nagygyörgy és mtsai,
2013; Pápay és mtsai, 2013) kutatócsoportjának eredményeit és saját korábbi kutatásainkat
lehet említeni (Smohai, Mirnics és Tóth, 2013; Smohai, Mirnics, Vargha, és mtsai, 2013;
Smohai, Tóth, és mtsai, 2013; Smohai és Vargha, 2014). Éppen ezért a PVH közép-európai,
illetve magyar kultúrában történ  további alaposabb feltárását és megismerését mindenképpen
indokoltnak tartjuk.

Az értekezés els  célja a PVH-val összefüggésben álló máig nem tisztázott (pl.
életcélok, korai szül i nevelési stílus), vagy csak kismértékben feltárt (pl. köt dési stílus,
mentális egészség) pszichoszociális tényez k vizsgálata, hogy a jelenséget minél több oldalról
megismerhessük amerikaitól és ázsiaitól eltér  kultúrában is.

Mind a mai napig több videojáték-használattal foglalkozó áttekint tanulmány,
(Ferguson és mtsai, 2011; King, Haagsma, és mtsai, 2013), valamint akadémiai (Festl és
mtsai, 2013; King és mtsai, 2010; Rehbein és Baier, 2013) és klinikai (gyakorlati) indíttatású
empirikus közlemények (Zenses és mtsai, 2014) sora hívja fel olvasói figyelmét jöv beli
longitudinális vizsgálatok kivitelezésének sürg sségére, fontosságára. Igen sürget  és
hiánypótló feladat tehát a videojátékokkal való játszás, kiváltképp a PVH összefüggéseinek
id beli perspektívában való megismerése, megértése.

Az intenzív videojáték-használat id beli stabilitását vizsgáló szórványos kutatások
viszonylagos stabilitást mutattak ki közepes szint  korreláció, kis arányú változások
mérésével, melyb l azt a következtetést vonták le, hogy a PVH viszonylag stabil jelenség,
mely általában sok éven át tarthat (Gentile és mtsai, 2011; Jackson, Von Eye, Witt, Zhao és
Fitzgerald, 2011; Lemmens és mtsai, 2011; Van Rooij és mtsai, 2011). Vannak azonban ezt
cáfoló, magasabb szint  változékonyságot találó vizsgálati eredmények is (King, Delfabbro,
és mtsai, 2013; Rehbein és Baier, 2013). Ezen vizsgálatok korlátja, hogy csupán korrelációk
és átlagokkal mért különbségek segítségével ragadták meg a változásokat, mely módszerekkel
a változások adott id  alatt végbemen  jelent sége, markánssága sok esetben csak korlátozott
mértékben mutatható ki. Gondoljunk bele: a korrelációs együttható, mint stabilitásmutató
értéke maximális értéket (=1) vesz fel akkor is, ha pl. minden vizsgálati személy pontosan egy
teljes órával játszik kevesebbet a második adatfelvételkor, mint a kezdeti méréskor; valamint
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minimális változások esetén is kaphatunk gyenge, nullához közeli korrelációt a két mérés
kapcsolatának er sségének e módszerrel való megállapításakor. Hasonló torzításokhoz
vezethet a játékid  vagy a PVH pontszám átlagértéke alapján következtetni a játékhasználat
változásaira, hiszen egy olyan hipotetikus esetben, amikor a vizsgált csoport egyik fele a
második mérésre három órával csökkenti játékidejét, másik fele pedig három órával növeli,
akkor a csoport átlagértéke nem változik, holott a játékid t tekintve jelent s változások
történtek. A PVH id beli stabilitásának vizsgálata lehet séget ad arra, hogy a PVH
keresztmetszetileg feltárt pszichológiai összefüggéseit kiterjesszük és teszteljük id beli
perspektívában is, tehát a PVH változásaival való összefüggéseket vizsgáljuk. Ily módon egy
lépést tehetünk el re a játékmotivációs háttér és a PVH közt található kapcsolódási pontok
feltárására vonatkozó hiányt illet en is, amire Demetrovics hívja fel figyelmünket
(Demetrovics, 2013, 222.).

Az értekezés második célja kett s volt: (2.a) játszási szokások id beli alakulásának,
stabilitásának és az (2.b) azzal összefügg  folyamatok, jelenségek megismerése, hogy képet
kapjunk arról, hogy serdül k problémás videojáték-használata különösebb beavatkozás,
intervenció nélkül hogyan és vajon miért változik vagy stagnál egy év eltelte során.

A PVH témájában ok-okozati következtetések módszertanilag elfogadható (tehát
longitudinális módszerrel, valamint a kezdeti PVH-szint kontroll alatt tartásával való)
levonása a szakirodalomban tudomásunk szerint mindössze két kutatás esetében valósult meg
(Gentile és mtsai, 2011; Lemmens és mtsai, 2011), vélhet en az effajta vizsgálatok komplex
volta, valamint költséges megvalósítása miatt. Az ilyen típusú kutatások haszna
megmutatkozik egyrészt abban, hogy a hosszmetszeti módon feltárt és bizonyítottan véd  és
rizikófaktorok figyelembevétele lehet vé teszi a PVH-t illet  hatékony prevenciók és
intervenciók kidolgozását, másrészt pedig abban, hogy válasz születhessen arra a nagyon
aktuális és addiktológiai szempontból igen fontos kérdésre (Gentile és mtsai, 2011), hogy a
PVH pszichoszociális jólléttel való negatív kapcsolatának kauzalitása vajon milyen irányú
ha egyáltalán többr l van szó mentális háttérproblémák okozta puszta együttjárásnál (Wood,
2008). Ez utóbbi kérdés a definíciós bizonytalanságok tisztázása végett kritikusan fontos,
hiszen a klinikai értelemben vett függ ség kötelez  kritériuma a mindennapi életvitelben,
életmin ségben megjelen  jelent s mérték  romlás  (Demetrovics, 2007a, 34.), tehát a
videojáték-függ ség fogalmának helytállóságát, így az els dleges vagy másodlagos probléma
voltát övez  kételyek (Gentile és mtsai, 2011; Wood, 2008) tisztázása fontos és aktuális
feladat. A longitudinális vizsgálatok id ben helytálló támpontokat adnak a PVH prevenciót és
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intervenciót célul kit z  pszichológusi gyakorlatnak, valamint a PVH addiktológiai keretben
való helytállásáról is adnak információkat. Minden bizonnyal ezért is írják a DSM-5
függelékében, hogy több vizsgálatra van szükség az online videojáték függ ség témájában
(American Psychiatric Association, 2013).

Az értekezés harmadik célja a PVH lehetséges okainak és következményeinek a
vizsgálata abból a célból, hogy a prevenció és az intervenció számára a jelenlegi, puszta
együttjárási ismereteken túl differenciáltabb szempontok, valamint okok és következmények
differenciálásával a PVH addiktológiai jelent ségét, betegség mivoltát teszteljük.

2.7. A disszertációban bemutatott kutatások

A disszertációban összesen négy vizsgálat eredményei szerepelnek. Az els  két
vizsgálatot két keresztmetszeti kérd íves kutatás képezi. A harmadik vizsgálat az összes,
szakirodalomban eddig megjelen  videojáték-használatot tartalmazó longitudinális kutatást
tekinti át. A negyedik vizsgálatot pedig a második számú kérd íves kutatás utánkövetése
alkotja. E vizsgálatok legfontosabb jellemz it az alábbiakban részletezzük.

I. vizsgálat Videojátékosok tipikus flow-élmény mintázatai
Az értekezésben bemutatott els  vizsgálat alapját képez kutatás eredeti célja a

magyar serdül korú videojáték felhasználók pszichológiai m ködésének (személyiség,
megküzdés, flow) megismerése volt (Smohai, Tóth, és mtsai, 2013). Jelen értekezésben a
tipikus játékközbeni-iskolai-otthoni flow mintázatokat mutató csoportok elemzése során arra a
kérdésre kerestük a választ, hogy a videojáték-használat közben tapasztalt magas flow-
mennyiség bizonyos játékos csoportoknál magas, más csoportoknál pedig alacsony iskolai és
otthoni flow élmény gyakorisággal, tehát egyfajta negatív pszichoszociális funkcionalitással
társul-e (Smohai, Mirnics, Vargha és mtsai, 2013).

II. vizsgálat PVH összefüggések vizsgálata magyar serdül  mintán
A kutatás célja a PVH néhány lehetséges, eddig csupán részben, vagy még fel nem tárt

prediktorainak vizsgálata volt egy átfogó regressziós modellben (Smohai és Vargha, 2014).
Ennek megfelel en különböz  szociodemográfiai (pl. nem, életkor, szül k iskolai
végzettsége), videojáték-használatbeli (pl. játékkezdési életkor, motivációk) és
pszichoszociális jóllétre irányuló (pl. társas támogatás, köt dési stílus, mentális egészség)
tényez k PVH-ra vonatkozó prediktív erejét teszteltük.
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III. vizsgálat Videojáték-használattal kapcsolatos longitudinális vizsgálatok
szisztematikus áttekintése
A szisztematikus szakirodalmi áttekintés (scoping review) kett s célja a következ

volt: (1) összegy jtse mindazokat az igen szórványos kutatási eredményeket, amelyek a
videojáték-használat id beli alakulását vizsgálják, vagy tartalmazzák, valamint hogy (2)
áttekintse a tapasztalt változások magyarázatára irányuló eddigi próbálkozásokat.

IV. vizsgálat A PVH változásainak prediktorai, okai és következményei
A negyedik vizsgálat a PVH id beli perspektívában való körüljárását hivatott

beteljesíteni négy szempont, vagyis négy cél mentén. Egyrészt célja volt a PVH-t mér  POGQ
kérd ív longitudinális alkalmazásának pszichometriai tesztelése, vagyis a kérd ívre
vonatkozó longitudinális mérési invariancia bizonyítása. Másrészt célja volt a PVH egy éves
perspektívában vett stabilitásának megállapítása. Harmadik cél volt a PVH-ban történ
változásokkal összefüggésben álló tényez k vizsgálata, tehát olyan kérdések megválaszolása,
mint pl. az, hogy a játszási motivációk vagy a személyiségvonások változásai hogyan függnek
össze a PVH változásaival. Negyedik és egyben kiemelt cél volt a PVH okainak és
következményeinek tesztelése az ok-okozati összefüggések megállapítására gyakorta
alkalmazott és bevált autoregressziós - másnéven cross-lagged panel - elemzések (Lemmens
és mtsai, 2011) végrehajtásával.

3. Módszer
3.1. I. vizsgálat Videojátékosok tipikus flow-élmény mintázatai

3.1.1. Minta és eljárás
Els  vizsgálatunkban általános és középiskolás diákok vettek részt. A minta toborzása

középiskolai tanárok bevonásával történt. Összesen 350 tanár megkeresésére került sor
interneten, a reprezentativitás igénye nélkül  az ország változatos térségeiben végül
kilencvenöten nyújtottak segítséget. A tanárok a vizsgálatról információs anyagot kaptak. A
kapcsolatfelvételt követ en egy egyeztetett internetes címre irányították tanítványaikat,
többnyire tanóra keretében. Az online kitöltés az eredeti vizsgálatban 2715 vizsgálati
személyre terjedt ki, közülük 1368 f  játszott rendszeresen videojátékokkal. Jelen tanulmány
az  adataik felhasználásával készült. Rendszeres játékosnak azokat tekintettük, akik naponta
átlagosan legalább fél órát játszottak.
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3.1.2. Eszközök
Vizsgálatunk kérd ívek és tesztek felhasználásával történt.

Saját készítés  kérd ívünkkel kérdeztünk rá a következ kre: szociodemográfiai adatok
(nem, életkor, szül k iskolai végzettsége), iskolai tanulmányi átlag, átlagos napi játékid ,
kedvenc játék megnevezése, illetve az egyes játékok használatával töltött id .

Szituáció-specifikus Flow Kérd ív A flow mint tökéletes élmény, illetve az antiflow
élmények (szorongás, unalom, apátia) napi gyakoriságának mérésére az Oláh Attila (2005)
által kifejlesztett flow kérd ív rövid (szituációnként 9 tételes) változatát használtuk. Ez a
szituáció-reakció kérd ív különböz  élethelyzetekben vizsgálja a flow, az unalom és a
szorongásos élmények (antiflow) el fordulási gyakoriságát. Megmutatja az egyének hajlamát
az unalom, a szorongás mint antiflow-élmények és a tökéletes élmény átélésére. A flow-
kérd ív eredményei Oláh vizsgálatában megegyeznek a Csíkszentmihányi (1997) által
élménygy jtési eljárással végzett vizsgálatok mutatóival. Az eredeti kutatásban (Smohai, Tóth
és mtsai, 2013) a vizsgálati személyek flow, unalom és szorongás élményállapotaik
gyakoriságát három élethelyzetben (iskola, család, számítógépes játék), minden esetben
három skálán (flow, unalom, szorongás), skálánként három ötfokú Likert-típusú kérdésre
válaszolva jelezték. Tekintve, hogy az eredeti kutatásban a flow-élmények gyakorisága er s
negatív összefüggést mutatott az unalom és a szorongás élménnyel, jelen tanulmányban az
egyszer ség kedvéért kizárólag a flow élmények gyakoriságára koncentráltunk. Összesen
három élményváltozóval dolgoztunk: iskolában, otthon és számítógépen játszás közben átélt
flow-élményekkel. E skálák reliabilitás értékei a vizsgálatba bevont mintán megfel nek
bizonyultak (Cronbach alfa = [0,67; 0,86]).

Big Five Inventory A Big Five paradigmához illeszked  BFI mér eszköz a
személyiség öt alapdimenzióját (extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi
stabilitás, nyitottság) egyenként egy-egy alskálával, 44 kérdéssel, ötfokozatú megítéléssel
méri (Benet-Martínez és John, 1998). Magyar adaptációja Rózsa és munkatársai által történt
(Rózsa, K és Oláh, 2006). Az egyes személyiségvonásokra irányuló skálák megfelel  bels
konzisztenciát mutattak a vizsgálati mintánkon (Cronbach alfa = [0,60; 0,74]).

A Megküzdési Mód Preferencia Kérd ív (MMPK) Oláh Attila (2005) 12-18 éves
fiatalok vizsgálatával nyolc, egymástól statisztikai értelemben független megküzdési mód
faktort azonosított. Az MMPK-t 51 tétel alkotja, a válaszadás négyfokú skálán történik. A



52

mért megküzdési módok a következ k: problémacentrikus reagálás, támaszkeresés, feszültség
kontroll, figyelem elterelés, emóció fókusz, emóció kiürítés, önbüntetés, belenyugvás.
Mintánkon a belenyugvás faktor bels  konzisztenciája megkérd jelezhet  (Cronbach alfa =
0,50), a többi faktoré azonban megfelel  (Cronbach alfa = [0,60; 0,83]).

3.1.3. A minta szociodemográfiai jellemz i
Vizsgálati személyeink 11-17 éves tanulók voltak (átlagéletkor: 14,9; szórás: 2,2),

ezen belül nagyobb arányban szerepeltek a fiúk (60,2%). Többségüket együtt él  szül k
nevelik (71,2%), körülbelül minden negyedik gyermek elvált családban él (23,7%).
Családszerkezetüket tekintve 21,5% él testvér nélkül, a többieknek pedig egy vagy két
testvérük van (49,2%; 20,9%). Az átlagos napi játékid  szerint vizsgálati személyeinket négy
csoportba soroltuk: naponta körülbelül fél órát (n=189, 13,8%), 1-2 órát (n=555, 40,6%), 2-4
órát (n=291, 21,3%), illetve a 4-nél több órát (n=333, 24,3%) játszók.

3.2. II. vizsgálat PVH összefüggések vizsgálata magyar serdül  mintán

3.2.1. Minta és eljárás
Az elméleti populációt a magyar serdül k alkotják, akik közül a mintavételi keret az

aktív középiskolai tanulmányokat folytató tanulók. A serdül ket informatika-tanáraik
bevonásával értük el az interneten keresztül, a reprezentativitás igénye nélkül. A megkeresett
informatika-tanárok els  lépésként egy a kutatásunkat ismertet  írásos anyagot és a tanulók
közt kiosztandó passzív szül i beleegyez  nyilatkozatot kaptak, majd az ezt követ  héten
került sor a mérésre. A kapcsolatfelvételt követ en a pedagógusok egy egyeztetett internetes
címre irányították tanítványaikat, általában adott tanóra keretein belül. A kutatást a Károli
Gáspár Református Egyetem Kutatásetikai Bizottsága jóváhagyta. Összesen 3652 db
elfogadhatóan kitöltött kérd ív érkezett be, ezek közül 2978 érkezett videojátékokkal legalább
alkalmanként játszó serdül kt l, mely alatt azokat értjük, akik több havonta legalább egyszer
játszanak videojátékokkal. Ennek a feltételnek a szigorításával (pl. csak a legalább heti
rendszerességgel játszók bevonásával) futtatott próbák sem vezettek a továbbiakban
közöltekt l jelent sen eltér  eredményekre. A kitöltött kérd ívek 33 településr l érkeztek a
következ  eloszlással: 25% Budapestr l, 29,8% megyeszékhelyr l, 45,2% egyéb városból,
0% faluból, községb l. Az adatfelvétel tehát nagyrészt Magyarország városaiban zajlott,
viszont határon túlról (Nagyváradról, Kassáról) is érkeztek kitöltött kérd ívek (6%).
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3.2.2. Eszközök
1. Szociodemográfiai adatok
Szociodemográfiai kérdések között a nem, életkor, szül k iskolai végzettsége

szerepelt, kiegészítve a családstruktúrára, iskolai teljesítményre, szerfogyasztásra,
pszichiátriai-, pszichológiai el zményekre utaló egy-egy kérdéssel (részleteiben lásd 2.1.
mellékletben).

2. Problémás videojáték-használat (PVH)
A Problémás Online Játék Kérd ív (POGQ) Demetrovics és mtsai (2012) által interjúk

és faktoranalízis útján kifejlesztett, fogalmilag és pszichometriailag is megfelel nek
bizonyuló kérd ív, amely az online videojátékokkal való problémás játszás mértékét hivatott
mérni. A kérd ív tizennyolc tételb l áll, melyek mindegyike egy-egy PVH-ra vonatkozó
állítás. A teszt ötfokú Likert skálán méri a PVH hat tényez jét a következ  alskálák
segítségével: obszesszió, belefeledkezés, megvonás, túlhasználat, interperszonális konfliktus,
társas izoláció. Demetrovics és mtsai 66 és 67 összpontszám között húzták meg a PVH
határát. A jelen kutatásban használt skálázásnál ez a 3,667-es osztópontnak felel meg, ugyanis
az egyszer bb kiértékelés miatt a skálák kiszámítása a válaszpontok összeadása helyett azok
átlagának kiszámításával történt, így a POGQ f skála és alskálák értékei is 1 és 5 között
mozognak. Kutatásunkban nem használtuk fel az osztópontokat. A dichotomizálás helyett a
több kutató (Kuss és Griffiths, 2012a; Satcher, 2000) által is javasolt kontinuum szemlélettel
tekintettünk a PVH-ra, tehát magasabb pontszám nagyobb mérték  PVH-t jelez. A POGQ
kérd ívnek létezik magyar serdül  mintán validált, jól m köd , 12 tételes rövidített változata
is (Pápay és mtsai, 2013), mi mégis az eredeti mér eszköz használata mellett döntöttünk,
hogy az alskálákkal kapcsolatos összefüggéseket is érvényesen feltárhassuk.

3. Videojátékokkal való játszási motivációk.
A Demetrovics és mtsai (2011) által interjúk és faktoranalízis útján kifejlesztett Online

Játszás Motivációja Kérd ív (MOGQ) fogalmilag és pszichometriailag is megfelel nek
bizonyult kérd ív, mely az online videojátékokkal való játszás motivációs hátterét hivatott
feltérképezni. A mér eszköz 27 állítást foglal magába, a kitölt  ötfokú Likert skálán jelzi,
hogy az adott motiváció milyen gyakran jellemz  rá. A kérd ív hét alskálát tartalmaz: társas
motiváció, eszképizmus (menekülés a hétköznapi valóságtól), versengés, megküzdés,
készségfejlesztés, fantázia, rekreáció. Az MOGQ kérd ív el zményeir l és fejlesztésének
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menetér l a 2.5.4. alfejezet ad részletes leírást. Vizsgálati mintánkon mindegyik MOGQ skála
bels  konzisztenciája megfelel nek bizonyult (Cronbach-alfa = [0,83; 0,89]).

4. Videojátékokkal kapcsolatos játszási szokások
Gentile, Lynch, Linder és Walsh (2004) egy General Media Habits Questionnaire

Child Version  elnevezés kérd ívet használt kutatásaiban a médiával kapcsolatos (TV,
számítógép) használati szokások feltérképezésére. Kutatásunkba komolyabb szövegi
változtatások nélkül, videojátékokra sz kítve vettük be ezt a mér eszközt, így 16 kérdés
vonatkozott a játszási szokásokra. A videojátékokkal való játékid  hétköznap, majd hétvége
reggelenkénti (06:00-12:00), délutánonkénti (12:00-18:00), esténkénti (18:00-24:00) és
hajnalonkénti (00:00-06:00) játékid k kikérdezésével történt, majd megfelel  súlyozott
összeg kiszámításával kaptuk meg a napi átlagos játékid t. A videojátékokkal való játszás
gyakoriságára vonatkozó kérdésre a 7 lehetséges válaszlehet ség a következ  volt: 1: kb.
minden nap , 2: hetente kb. 4-5 alkalommal , 3: hetente kb. 2-3 alkalommal , 4: kb.
hetente egyszer , 5: kb. havonta néhányszor , 6: több havonta egyszer , 7: sosem játszom
videojátékokkal . A preferált játéktípusok, platformok végigkérdezésén túl azt is
megkérdeztük, hogy a fiatal hány éves korában kezdett videojátékokkal játszani (részleteiben
lásd a 2.2. mellékletben).

5. Társas támogatás
A társas támogatás mérésére a Társas Támogatás kérd ívet választottuk. A Caldwell,

Pearson, és Chin (1987) által fejlesztett Support Dimension Scale mér eszközt Kopp Mária és
Kovács Mónika Erika (Kopp és Kovács, 2006) adaptálta és országos kutatásuk során többször
igazolták a kérd ív megbízhatóságát és érvényességét. Az eredeti 14 társas támogatásra
irányuló tételb l azt a hetet alkalmaztuk, amelyet serdül  vizsgálati személyeinkre nézve a
legrelevánsabbnak tekintettünk: szül , testvér, nagyszül , távolabbi rokon, barát, iskolatárs,
egyéb (részleteiben lásd 2.3. mellékletben).

6. Életcélok
Rövidített Aspirációs Index. Általános célok felmérésére szolgáló 14 tételes, Likert

skálás mér eszköz, mely az intrinzik (fejl dés, kapcsolatok, közösségi elkötelezettség), az
extrinzik (gazdagság, hírnév, jó megjelenés), illetve az egészséggel kapcsolatos motivációkat
térképezi fel. Az eredeti 35 tételes kérd ívet Kasser és Ryan (1996) fejlesztette és publikálta.
A rövidített változat megbízhatóságát és érvényességét magyar mintán Martos Tamás és mtsai
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(2006, 171.) ellen rizték és megállapították, hogy az Aspirációs Index segítségével
feltérképezhet k az általános, gyakran el forduló célokhoz kapcsolódó személyes
viszonyulások, melyek a mindennapi magatartást, és így a testi és lelki egészséget is
befolyásolják . Vizsgálatunk mintáján az Aspirációs Index valamennyi skálájának bels
konzisztenciája megfelel nek bizonyult (Cronbach alfa = [0,44; 0,71]), ha figyelembe
vesszük az egyes skálákhoz tartozó alacsony tételszámot (skálánként 2-2 tétel).

7. Korai szül i nevelési stílus
Az Emlékeim a Szül i Nevelésr l Kérd ív rövidített változata (S-EMBU) (Arrindell

és mtsai, 1999) az eredetileg Perris, Jacobsson, Linndström, Knorring, és Perris (1980) által
kifejlesztett svéd Enga Minnen Betraffende Uppfostran ( Emlékeim a nevelésr l ) kérd ív 81
tételét megsz rve 23 tételt tartalmaz. A magyar változat Kállai és Gaszner nevéhez f z dik
(1999). A mér eszköz érdekessége, hogy a kitölt személyek percepcióján keresztül ragadja
meg a szül i bánásmód emlékeit, három faktor mentén, külön-külön apára és anyára
vonatkozóan: elutasítás, melegség, túlvédés. A faktorok bels  konzisztenciája a vizsgálati
mintán megfelel nek bizonyult (Cronbach alfa = [0,69; 0,85]).

8. Köt dési stílusok
A Relationship Questionnaire (RQ) (Bartholomew és Horowitz, 1991) a köt dési

stílus megállapítására hivatott 4+1 tételes mér eszköz, a kapcsolati kérd ív (Relationship
Scale Questionnaire) rövidített változata. Bowlby és Ainsworth modellje (Bretherton, 1992)
alapján négy különböz  köt dési stílus prototípusára vonatkozó leírást tartalmaz: biztonságos
(secure), a bizalmatlan-elkerül  (fearful), a belefeledkez  (preoccupied), valamint az elkerül
(avoidant). Mindkét viszonyulás pozitív voltát jeleníti meg a biztonságos, mindkett  negatív
esete pedig a félelemteli-elkerül  köt dési stílus. Az önmagukhoz pozitívan, de másokhoz
negatívan viszonyulók az elkerül k, önmagához negatívan és másokhoz pozitívan pedig a
belefeledkez  köt dési stílussal rendelkez k viszonyulnak. Az említett leírásokkal
kapcsolatosan a kitölt  egy hétfokú Likert skálán ítéli meg, hogy az adott állítást mennyire
érzi magára igaznak. Végül pedig ki kell választania a magára legjobban ill  leírást. A
mér eszköz magyarra fordított verziója nagy mintán még nem került kipróbálásra,
pszichometriai mutatói tehát ismeretlenek.
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9. Mentális egészség
A mentális egészség mérésére a General Health Questionnaire  (GHQ-12)

(Goldberg, 1972) kérd ívet használtuk, amely a lelki egészség zavarainak mérésére használt
önbecsl  skála. Nem klinikai vizsgálati minta hangulati-szorongásos tüneteinek, emocionális
zavarokkal járó mentális egészségproblémáinak jelzésére készült, viszont diagnózis
felállítására nem alkalmas (Goldberg és Williams, 1988). Koncentrációval, alvásmin séggel,
önbizalommal, döntésképességgel, nyugalommal, megküzdéssel, pozitív affektussal,
depresszióval kapcsolatos tünetek szerepelnek a kérd ívben. A GHQ-12 tizenkét kérdést
tartalmaz, hatot pozitívan és hatot negatívan fogalmazva meg. Mindegyik kérdéshez négy
válaszlehet ség tartozik a tünetek el fordulásának gyakoriságára vonatkozóan. A pozitív
tételekre adható válaszok: A= jobban, mint általában, B= ugyanannyira, mint általában, C=
kevésbé, mint általában, D= sokkal kevésbé, mint általában. A negatív tételekre adható
válaszok: A= egyáltalán nem, B= ugyanannyira, mint általában C= többször, mint általában
D= sokkal többször, mint általában. A kitölt az aktuális állapotát jelzi a kérd ívben, ezért a
teszt krónikus zavarok mérésére kevésbé alkalmas. A GHQ-12 széles körben használt
mér eszköz, mind elméleti kutatásokban, mind az alapellátást igénybe vev k körében. A
kérd ív az eddigi vizsgálatok szerint megfelel  validitással és reliabilitással rendelkezik
(Bowling, 1997). A kérd ívnek többféle alternatív kiértékelési módja is létezik (lásd Goodchild
és Duncan-Jones, 1985), viszont Goldberg és Williams (1988) vizsgálata szerint nincs lényegi
különbség a skála különböz kódolási módjai között az eredményeket tekintve. A kérd ív
reliabilitása a vizsgálati minkánkon megfelel nek bizonyult (Cronbach-alfa = 0,80). A jelen
kutatás során Likert-típusú értékelést használtunk (0-1-2-3), minden tételt megfordítva, így a
magasabb összpontszám kevesebb mentális és emocionális zavar jelenlétére, egyben jobb
mentális funkcionalitásra utal.

10. Negatív életesemények
Az életesemények kérd ív Paykel, Prusoff, és Uhlenhuth (1971) által kidolgozott,

Magyarországon Nagy Judit (2004) által kipróbált verzióját alkalmaztuk. A kitölt  feladata,
hogy bizonyos életeseményekre vonatkozóan megjelölje, hogy megtörténtek-e vele vagy
közeli családtagjával, és ha igen, akkor 0 7 pont között értékelje az adott életeseményt, annak
stresszt okozó mértéke szerint. Tételei: költözködés, válás, betegség/baleset, haláleset,
rendszeres alkohol/kábítószer fogyasztás, nehéz anyagi helyzet, munkanélküliség. A kérd ív
pszichometriai jellemz i jelenleg nem ismertek.
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11. Személyiségvonások
A személyiségvonásokat a Big Five paradigmába illeszked  TIPI (Ten Item Personality
Inventory) (Gosling, Rentfrow és Swann Jr, 2003) módosított változata segítségével mértük
(részleteiben lásd 2.4. mellékletben). A TIPI tíz tételét hétfokú Likert típusú skálán ítélik meg
a válaszadók. A TIPI validitását több vizsgálat során is igazolták (Gosling és mtsai, 2003;
Jonason, Teicher és Schmitt, 2011). A skála reliabilitása magyar, valamint vajdasági magyar
mintán egyaránt elfogadható szintet ért el, 0,70 körüli Cronbach-alfa értékkel (Mirnics, 2008).
Jelen vizsgálati minta esetében azonban több skála bels  konzisztenciája nem bizonyult
megfelel nek (lásd 2. táblázat).

2. táblázat: A TIPI skálák bels  konzisztenciája
TIPI skálák A skálához

tartozó változók Pearson r Spearman
rho

Cronbach-
alfa

extraverzió 1. adatfelvétel TIPI1 TIPI6 -0,43*** -0,46*** 0,59
2. adatfelvétel -0,44*** -0,43*** 0,61

barátságosság 1. adatfelvétel TIPI2 TIPI7 -0,10 -0,10 0,22
2. adatfelvétel -0,12* -0,12* 0,18

lelkiismeretesség 1. adatfelvétel TIPI3 TIPI8 -0,19** -0,20** 0,28
2. adatfelvétel -0,14* -0,16** 0,23

érzelmi
instabilitás

1. adatfelvétel TIPI4 TIPI9 -0,31*** -0,30*** 0,48
2. adatfelvétel -0,28*** -0,26*** 0,23

nyitottság 1. adatfelvétel TIPI5 TIPI10 -0,04 -0,08 0,09
2. adatfelvétel -0,11 -0,14* 0,19

Leolvasható, hogy a Cronbach-alfa szint tekintetében bár különböz  mértékben, de
mindegyik alskála alacsony bels  konzisztenciát jelez. Ha a Grezsa, Vargha és Vass (2014)
kutatásában látottakhoz hasonlóan figyelembe vesszük az egyes skálákhoz tartozó alacsony
tételszámot (2-2 db), akkor az érzelmi instabilitás és az extraverzió skála reliabilitása
elfogadható mérték nek tekinthet  (els  adatfelvételkor =0,59, második adatfelvételkor
=0,61). Ugyanis a Spearman-Brown korrekciós formulával kiszámolható, hogy hasonló erej
együttjárás esetén az extraverzió esetében négy tételre vonatkozó Cronbach-alfa értéke 0,7-es
szint fölé emelkedne.

3.2.3. A minta szociodemográfiai jellemz i
A vizsgálatban résztvev k 12-25 éves középiskolában tanuló diákok voltak

(átlagéletkor 16,0 év, szórás 1,5), akiknek kis hányada (2,7%) huszadik életévét betöltött,
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érettségi utáni szakképzésben részesül  személy. A mintában a fiúk aránya lényegesen
meghaladja a lányokét (65,4% vs. 34,6%). Családszerkezetüket tekintve negyed részük
(25,2%) él egy szül vel, 70%-uk kett vel, a maradék 4,8% pedig az egyéb  választ jelölte
meg. Átlagosan 1,57 testvérük van (szórás: 1,26). Vizsgálati személyeink különböz
gyakorisággal játszanak videojátékokkal: 36,8% naponta, legalább heti rendszerességgel
pedig 78,7%. A napi rendszerességgel játszók saját bevallásuk szerint átlagosan 5,44 órát
(szórás: 3,34) játszanak naponta, az összes játékosra nézve ez 3,51 óra (szórás: 3,05).

3.3. III. vizsgálat Videojáték-használattal kapcsolatos longitudinális vizsgálatok szisztematikus
áttekintése

A szisztematikus szakirodalmi áttekintés azokat a 2013. október 29. el tt megjelent
publikációkat tartalmazza, amelyek a következ  három kérdéskör legalább egyikére legalább
részleges választ adnak: (1) vannak-e a videojáték-használatot illet  tipikus változások? (2)
hogyan jellemezhet k, milyen irányúak ezek a változások? (3) mivel lehet magyarázni az
esetleges változásokat? Melyek a változások tesztelt prediktorai és van-e ezek között
szignifikáns hatású tényez ?

A jelen szakirodalmi áttekintés célja, hogy (1) összegy jtse mindazokat a kutatási
eredményeket, amelyek a videojáték-használat id beli alakulását vizsgálják, valamint hogy
(2) áttekintse a tapasztalt változások magyarázatára irányuló eddigi próbálkozásokat.

Ezen célok létjogosultságát Petticrew és Roberts (Petticrew és Roberts, 2006)
kérdései, szempontjai szerint haladva vizsgálom:

(1) Mit lehet tudni eddig a témáról? A függ ségekre jellemz  egyfajta id beli
instabilitás mind a rászokást, mind pedig a leszokást illet en. Olyannyira, hogy több kutatás is
a függ ségek abbahagyásának legnagyobb részében szaksegítség nélküli, önkezdeményezett
leszokást talált, legyen szó akár cigarettáról, alkoholról, drogokról vagy szerencsejáték-
függ ségr l (Klingemann és Sobell, 2007). Ezekhez hasonlóan a videojáték-használatot
illet en is megfigyelhet  a stabilitás mellett egyfajta instabilitás, változékonyság is (King,
Delfabbro, és mtsai, 2013). Sok esetben egy intenzív/patológiás játékos is csökkentheti vagy
abbahagyhatja a játszást (Gentile és mtsai, 2011; King, Delfabbro, és mtsai, 2013), azonban
az ilyen változások megragadását, leírását igen kevés tanulmány célozza meg.

(2) Kiknek a számára lesznek hasznosak az eredmények? Hogyan tudják majd
használni ezt az információt? Jelen áttekintés által a videojáték-használatot kutatni tervez k
egyszer en és gyorsan támpontokat kaphatnak arra nézve, hogy bizonyos mérték
változásokat mennyi id  alatt várhatnak a játékosok bizonyos százalékánál. Gyakorlati
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szakemberek pedig megtalálhatják az összes eddig összegy jtött információt a
legkülönböz bb életkorokra vonatkozóan a videojáték-használat id beli stabilitását és a
változások prediktorait illet en. Ezeket az információkat felhasználhatják annak
mérlegelésére is, hogy k maguk vagy a játékos szülei beavatkozzanak-e valamilyen módon
kliensük videojáték-használatába, vagy ez felesleges, mert a kliens nagy valószín séggel
úgyis le fog szokni magától, f leg akkor, ha a feltárt leszokást bejósló tényez k mentén
fejlesztik a klienst. A gyakorlati szakemberek számára szánt információkat maguk a szül k is
alkalmazhatják majd.

(3) Honnan lehet tudni, hogy bárki is kíváncsi az e kérdésekre adott válaszokra?
Manapság alig van olyan, akinek a rokonságában vagy ismer sei közt ne lenne olyan család
vagy serdül , aki érintett a témában. Mind az aggódó szül k, mind a szakemberek számára
hasznos lehet egy jó bejósló modell a játékhasználat id beli változásaira. Ezt a célt a jelen
áttekintés nem fogja ugyan betölteni, de a hozzá vezet  úton fontos mérföldk  lehet, és
empirikus vizsgálatokra alapozott ötleteket, gondolatokat adhat mind a szül k, mind a
pszichológus kollégák számára.

A legegyszer bb, legkézenfekv bb és mégis hasznos kérdések közé tartozik, hogy
mely életkorban jellemz  a videojáték-használat megugrása és milyen feltételek mellett?
Továbbá mely életkorban várható leginkább a túlzott játékhasználatra való rászokás, valamint
a PVH spontán, önkezdeményezett (szaksegítség nélküli) csökkenése és milyen feltételek
mellett?

A kit zött célok eléréséhez elegend nek t nik a szakirodalom részletes, ám inkább
globális módon való áttekintése: specifikusabb, konkrétabb kérdések nélkül. Tehát ez a
munka inkább tekinthet  scoping review -nak, mintsem systematic review -nak (lásd
Petticrew és Roberts, 2006). A scoping review során is szisztematikus módon, meghatározott
keres felelületeken, meghatározott keres szavakkal talált összes találat átnézése és sz rése
történik, csak inkább adott (friss, vagy kevéssé kutatott) témában való alapos tájékozódási
céllal, mintsem specifikus klinikai kérdésekre keresve a választ (Centre for Reviews and
Dissertations, 2009).

3.3.1. Keres felületek, keres szavak
Az átfogó keresés négy releváns keres felület (Web of Knowledge, Science Direct,

PubMed, PsychInfo), valamint Petticrew és Roberts (2006) útmutatása szerint a szürke
irodalomban (grey literature) is megvalósult, ami jelen esetben a már említett keres felületek
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által be nem jegyzett egyéb, például különböz  tanulmányok hivatkozásjegyzékében szerepl
tanulmányok vizsgálatát, bevonását jelentette.

Sim és mtsai (2012) videojátékokkal kapcsolatos, valamint Anderson, de Bruijn,
Angus, Gordon, és Hastings (2009) longitudinális vizsgálatokkal kapcsolatos szisztematikus
szakirodalmi áttekintésére építve a következ  keres szavakat használtuk: video game ,
online game , computer game , digital game , console game  és ezek származékai (...

gaming), valamint longitudinal , cohort , prospective .
3.3.2. Belefoglalási kritériumok
A belefoglalási kritériumok a következ k voltak: (1) longitudinális, empirikus adatok,

legalább 6 hónapos utánkövetéssel, (2) videojáték-használat mérés (id , vagy gyakoriság,
vagy problémás/függ  használat), TV és egyéb aktivitásoktól szeparáltan, (3) van legalább
egy csoport, amelyik nem részesült intervencióban vagy kezelésben, (4) 2013. október 29.
el tt publikált, (5) angol nyelven is hozzáférhet , (6) jelen szerz k számára elérhet . A
találatokat két kódoló egymástól függetlenül kódolta, az eredményeket összevetették és
konszenzusra jutottak minden esetben.

A televíziózás és filmnézés, valamint a videojáték-használat különválasztásának
kritériumát az indokolja, hogy utóbbi általánosságban érvényes módon nagyobb mérték
bevonódással kecsegtet (Boyle és mtsai, 2012), valamint érzelmi, társas és intellektuális
szükségletek szélesebb körét szolgálja ki (Olson, 2010).

3.4. IV. vizsgálat A PVH változásainak prediktorai, okai és következményei

3.4.1. Minta és eljárás
A második kérd íves vizsgálatba az els höz hasonló módon középiskolai tanulókat

vontunk be és 12 hónap elteltével megismételtük az adatfelvételt, az els  körben toborzásban
résztvev  informatika tanárok ismételt felkérésével. Az els  adatfelvétel 2012. december és
2013. január között, a második 2013. december 2014. január között történt. Ezen
id intervallumok választását részben a nyári szünet potenciálisan torzító hatásának
elkerülésével indokoljuk, valamint az adatfelvételek relatíve jól beilleszthet nek mutatkoztak
az középiskolai félévek végén (december eleje), valamint elején (január).

Az els  adatfelvételkor bevont 3652 személyb l 472 résztvev vel sikerült kitöltetni a
kérd ívcsomagot a második alkalommal, és összepárosítani a két alkalom során ugyanazzal a
személlyel felvett eredményeket. Az igen magas arányú (87%-os) lemorzsolódás legtöbbször
tanrendbeli változás (informatika órák hiánya), tanárok munkahely-váltása, gyermekvállalása,
és az els  körben végz s diákok elballagása, valamint sikertelen összepárosítás miatt történt.
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A magas lemorzsolódásnak a mintát torzító erejét csökkenti, hogy a második méréskor történ
kitöltetés ugyanúgy informatika órákon történt, tehát a sikertelen összepárosítás kivételével a
lemorzsolódás a diákoktól független tényez k (tanrend, elballagás, vagy tanári státuszváltozás
miatt) történt. A lemorzsolódó diákok csoportja a mindkét körben résztvev khöz képest
magasabb arányban tev dött össze fiúkból (42% vs. 53%, p<0,05, Cohen-féle d=0,22),
szignifikánsan id sebbek, (16 vs. 15,7 év, p<0,05; Cohen-féle d=0,25), valamint rosszabb
tanulók voltak (p<0,05; Cohen-féle d=0,16). Szül i iskolázottság, napi átlag játékid  és PVH
tekintetében nem volt különbség a két csoport között. Mivel az életkori különbség legalább
részben magyarázható az id sebb diákok második adatfelvétel el tti elballagásával,
megállapíthatjuk, hogy a lemorzsolódás során a minta torzulása a csökkent fiúarányban,
valamint a megemelkedett tanulmányi eredményben jelenik meg, mindez azonban alacsony
hatásmértékkel, tehát enyhe mérték  szakmai jelent séggel.

Mindkét alkalommal online történt a kérd ív kitöltetés, 45 perces informatika tanóra
során, miután az iskolák és tanárok aktív beleegyezésüket adták, valamint a szül k passzív
beleegyez  nyilatkozatot kaptak (tehát kutatásról szóló információk elolvasása után csak
akkor kellett vissza juttatniuk a nyilatkozatot az illetékes tanár számára, ha nem egyeznek
bele gyermekük részvételébe). Egyetlen szül  sem utasította el gyermeke részvételét. A
diákok tájékoztatást kaptak arról, hogy válaszaik kizárólag kutatási célt szolgálnak, ezért
válaszaikról szüleik, tanáraik nem kapnak információkat. A legtöbb résztvev  30 percen belül
kitöltötte a kérd ívcsomagot, és részvételükért cserébe visszajelzést kérhettek, ha megadták
email elérhet ségüket. A két adatfelvétel során nyert adatok összepárosítását jeligék
segítségével végeztük, melyeket a diákok maguk állították össze monogramjuk, születési
hónapjuk, napjuk alapján a következ  formátumban: vezetéknév els  bet jele keresztnév
els  bet je születési hónap születési nap. Amennyiben a vizsgálati személy a kitöltés
során a videojátékokkal való játszás gyakoriságára vonatkozó kérdésnél a sosem játszom
választ jelölte meg, nem jelent meg számukra a többi videojáték-használattal kapcsolatos
kérdés. A kutatást a Károli Gáspár Református Egyetem Kutatásetikai Bizottsága jóváhagyta.
A 472 összepárosított résztvev  közül 115 (24,4%) egyik alkalommal sem játszott
videojátékokkal (69,7% n ). Az els  adatfelvételkor a résztvev k 82,1%-a (N=2978) jelezte,
hogy legalább alkalmanként játszik videojátékokkal (34,6% n ). A második adatfelvételkor az
összepárosított minta 86%-a játszott legalább alkalmanként videojátékokkal (45,8% n ).
Összességen 353 f  volt, aki legalább az egyik alkalommal játszott videojátékokkal. A minta
kiegyenlített volt nemi arányt tekintve (52,4% fiú), az átlagéletkor 15,7 év volt (szórás: 1,3).
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3.4.2. Eszközök
Lásd 3.2.2. alfejezet azzal a módosítással, hogy a második alkalommal nem kerültek

felvételre bizonyos szociodemográfiai kérdések, valamint az S-EMBU és az RQ kérd ívek,
melyekkel kapcsolatos eredményekben nem vártunk jelentés teli változást egy év elteltével.

4. Eredmények
4.1. Játékosok tipikus flow-élmény mintázatai (I. vizsgálat)

4.1.1. Statisztikai elemzés
A statisztikai elemzést konfigurációanalízis útján végeztük, a ROPstat statisztikai

szoftver (vö. Vargha, 2007) felhasználásával. Az eljárás segítségével diszkrét változók tipikus
és atipikus értékkombinációinak azonosítása végezhet  el. A véletlennél szignifikánsan
gyakrabban és ritkábban el forduló értékszekvenciák felderítésére kerül sor binomiális próba
segítségével, ami a gyakorlatban az összes el forduló értékszekvencia gyakoriságának a
véletlenszer t l (a változók függetlensége esetén várhatótól) való eltérését jelenti (Bergman,
2003).

4.1.2. Játékosok tipikus flow-konfigurációinak meghatározása
A konfigurációelemzés el készítéseként az alaphelyzetben intervallumskálán mért

flow-élmény változók mindegyikét kvintilisenként (0,2-es kvantilisenként) öt egyenl  diszkrét
részre bontottuk. A továbbiakban tehát a három különböz  helyzetben - videojátékokkal való
játszás közben, iskolában és otthon - átélt, öt különböz  intenzitású - nagyon kevés, kevés,
átlagos, sok és nagyon sok - diszkrét flow-élmény értékekkel dolgoztunk, ezeket vontuk be a
konfigurációelemzésbe. A 3. táblázat tartalmazza a három létrehozott diszkrét változó
értékeivel futtatott konfigurációelemzés szignifikáns eredményeit, tehát a kiugróan s r  és
kiugróan ritka: játszás közben, iskolában és otthon tapasztalt flow-kombinációkat. A teljes
eredménylista a 3. mellékletben található.
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3. táblázat: Játék közben, iskolában és otthon tapasztalt flow élmények tipikus és atipikus
mintázatai
Konfigurációk Kapott Várt Z-érték Korrigált p Típus/Antitípus

111 45 5,47 16,716 <0,001 T
121 26 6,53 7,44 <0,001 T
222 36 9,47 8,485 <0,001 T
333 56 13,57 11,44 <0,001 T
442 31 12,45 5,141 <0,001 T
444 49 9,5 12,694 <0,001 T
555 96 18,62 17,94 <0,001 T
221 23 8 5,14 <0,01 T

Összesen 1360 1360

Látható, hogy 8 vizsgálati személy nem került be az elemzésbe, aminek az volt az oka,
hogy ezek a személyek a jelen elemzéshez nem megfelel  telítettséggel töltötték ki a
kérd íveket. Az elemzésbe végül bevont 1360 személyt érint  összes lehetséges 53=125 flow
kombináció közül 8 bizonyult szignifikánsnak. A véletlennél szignifikánsan gyakrabban
el forduló kombinációk tehát: 111, 121, 221, 222, 333, 442, 444, 555 (korrigált p<0,01).
Észrevehetjük, hogy ez a nyolc szituációspecifikus flow-mintázat tartalom szerint négy
kategóriába vonható össze. Az egyikbe azok tartoznak, akiket videojátékkal való játszás
közben és az iskolában sok, otthon viszont kevés flow élmény ér ( 442 ). Ett l nem
különbözik radikálisan a mindhárom szituációban átlagos mennyiség  flowt átél k csoportja
( 333 ). A maradék két kategóriába tartozók egymás ellentétei: az egyikbe azok tartoznak,
akik mindhárom helyzetben nagyon sok, illetve sok ( 555 , 444 ), a másikba pedig, akik
mindhárom helyzetben kevés, vagy nagyon kevés flow-élményt tapasztalnak ( 111 , 121 ,
221 , 222 ). Eredményeinkben markáns módon megjelennek a minden helyzetben sok

flow-élményt átél k csoportjai, viszont a konfigurációelemzés nem azonosított egyetlen olyan
csoportot sem, amelynek tagjaira jellemz  lenne, hogy a videojáték-használat közben sok, de
a két másik területen kevés flow-élményben van részük.
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4.1.3. A tipikus flow-konfigurációk összehasonlítása
A továbbiakban mindenesetre alaposabban megvizsgáljuk a kapott csoportokat.

4. táblázat: A tipikus flow-mintázattal rendelkez k személyiség- és megküzdési mód jellemz i
(a teljes minta átlagához hasonlítva egymintás t-próbák alkalmazásával)

általánosan
sok ( 4) flow

otthon kevés
( 2)

iskolában és
játszás

közben sok
( 4) flow

mindenütt
átlagos

(=3) flow
általánosan
kevés ( 2)

flow
Teljes
minta

átlag t átlag t átlag t átlag t átlag

Big
 Fiv

e

Extraverzió 3,63+ 1,8 3,39 -0,9 3,33* -2,4 3,34* -2,6 3,51
Barátságosság 3,6** 3,2 3,45 0,5 3,45 0,5 3,28** -2,7 3,42
Lelkiismere-
tesség 3,37** 3,1 3,03 -1,4 3,07 -1,6 2,99*** -3,5 3,17
Neuroticizmus 2,77 -1,4 3,07+ 1,7 2,75 -1,2 2,91 0,8 2,86
Nyitottság 3,53*** 3,5 3,43 1 3,27 -0,7 3,04*** -4,1 3,32

Me
gkü

zdé
si M

ód 
Pre

fere
nci

a

Probléma-
centrikusság 3,06** 3,2 2,88 -0,1 2,79 -1,3 2,67*** -3,7 2,89
Támaszkeresés 2,63* 2,4 2,35 -1,1 2,54 0,5 2,40 -1,4 2,49
Feszültség
kontroll 3,04*** 4,4 2,72 -1,4 2,68+ -2 2,62** -3,4 2,81
Figyelem
elterelés 2,6** 2,7 2,41 -0,5 2,44 -0,3 2,42 -0,8 2,46
Emóció fókusz 2,57** 2,7 2,38 -0,6 2,37 -0,9 2,34 -1,6 2,43
Emóció
kiürítés 2,07 2,1 2,04 -0,3 1,97 -1,2 2,07 0 2,07
Önbüntetés 2,19 0,1 2,32 1 2,10 -1,1 2,18 0 2,18
Belenyugvás 2,31 1,2 2,03* -2,1 2,17 -0,8 2,23 -0,2 2,24

N 145 31 56 130 1368
Jelölés: +: p<0,10   *: p<0,05   **: p<0,01   ***: p<0,001

A 4. táblázatról leolvasható, hogy a flow-élmény különböz  szituációkban átélt tipikus
mintázatai közül két nagyobb elemszámú csoport van. E két csoport jellegzetes, az átlagos
serdül  értékekt l eltér  személyiség- és megküzdési módbeli jellegzetességeket mutat.

Az általánosan sok flow-élményt átél ket kifejezetten barátságos, lelkiismeretes és
nyitott személyiség, feszültség esetén potenciális érzelemvezéreltség (emóció fókusz),
figyelem elterelés, és az adaptív megküzdési módoknak (problémacentrikusság,
támaszkeresés, feszültség kontroll) az átlagos értékeket meghaladó mérték  alkalmazása
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jellemzi. Ezzel ellentétben az általánosan kevés flow-élményt tapasztalók szignifikánsan a
teljes minta átlaga alatt maradtak extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, nyitottság, és
két adaptív megküzdési mód alkalmazásában is (probléma centrikusság, feszültség kontroll)
is. A konfidencia intervallumok számításából adódóan elmondható, hogy barátságosság,
lelkiismeretesség, nyitottság, probléma-centrikusság, feszültség kontroll tekintetében az
általánosan sok flow-élményt átél k nem csupán a teljes minta átlagát, hanem az általánosan
kevés flow-élményt átél ket is felülmúlják (hiszen a teljes minta átlagértékét l különböz
irányokban térnek el szignifikáns mértékben).

A személyiségvonások és a megküzdési mód preferenciák jellegzetességeinek
feltárása után megvizsgáltuk az e két kategóriába tartozók egyéb rendelkezésre álló adatainak,
pl. szociodemográfiai jellemz inek lehetséges eltéréseit is.

5. táblázat: Mindhárom helyzetben sok, illetve kevés flow élményt átél k további jellemz i
Mindhárom helyzetben sok, illetve kevés flow élményt átél k további jellemz i

Változók általánosan sok
flow

általánosan
kevés flow próbastatisztika

átlagos életkor (szórás) 14,34 (2,23) 14,82 (2,23) Mann Whitney z=-2,25;
p=0,025

nem ffi 96 f  (66,2%) 73 f  (57,9%) Khi2=1,965; p=0,1610
Fisher-egzakt-próba; p=0,17n 49 f  (34,8%) 53 f  (42,1%)

videojátékokkal
való játszással
töltött id

kb. 0,5 óra 13 f  (9%) 32 f  (24,6%) Khi2 = 17,339 ; p=0,0006
Cramér-féle V=0,251-2 óra 52 f  (35,9%) 48 f  (36,9%)

2-4 óra 32 f  (22,1%) 28 f  (21,5%)
>4 óra 48 f  (33,1%) 22 f  (16,9%)

N 145 130
A táblázat adatai megmutatják, hogy a játszás közben, iskolában és otthon is a sok,

valamint a kevés flow-élményt átél k életkor (Mann-Whitney-próba: p=0,03, Cohen D =
0,21) és nemi megoszlás (kétoldalú Fisher-egzakt próba: p=0,17) tekintetében nem térnek el
egymástól jelent s mértékben (az életkori különbség szignifikáns, viszont kis hatásmérték ).
A videojátékokkal való játszás idejét tekintve viszont a két széls  játékid  kategória
gyakoriságában a csoportok közt különbséget láthatunk (Khi-négyzet p=0,001, Cramér
V=0,25). Míg a mindenhol sok flow-élményt átél k 9%-a játszik keveset és 33%-a nagyon
sokat, addig a mindenhol kevés flow-élményben részesül knek csupán a 17%-a játszik
nagyon sokat és 32%-a keveset.
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4.1.4. Játékosok tipikus flow mintázataival kapcsolatos eredmények diszkussziója
Vizsgálatunk eredményei szerint a videojátékokkal való játszás közben, az iskolában

és az otthon átélt flow élmények kombinációi két tipikus, nagyobb létszámú konfigurációba
csoportosulnak: a mindhárom helyzetben sok, valamint a mindhárom helyzetben kevés flow
élményt átél k típusába. Ez az eredmény nem támasztotta alá kezdeti hipotéziseinket, ugyanis
mi egy olyan markáns csoportra is számítottunk, melynek tagjai videojáték-használat közben
sok, viszont iskolai és otthoni környezetben kevés flow élményben részesülnek.

Az általunk azonosított egyik serdül csoport nemcsak a videojátékokkal való játszást,
de az iskolai és otthonlétet is magas szinten, érett módon tudja élvezni. Erre a csoportra tehát
minden valószín ség szerint Chou és Ting (2003) által találtakkal ellentétben Wan és Chiou
(2006b) eredménye illeszkedik, mely szerint a játékbeli flow és a PVH között negatív
kapcsolat van. Bár ebben a vizsgálatban mi nem mértünk PVH-t, az élet egyéb területein
tapasztalt magas flow értékeket a PVH mentesség jeleként tekintjük (lásd pl. Cash és
McDaniel, 2008). Ez a mindenhol magas flow értéket mutató csoport megfeleltethet  a Wang
és mtsai (2008) által kapott harmonikus profillal rendelkez  játékosoknak, akiknek a
videojáték-használata adaptív módon illeszkedik az életükbe, valamint a mindennapi
tevékenységükbe. Eredményeink szerint ez a csoport érettebb, beilleszkedésre alkalmasabb
személyiséggel rendelkezik, és hatékonyabb megküzd nek bizonyult, mint a mindenütt kevés
flow-élményt átél k csoportja.

A mindhárom helyzetben, tehát játszás közben is kevés flow-élményt átél k jelent s
része naponta átlagosan négynél több órát játszik. Számukra a játszás menekülési kísérlet,
inadaptív coping lehet, mely ugyanakkor nem nyújt valódi élvezetet. Vizsgálatunk
alátámasztja tehát azokat a szakirodalmi eredményeket (pl. Billieux és mtsai, 2013;
Demetrovics és mtsai, 2011), amelyek szerint a videojátékokkal való játszásra irányuló
motiváció egyik bizonyított faktora az eszképizmus, tehát a valóság el li menekülés.

A konfigurációanalízisnek köszönhet en láthattuk, hogy a videojátékok gyakori és
hosszú id tartamot felölel  használata nem feltétlenül jár együtt kedvez tlenebb személyiség-
és megküzdési profillal, amely alátámasztja Charlton és Danforth (2007) kutatásának azon
eredményét, mely szerint a videojátékokkal való elmélyült játszás nem feltétlenül káros.
Eredményeink meger sítik, hogy vannak sokat játszó és teljes életet él , másrészt sokat
játszó, és a játék világára besz kült  serdül k. E csoportok további eltérései jöv beli
vizsgálatokban még feltárásra várnak. Érdemes lenne új adatokon is megismételni Wang és
mtsai (2008) klaszteranalízisét azzal a céllal, hogy a sok játékbeli flow-élménnyel rendelkez ,
nem problémás játékosok azonosításán túl feltárhassuk a játékbeli flow és a PVH különböz
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aspektusai közötti valós mintázatokat, kombinációkat is. Lehetségesnek tartjuk ugyanis, hogy
a játékbeli sok flow-élmény csak bizonyos játékfügg ség-jeggyel áll er s kapcsolatban, pl. az
obszesszióval kevésbé, mint az izolációval (a PVH különböz  aspektusait lásd Demetrovics,
Urbán, Nagygyörgy, Farkas, Griffiths, és mtsai, 2012).

Hasznos lenne tanulmányozni a különböz  típusú játékos csoportok közti
különbségeket, egymástól való eltéréseiket, pl. pszichés immunkompetencia, társas
kapcsolatok és készségek, morális fejl dés vagy az értékrend mentén. További elemzések
során lehetne részletesebben fényt deríteni a kedvez tlen személyiség- és megküzdési
profillal bíró, gyengén flow-képes vizsgálati csoport paramétereire, illetve a terápiás
beavatkozási lehet ségekre is.

Jelen vizsgálatunk egyes korlátai befolyásolhatták eredményeinket, ilyformán a jöv
vizsgálatokban kiküszöbölésre várnak. Az adatfelvételek a kutatásért felel s személyek
távollétében, számítástechnika óra keretein belül, a tanár felügyeletével történtek. A
kontrollálatlanság következtében viszonylag sok adathiány keletkezett, és bár a hiányos
tesztadatokat nem használtuk (töröltük ket), e körülmények óvatosságra intenek bennünket
az eredmények értelmezésével kapcsolatban. Az említettek megfelel bb kontrollja a jöv ben
megbízhatóbb adatállományt eredményezhet.

4.2. PVH összefüggések keresztmetszeti vizsgálatának (II. vizsgálat) eredményei

4.2.1. Statisztikai elemzés
A statisztikai elemzések IBM SPSS 20, valamint MPLUS 7.0 programmal történtek. A

PVH-val való korrelációk, a PVH-t bejósló predikciós modellek, valamint a rendszeres
szabadid s tevékenységek zése szerinti PVH szintek összehasonlítására a normalitás
sérülései miatt Kendall tau-b, többszörös lineáris regressziók és Mann-Whitney próbák
alkalmazásával került sor. Tekintve, hogy POGQ kérd ív eredend en online játékosokra lett
fejlesztve, offline játszó vizsgálati személyeink (16,4%, N=323) bevonásának módszertani és
pszichometriai elfogadhatóságát mérési invariancia tesztelésnek vetettük alá Vandenberg és
Lance (2000) útmutatása alapján (Smohai és mtsai, elbírálás alatt), MGCFA (multigroup
confirmatory factor analysis) elemzések végrehajtásával. Két csoport esetében a fennálló
mérési invarianciának három szintje különböztethet  meg: konfigurális (látens
faktorstruktúrák egyenl sége), metrikus (faktortöltések és tengelymetszetek egyenl sége) és
skaláris (faktorvarianciák, faktorok közötti korrelációk egyenl sége). Online és offline
játékosok POGQ pontszámai pszichometriailag helytálló módon való összevethet sége,
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egyben egységes mintaként kezelhet ségének feltétele a mérési invariancia legalább metrikus
szinten való teljesülése (Vandenberg és Lance, 2000).

4.2.2. Mérési invariancia tesztelése online és offline játékosok között
A mérési invariancia különböz  szintjeinek tesztelése során kapott modelleket

szemlélteti a 6. táblázat.

6. táblázat: A POGQ kérd ív online és offline játékosok között fennálló mérési
invarianciájának tesztelése
Modell 2 df RMSEA CFI TLI SRMR 2 df p
1 Konfigurális

invariancia
1281.56 240 .064 .92 .90 .052

1. modell vs.
2. modell 16.91 12 .153

2 Metrikus invariancia 1284.48 252 .062 .93 .91 .054
2. modell vs.
3. modell 18.25 12 .108

3 Skaláris invariancia 1315.9 264 .062 .92 .91 .054
3. modell vs.
1. modell 34.75 24 .072

Jelölés: RMSEA= becslési hibamutató (root mean squared error of approximation); CFI =
comparative fit index; TLI = Tucker Lewis index; SRMR = becslési hibamutató
(standardized root mean squared residual). 2= Satorra Bentler 2 különbség teszt.

Leolvasható, hogy a Satorra-Bentler 2 különbség teszt egyik esetben sem mutatott a
mérési modellek közötti szignifikáns eltérést (p=0,153; p=0,108; p=0,072). Az elemzés során
tehát az POGQ kérd ív online és offline játékosok közötti mérési invariancia mindhárom
szinten történ  megvalósulása bebizonyosodott.

4.2.3. A PVH összefüggései
A PVH-val kapcsolatos összefüggéseket, valamint a témák szerinti prediktorcsoportok

által magyarázott PVH varianciákat tartalmazza a 7. táblázat.
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7. táblázat: A PVH (POGQ f skála) prediktorai
Kérd ív Változó Kendall

tau-b
Standard B.
(regr.eüh.) R2

Szo
c.d

em
. ad

ato
k Nem -0,287** -0,31

0,107
Életkor -0,042** -0,08
Testvérek száma 0,00 0,02
Aktuális tanulmányi átlag TLR -0,095** -0,08
Anya iskolai végzettsége 0,00 0,02
Apa iskolai végzettsége 0,00 -0,01

Asp
irác

iós
 Ind

ex

Gazdagság fontossága 0,02 -0,176

0,043

Hírnév fontossága 0,051** -0,094
Jó megjelenés fontossága -0,02 -0,230
Fejl dés fontossága -0,087** -0,132
Kapcsolatok fontossága -0,117** -0,182
Társadalmi célok fontossága -0,066** -0,109
Egészséggel kapcsolatos célok
fontossága

-0,062** -0,022
Intrinzik célok fontosságaTLR -0,105** 0,152
Extrinzik célok fontossága 0,02 0,494
Aspirációs Index -0,096** -0,165

Játs
zás

elk
ezd

ése Hány éves korában kezdett
videojátékokkal játszaniTLR -0,189** -0,228 0,06
Hány éve játszik videojátékokkalTLR 0,170** 0,024

MO
GQ

Társas motivációTLR 0,350** 0,171

0,380
Eszképizmus motivációTLR 0,396** 0,196
Versengés motivációTLR 0,308** 0,094
Megküzdés motivációTLR 0,391** 0,121
Készségfejlesztés motiváció 0,307** -0,001
Fantázia motivációTLR 0,400** 0,191
Rekreáció motivációTLR 0,269** 0,023

S-E
MB

U

Apai elutasítás 0,166** 0,122

0,080
Apai melegség -0,057** -0,001
Apai túlvédés 0,089** 0,053
Anyai elutasításTLR 0,166** 0,131
Anyai melegség -0,066** -0,095
Anyai túlvédés 0,100** 0,028

RQ

Biztonságos köt dési stílus TLR -0,039* -0,053
0,072Félelemteli-elkerül köt dési stílus 0,01 -0,054

Belefeledkez köt dési stílus TLR 0,166** 0,227
Elkerül  köt dési stílus 0,099** 0,124

Tár
sas

Tám
oga

tás
Ké

rd
ív Társas támogatás - szül k -0,092** -0,272

0,110Társas támogatás - nagyszül k -0,042*
Társas támogatás - testvér -0,102** -0,110
Társas támogatás - távolabbi rokon -0,02 0,072
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Társas támogatás - iskolatárs -0,043** 0,073
Társas támogatás - barát -0,126** -0,307
Társas támogatás - egyéb -0,132** -0,024
A különböz  társas támogatottságok
átlaga

-0,102** 0,275

G H Q mentális egészség TLR -0,108** 0,159 0,025

Éle
tese

mé
ny 

kér
dí

v

Költözés, stressz er ssége -0,01 -0,001

--
(N=14)

Válás, stressz er ssége 0,01 -0,029
Betegség, stressz er ssége -0,082* -0,089
Halál, stressz er ssége -0,04 -0,053
Szerfügg ség, stressz er ssége -0,01 0,006
Rossz anyagi körülmények, stressz
er ssége -0,07 -0,075
Munkanélküliség, stressz er ssége -0,05 -0,046
Megtörtént negatív életesemények
száma, max 7 -0,01 -0,001

TIP
I Extraverzió -0,170** -0,182 0,073Neuroticizmus 0,085** 0,018

Összesített R2 (többszörös lineáris
regresszió) 0,44

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001
TLR -rel vannak jelölve azok a változók, melyek bekerültek a lépésenkénti többszörös

lineáris regressziós modellbe (a szakirodalomban kell képpen kimutatott és többi hatást
elfed  volta miatt a nem  változót szándékosan kihagytuk a végs  modellb l).

Látható, hogy a vizsgálatban használt valamennyi mér eszköz szolgáltatott legalább
egy olyan skálát, amely PVH-val szignifikáns összefüggést mutatott (lásd 7. táblázat). A PVH
varianciájának közepes mérték  (10% körüli) varianciáját magyarázzák a szociodemográfiai,
korai szül i nevelési stílust jellemz  (S-EMBU), a társas támogatás és a személyiség-skálák
(TIPI). Ennél lényegesen er sebb prediktoregyüttesnek a játszási motivációk, gyengébbnek
pedig mentális egészség, személyiségvonások és az aspirációk (életcélok) fontosság értékei
bizonyultak.

A szociodemográfiai tényez k közül a nem, az életkor, és az aktuális tanulmányi átlag
mutatott szignifikáns összefüggést a PVH-val, varianciájának összesen 10,7%-át magyarázva.
Eredményeink szerint a fiúk, a fiatalabbak, valamint a rosszabb tanulók rendelkeznek
magasabb érték PVH-val.

A PVH értékét kis er vel jósolja be (R2=0,04) a különböz  életcélok fontosságának
együttese. Külön-külön elemezve a PVH és az egyes életcélok kapcsolatait, láthatjuk, hogy a
gazdagság, a jó megjelenés, valamint az extrinzik célok fontossága nem mutatott szignifikáns
kapcsolatot az említett függ  változóval. Érdekes módon a hírnév fontossága pozitív irányú
összefüggést mutatott a PVH-val (r = 0,051, p<0,01). A magasabb érték  fejl dés,
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kapcsolatok, társadalmi célok, egészséggel kapcsolatos célok, intrinzik célok fontossága,
valamint az aspirációs index is negatív irányú kapcsolata igazolódott a PVH-val. A végs ,
többszörös lineáris regressziós modellbe egyedül az intrinzik célok fontossága került be.

A PVH szignifikáns negatív kapcsolatban áll a játszás elkezdési korával, viszont a
videojátékokkal töltött évek számával pozitív összefüggést mutat. Ez azt jelenti, hogy minél
korábbi életkorban kezd dik a videojátékokkal való találkozás és játszás, annál magasabb
PVH értékek várhatóak serdül korban, és ezzel összhangban minél több évet játszott már
valaki, annál nagyobb mérték  PVH valószín síthet  nála. Ezen összefüggések azonban igen
gyenge erej ek (R2=0,06). Érdekes módon mindkét imént említett prediktor bekerült a végs
magyarázó modellbe annak ellenére, hogy er sen összefüggnek egymással, így hasonló
konstruktumot mérnek.

A leghangsúlyosabb prediktorcsoportnak (R2=0,38) a játszási motivációk (MOGQ)
bizonyultak, hiszen minden egyes játszási motiváció szignifikáns, közepes erej  pozitív
kapcsolatban áll a PVH-val. A többszörös lineáris regresszióval kapott végs  modellb l a
készségfejlesztési motiváció kimaradt, tehát az általa megmagyarázott PVH varianciát mind
lefedik egyéb változók.

Míg a pozitív szül i nevelési stílusok gyenge erej  ( r max=0,166) negatív szignifikáns
együttjárást mutatnak a PVH-val, a negatív szül i bánásmódra utaló skálák (elutasítás,
túlvédés) pozitív irányút. Ezek szerint legyen szó bármelyik szül r l, az elutasítás és a
túlvédés pozitív módon jelezte el re a problémás játszást, a melegség pedig negatívan. A
többszörös lineáris regresszióval kapott végs  magyarázó modellbe az S-EMBU skálái közül
egyedül az anyai elutasítás változó került be.

A különböz  köt dési stílusok (RQ) közül a biztonságos- és a belefeledkez  köt dést
mér  skálák kerültek be a végs  regressziós modellbe. A biztonságos köt dési stílus negatív
kapcsolatban állt a PVH-val, a bizonytalan köt dési stílusok közül a belefeledkez , valamint
az elkerül  skálák pozitív kapcsolatban, a félelemteli-elkerül  skála pedig nem állt
szignifikáns kapcsolatban a PVH-val. Elmondható tehát, hogy valaki minél inkább
biztonságos és minél kevésbé belefeledkez , valamint kevéssé elkerül  köt dési stílussal
rendelkezik, annál kisebb eséllyel kerül a problémás játékosok közé. Meg kell jegyeznünk
azonban, hogy az imént említett három összefüggés összességében is igen gyenge PVH-t
magyarázó er t képvisel (R2=0,072)

A távolabbi rokon kivételével valamennyi irányból érkez társas támogatás gyenge
erej  ( r max=0,132) és negatív kapcsolatot mutat a problémás játék-használattal. A végs
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magyarázó modellbe azonban ezek közül egyik változó sem került be, tehát ezek magyarázó
erejét lefedi a többi kérd ív többi skálája.

A mentális egészség (GHQ kérd ív) csupán egy skálából áll, a PVH varianciáját kis
mértékben, de szignifikáns er vel magyarázza (2,5%), és bekerült a végs  magyarázó
modellbe. Ennek alapján elmondható, hogy egy serdül  tanulónak minél gyengébb a mentális
egészsége, várhatóan annál inkább veszélyeztetett a PVH tekintetében.

Az életesemény kérd ív skálái közül egyedül a betegség által okozott stressz mutatott
szignifikáns kapcsolatot a PVH-val, mégpedig negatív irányút és gyenge erej t (r=-0,082). A
teljes kérd ív által magyarázott varianciát nem tekinthetjük érvényesnek, mert mindössze 14
f  rendelkezett mind a hét életeseményre vonatkozóan érvényes stressz értékkel. Emiatt a
végs  magyarázó modellbe sem vontuk be ezeket független változóként.

A Big Five személyiségvonások (TIPI) is szignifikáns prediktoroknak bizonyultak:
míg a neuroticizmus pozitív, addig az extraverzió negatív összefüggésben áll a PVH-val,
mindez igen gyenge predikciós er vel (R2=0,073). A végs  magyarázó modellbe egyik
személyiségvonás sem került be.
A többszörös lineáris regresszió f eredménye pedig, hogy a kérd ívek 14 skálája együttesen
a PVH varianciájának 44%-át magyarázza (lásd 8. táblázat).

8. táblázat: A PVH becslésére készült többszörös lineáris regressziós modellbe bekerült
változók
Belépés Változó Kendall-

tau b
Korrigált

R2 Standard
Beta Sig.

1 Fantázia motiváció 0,400 0,277 0,193 <0,001
2 Megküzdés motiváció 0,391 0,338 0,119 <0,001
3 Társas motiváció 0,350 0,371 0,165 <0,001
4 Eszképizmus motiváció 0,396 0,385 0,131 <0,001
5 Intrinzik életcélok -0,105 0,399 -0,108 <0,001
6 Hány éves korban kezdett

videojátékokkal játszani -0,189 0,409 -0,195 <0,001
7 Belefeledkez köt dési stílus 0,166 0,418 0,082 <0,001
8 Anyai elutasítás 0,166 0,425 0,068 <0,01
9 Versengés motiváció 0,308 0,429 0,091 <0,001

10 Mentális egészség -0,108 0,432 0,054 <0,05
11 Aktuális tanulmányi átlag -0,095 0,434 0,061 <0,01
12 Hány éve játszik

videojátékokkal 0,170 0,437 -0,113 <0,01
13 Biztonságos köt dési stílus -0,039 0,439 -0,049 <0,01
14 Rekreáció motiváció 0,269 0,440 0,046 <0,05
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4.2.4. Szabadid s tevékenységek szerinti két csoport összehasonlítása
Eredményeink szerint bármely szabadid s tevékenységgel rendelkez  játékos csoport

PVH átlagértéke szignifikánsan alatta marad azokénak, akik a videojátékokkal való játszáson
kívül más egyéb rendszeres szabadid s tevékenységben nem vesznek részt (lásd 9. táblázat).
Ezen szabadid -csoportok közötti különbség hatásmértéke kivétel nélkül közepes érték .

9. táblázat: A PVH szintje a szabadid s tevékenységek zése szerint kialakított csoportokban

Csoport N átlag
(szórás)

vs. játszáson
kívül semmit
nem csinálók

hatás-
mérték

(Cohen-
féle d)Mann-

Whitney Z p
videojátékokkal való játszáson kívüli
szabadid s tevékenyégben részt nem
vev k

34 2,29
(0,88) - -

sport 1649 1,86
(0,72) -3,099 0,002 0,59

zene, kórus 431 1,81
(0,7) -3,382 0,001 0,67

iskolai különóra 529 1,77
(0,7) -3,7 <0,001 0,73

szórakozóhely 649 1,81
(0,74) -3,398 0,001 0,64

vallásos tevékenység 349 1,9
(0,72) -2,676 0,007 0,53

nem iskolai különóra 217 1,78
(0,72) -3,545 <0,001 0,69

barátokkal való együttlét 1891 1,82
(0,7) -3,393 0,001 0,67

egyéb 294 1,93
(0,75) -2,471 0,13 0,47

a fentiek közül legalább egy
tevékenység 2524 1,85

(0,72) -3,15 0,02 0,61

4.2.5. PVH összefüggések keresztmetszeti vizsgálatának (II. vizsgálat)
diszkussziója
Jelen tanulmányban a PVH eddig nem, vagy alig kutatott prediktorait vizsgáltuk. A

játszási motivációk, az életcélok, a szül i nevelési stílusok, a társas támogatás, a negatív
életesemények, a mentális egészség, a személyiség és a szabadid s tevékenységek is mind
szignifikáns, de igen eltér  erej  összefüggéseket mutattak a PVH-val, melynek
varianciájának igen jelent s részét, 44%-át magyarázzák az említett konstruktumok.
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Játszási motivációk
A PVH messze leger teljesebb prediktorainak a különböz  játszási motivációk

bizonyultak, ezeken belül is leginkább azok, melyek a valós élett l való elfordulást, az abból
való kiszakadást jelentik: eszképizmus, fantázia, megküzdés. Az eszképizmust mint PVH-val
er s összefüggésben álló motivációs faktort már számos kutatás alátámasztotta (pl. Billieux és
mtsai, 2013; Zanetta Dauriat és mtsai, 2011). Ez a jelenség összhangban van Wan és Chiou
(2006a) azon eredményével, mely szerint az online játékok túlzott használata sokkal inkább
fakad a való élettel kapcsolatos kellemetlen érzések enyhítésének kényszeréb l, mint az
videojáték-használattal járó öröm és elégedettségérzésre való törekvésb l. A mi
eredményeink szerint azonban a valós élet kellemetlenségeit l függetlenebbnek mondható
motivációk (társas élmény, versengés, rekreáció) ereje is pozitív összefüggésben áll a
problémás játszással, hasonlóképp Hsu és mtsai (2009), valamint és Billieux és mtsai (2013)
eredményeihez. Elmondhatjuk tehát, hogy bármilyen játszási motiváció túlzott mértéke
összefügg a PVH-val, és különösen a való élett l való elszakadást jelent  motivációk
hordoznak magukban ebb l a szempontból nagyobb addikciós veszélyt. Ez az eredmény
felhívó jelleg  a szül k, és az intervenciót végz  szakemberek számára, hiszen megmutatja
azt is, hogy a különböz  játszási motivációk igen eltér  mértékben járulhatnak hozzá a PVH
kialakulásához. Például az otthoni játékhasználat szabályainak és feltételeinek
meghatározásakor a szül nek érdemes tudatában lennie, hogy gyermeke vajon milyen
motivációkkal, miért is játszik, hogyan is játszik, ugyanis a rekreációs, készségfejlesztési és
versengés motivációk lényegesen veszélytelenebbnek bizonyulnak, mint való életb l
kiszakadást jelent k, vagy a társas életet pótlóak.

Játékkezdési életkor
Eredményeink szerint a videojátékokkal való játszás elkezdésének életkora jelent sen

befolyásolja a kés bbi PVH-t. Minél korábbi életkorban kezd dik a játszás, annál nagyobb az
esélye a PVH kialakulásánál. Ez az összefüggés egybecseng a dohány (Fava és mtsai, 1995), a
drog (Winick, 1964) és az alkohol (Bischof és mtsai, 2003) függ ség terén találtakkal,
valamint videojáték-használattal kapcsolatos eredményekkel is (Allahverdipour és mtsai,
2010; Griffiths és Hunt, 1998). Fontos nyitott kérdés marad azonban, hogy mely életkor lehet
pszichológiai szempontból és hosszú távon is ideális a videojátékokkal való els  tapasztalatok
szerzésére.
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Társas funkciók
Eredményeink szerint a PVH-t, ha gyenge er vel is, de bejósolják a korai szül i

nevelési stílusok, a köt dési mintázatok, a társas támogatás és az extraverzió
személyiségvonás.

A biztonságos köt dés ek problémamentesebb játékhasználatára vonatkozó
eredményeink összhangban állnak Lidia Suárez és munkatársai (2012) által kapottakkal. A
biztonságosan köt d k életében a videojáték kevésbé hiánypótló, és inkább szórakoztató
tevékenységként lehet jelen, és éppen ezért, kevésbé valószín  az addiktív, kényszeres
használat: ameddig szórakoztató és élvezetes a játékfolyamat addig játszanak, majd probléma
nélkül (problémamentesen) új, más kellemes tevékenységbe kezdenek. A bizonytalanul
köt dés magasabb értékeivel magasabb PVH értékek társulnak, hiszen esetükben a játszás
egyfajta kapcsolati hiánypótlást jelenthet, ahogy azt Kowert és mtsai (in press) állítják.
Bartholomew és Horowitz (1991) elméletében a biztonságosan köt d k pozitívan tekintenek
magukra és másokra, akik ezáltal könnyebben teremtenek kapcsolatot környezetükkel. A
szociabilitás és a mások iránti bizalom a PVH-val szembeni véd  faktorként funkcionálhat.
Eredményeink szerint a köt dési stílusok közül a belefeledkez  mintázattal rendelkez k a
leginkább veszélyeztetettek PVH szempontból. Bartholomew és Horowitz (1991)
meghatározása szerint az  kapcsolataikat az önmagukról alkotott negatív, és a társaikról
alkotott pozitív képük határozza meg. Ez a negatív min ség  kapcsolati alapminta a környezet
számára is megterhel , így inadaptív lehet a való életben való kapcsolatteremtés, a társas
beilleszkedés szempontjából. E csoport kapcsolati igényei ily módon kielégítetlenek
maradnak, és inkább a virtuális térben találnak a kapcsolatok pótlékára  (Peters és Malesky
Jr, 2008).

A Big Five személyiségvonásokkal kapott eredményeink szerint a társas beilleszkedést
el segít , érettebbnek mondható személyiséget tükröz  vonások megléte (extraverzió, érzelmi
stabilitás) mind a problémamentesebb játékhasználatot jósolják be, mégha gyenge er vel is.
Ezek az eredményeink összhangban állnak a saját korábbi vizsgálatunkban kapottakkal
(Smohai, Tóth, és mtsai, 2013), valamint talán a több mint tízszer nagyobb vizsgálati
mintánknak is köszönhet en kiegészítik Collins és mtsainak (2013; 2012) azon megfigyelését,
mely szerint egyedül a barátságosság áll szignifikáns (negatív) kapcsolatban a problémás
játékhasználattal.

Ha a játékid nek a személyiségvonásokkal való eddig feltárt kapcsolataival vetjük
össze az eredményeinket, akkor elmondhatjuk, hogy Collins és mtsai (2012), valamint Teng
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(2008) egymásnak ellentmondó eredményei közül az általunk találtak inkább az el bbit
támogatják, mely szerint az intenzívebben játszók introvertáltabbak.

Az észlelt korai szül i nevelési stílusok valószín síthet en kis szerepet játszanak a
serdül kori PVH kialakulásában, mindenesetre elmondható, hogy inkább a negatív szül i
megnyilvánulások (elutasítás, túlvédés) segítik el  azt, és ezzel ellentétben a pozitív
megnyilvánulások (melegség, elfogadás) segítik a problémamentes játékhasználat
kialakulását. Serdül korban az észlelt szül i minta mellett talán hasonló mérték , vagy akár
er sebb hatást gyakorolhatnak a baráti kapcsolatok, a társas viszonyrendszerbe való sikeres
vagy sikertelen beilleszkedés. Ezt támasztják alá a társas támogatás tényez vel kapott
eredményeink, melyek szerint mégha gyenge er vel is, de a barátoktól, egyéb helyekr l (f leg
párkapcsolattól) és testvért l kapott társas támogatás a szül kt l kapottakhoz képest
er sebben jár együtt a kisebb mérték  PVH-val. Ezek az eredmények összhangban állnak
Padilla-Walker és mtsai (2010) lányokra vonatkozó vizsgálati eredményeivel. A szül i
nevelési stílussal összefüggésben nyert eredményeink értelmezéséhez kapcsolódva arra
következtethetünk, hogy több jó min ség , támogató viszonynak együttesen lehet protektív
hatása a PVH kivédésében. Ennek a protektív rendszernek a szül  hasonlóan része, mint a
barát vagy a testvér. Elmondhatjuk tehát, hogy valószín síthet en nem önmagában egyetlen
kapcsolat pozitív min sége befolyásolja azt, hogy kifejl dik-e a PVH, hanem a gyermek által
az átfogó környezet részér l észlelt támogatás és elfogadás mértéke.

Vizsgálatunk ezen eredményei a PVH-val kapcsolatban új prevenciós, és intervenciós
szempontokra világítanak rá. A problémás játékhasználók segítésében kulcsfontosságú lehet a

tanácsadás, vagy pszichoterápia keretében megvalósuló társas er források átfogó er sítése
az élet minden területén. Egy esetleges intervenciónak kifejezetten érdemes összpontosítania a
szociabilitás fejlesztésére, a társas készségek er sítésére, valamint a társas mobilizálásra mint
megküzdés lehet ségére (Cash és McDaniel, 2008). Az intervenciók fontos elemének
tekinthet  a család bevonása az addiktív játékhasználó kezelésébe, és relevanciája lehet akár a
családterápiának, a csoportterápiának, és a társas készségeket fejleszt  beavatkozásoknak is.
Az észlelt társas támogatás fokozódása jótékonyan hathat a PVH mértékének csökkenésére; s
amennyiben a serdül  pszichoterápiásan motivált, úgy a köt dési stílus fokozatos változtatása
is megtámogatható; pl. a pszichodinamikus terápia eszközeivel. A köt dés serdül korban való
változtatása a kés bbi életkorokra nézve az addiktív játékhasználaton túlmutató preventív
értékkel is bírhat, hiszen a bizonytalan köt dés ek általánosan gyakrabban betegednek meg
különböz  pszichés zavarokban (Mikulincer és Shaver, 2012).
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Életcélok, mentális egészség, szabadid s tevékenységek
Az életcélok és a mentális egészség is gyenge prediktoroknak bizonyultak, így óvatos

következtetésekbe bocsátkozhatunk csupán. Nicholson és mtsai (1994), valamint Marsh,
Smith, Piek, és Saunders (2003) által leírtakkal összhangban ígéretes további kutatási
iránynak adhat alapot az az eredményünk, mely szerint valamennyi intrinzik cél (fejl dés,
kapcsolatok, társadalmi célok), és az egészséggel kapcsolatos célok is negatív összefüggésben
állnak a PVH-val. Érdemesnek látszik ezt a témát más eszközökkel és mélyebben körüljárni,
pl. az identitás-krízis (Marcia, 1966) vagy az élet értelmessége, az egzisztenciaanalízis
kontextusába ágyazva (Frankl, 2006).

A mentális egészséggel kapcsolatban e témához közeli szakirodalommal (Caplan és
mtsai, 2009) összhangban azt találtuk, hogy a mentális egészség a PVH gyenge erej  negatív
irányú prediktora. Következtetések levonásához és gyakorlati alkalmazhatóság
megállapításához további felderítés szükséges, pl. fontos lenne feltárni longitudinális vizsgálat
során, hogy a gyengébb mentális egészség mennyiben oka és mennyiben következménye a
túlzott videojáték-használatnak.

A rendszeres szabadid s tevékenységek szerinti PVH-t illet  eredményeink
összhangban állnak a Neuman (1988), Huston és mtsai (1999) és még sokan mások által
meger sített helyettesítés elmélettel: a videojátékokkal való játszáson kívül bármely
szabadid s tevékenységet rendszeresen végz k kevésbé problémás játékosak bizonyultak
azoknál, akik számára csak a videojátékokkal való játszás jelent rendszeres szabadid s
tevékenységet. Ezek értelmében különösen er s vészjelzésnek tekinthetjük, ha egy serdül  a
játszás érdekében el-elmarad az addig végzett tevékenységeit l, hiszen ahogy Rehbein és
mtsai (2010) is rámutattak, a szabadid s tevékenységekben való részvétel hiánya, valamint a
közben átélt sikerélmények elmaradása jelent s szerepet játszanak a PVH kialakulásában.
Ezzel összhangban álló saját eredményeink alapján elmondható, hogy a videojátékokkal való
játszás mellé akár egyetlen rendszeres, szívesen végzett szabadid s tevékenység beiktatása is
csökkentheti a PVH szintjét, vagy kialakulásának valószín ségét, legyen szó akár sportról,
különórákról, vallásos-spirituális tevékenységr l vagy barátokkal szervezett közös offline
programokról.

Korlátok
A kutatás korlátja, hogy a minta bár igen heterogén és nagyméret , nem reprezentatív,

hiszen nélkülözi a véletlenen alapuló kiválasztást. Továbbá a középiskolai tanórák keretein
belül történ  online adatfelvétel hátránya a vizsgálati helyzet kontrollálatlansága: fennállhat
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annak a veszélye, hogy a diákok befolyásolják egymást a válaszadásban, torzítva ezáltal a
vizsgálat eredményeit.

4.3 Videojáték-használattal kapcsolatos longitudinális vizsgálatok szisztematikus áttekintésének (III.
vizsgálat) eredményei

4.3.1. A bekerült tanulmányok jellemz i
A már bemutatott módszer végrehajtása során kapott 662 találat közül 32 felelt meg

mindegyik belefoglalási kritériumnak (lásd 1. ábra). A közlemények sz résének menete a
PRISMA flowchart általánosan elfogadott és használt módszerét követi (Moher, 2009).

1. ábra: A szisztematikus szakirodalmi áttekintésbe beválogatott közlemények sz rési menete
(PRISMA flowchart)

Az áttekintésbe bevont tanulmányok legfontosabb adatait és eredményeit a 10. táblázat
szemlélteti.
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10. táblázat: A beválogatott közlemények f bb jellemz i
Szerz k
Ország

Tanulmány
célja
mennyiben
egyezik az
áttekintés
céljával*

Videojáték-
használat
mérésének
módszere

V.SZ-ek:
normál
populáció/
speciális
játékos
csoport /
speciális
egyéb
Mintavétel
(0;1) **

Minta:
méret
baseline
életkor
fiúk
aránya

Kezdési év
Utánkövetés
(hónap)
Elérési
arány (%)
Elemzési
módszerek*
**

Változások a videojáték-
használatban

Videojáték-
használatbeli
változások és
stabilitás prediktorai

Többedik méréskor mért
videojáték-használat mutató
tesztelt prediktorai

1 Deng, Gwiazda,
és Thorn (2010)
Anglia

X vizuális
problémák és
vizuális
aktivitások
kapcsolata

játékid
(óra/hét)

spec egyéb
(rövidlátók)
0

N=147
6-18 év
N/A

1999
N/A
N/A
összet.-t,
korr.

Iskolaid ben 5,19±4,87
Nyáron 6,82±7,07
(p<0,001) r=0,74

- -

2 Willoughby,
Adachi, és
Good (2012)
Kanada

er szakos
videojáték-
használat és
agresszív
viselkedés

gyakoriság normál
0

N=1,492
15-16 év
49,2%

2004
12, 12, 12
hónap
84%
korr.

folyamatosan csökken
gyakoriság (p=N/A)
évek közti korr.: [0,52-0,61]

- -

3 Jackson és mtsai
(2011)
USA

Internet- és
videojáték-
használat és
iskolai
teljesítmény

játszási
gyakoriság

normál
0

N=302
12,19 év
47,1%

N/A
12 hónap

63%
leíró,
összet.-t

1A: M=3,86
tercilisek: 3,00; 4,00; 4,00

2A: M=4,53,
tercilisek: 4,00; 4,53; 5,00

t(272)=-6,45, p<0,001

- -

4 Ferguson, San
Miguel, Garza,
és Jerabeck
(2012)
Spanyolország

er szakos
videojáték-
használat és
agresszió

(ESRB-k x
gyakorisá-
gok)

normál
0

N=165
10-14 év
49,7%

N/A
12, 24
hónap
100%
korr.

r=0,42-0,47 - -

5 Willoughby
(2008)
Kanada videojáték- és

játékid
(óra/nap) és
gyakoriság

normál
0

N=1591
15-17 év
50%

N/A
21 hónap
N/A

fiúk 1A=3,06; 2A 3,04 (p>0,05)
lányok 1A=2,46; 2A=2,36
(p<0,05)

- 2A játszást bejósolja:
1A játszás (+), szül k iskolai
végzettsége (-); nem (-)
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Internethaszná-
lat-beli
változások és
azok
prediktorai

összet.
ANOVA,
korr, TLR

mind2 körben játékos:
fiúk 80,3%-a, lányok 28,8%-a;
csak els  körben játékos:
fiúk 9,1%-a, lányok 21,1%-a;
csak második körben játékos:
fiúk 6,5%-a, lányok 11,7%-a
játékhasználat r=0,66

2A nem szignifikáns
prediktorai: baráti kapcsolatok
min sége, szül vel való
kapcsolat, tanulmányi
orientáció, jóllét

6 Gebremariam és
mtsai (2013)
Norvégia összefüggések:

ül
elfoglaltságok
és diétázás;
szabadid  és
fizikai aktivitás

játékid
(óra/nap)

normál
0

N=908
12-13 év
52%

2007 szept.
20
93,1%
leíró
CI

1A=8,64; 2A=10,61.
A változásra kiszámított CI:
[1,48;2,47].

- -

7 Haagsma és
mtsai (2013)
Dánia

PVH
vizsgálata a
szándékolt
cselekvés
elméletét
alkalmazva

játékid
(óra/hét),
játékfügg s
ég (Game
Addiction
Scale)

spec vid.:
rendszeres
játékosok
0

N=288
12-22 év
69,1%

2010 szept.,
okt.
6 hónap
35,6%
leíró
regr.

játékid - játékfügg ség
összesítve: 1A=17,5 ; 2A=11,3 -
1A=1,74; 2A=1,42
fiúk: 1A=21,9 ; 2A=11,7 -
1A=1,88; 2A=1,51
lányok: 1A 7,6 ó ; 2A 3,6 ó-
1A=1,41; 2A=1,22
13-15 évesek (N=172)
16,4 ó; 16,9 ó - 1,76; 1,41
16-18 évesek (N=93)
18,5; 12,3 - 1,68; 1,40
>19 évesek
22,5; 14,0 - 1,8; 1,66

2A játékid  prediktorok
(r2=0,06)
1A sokat játszási szándék (+);
1A észlelt viselkedéskontroll (-)
2A PVH prediktorok:
1A észlelt viselkedéskontroll (-)
nem szignifikáns prediktorok:
1A társas nyomás, 1A attit d,
1A deskriptív norma, 1A
szubjektív norma

8 Lemmens és
mtsai (2011)
Dánia

pszicholó-
giai jóllét mu-
tatók, és PVH
kauzális
kapcsolatai

játékid
(óra/hét),
játékfügg s
ég (Game
Addiction
Scale)

normál
mintából
kisz rve a
nem játszók
0

N=543
11-17 év
51%

2008 dec.
6 hónap
92%
leíró
korr

Játékosok aránya:
1A=76%; 2A=68%
játékid  r=0,56
játékfügg ség < 1,3: 1A=25%;

2A=38%

2A játékfügg ség prediktorok:
1A magányosság (+); 1A társas
kompetencia (-)
2A játékfügg ség nem
szignifikáns prediktorai: 1A
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játékfügg ség > 3: 1A=6%;
2A=4%

élettel való elégedettség; 1A
önbizalom

9 Van Rooij,
Schoenmakers,
van de Eijnden,
és van de
Mheen (2010)
Dánia

internetes
alkalmazások-
kal töltött id
és kompulzív
Internethaszná-
lat

gyakoriság normál
N/A

N=1421
13-15 év
N/A

2007
12 hónap
N/A
(kohorsz
alminta)
TLR

- online játszás változás
leger sebben a
kompulzív
internethasználat
változásával mutatott
összefüggést

-

10 Adachi és
Willoughby
(2013a, 2013b)
Kanada

videojáték-
beli versengés,
agresszió,
stratégiák és
problémamego
ldó készségek
összefüggései

prevalencia
(igen/nem),
gyakoriság
játékfajtán-
ként

normál
0

N=1492
13-15 év
49,2%

2004
12-12-12
hónap
83%; 86 %
leíró

játszási prevalencia
játéktípusonként:
verseng  játékok: 1A=1,31;
2A=1,30; 3A=1,29; 4A=1,34
nem verseng  játékok: 1A=1,34;
2A=1,36; 3A=1,39 4A=1,31
stratégiai játékok: 1A=1,21;
2A=1,20; 3A=1,43; 4A=1,46

akció játékok: 1A=1,33;
2A=1,29; 3A=1,49; 4A=1,48
játszási gyakoriság (3A és 4A-ból
származó adatok vannak)
verseng  játékok: 3A=1,64;
4A=1,46; r=0,77
nem verseng  játékok: 3A=1,32;
4A=1,27; r=0,5
stratégiai játékok A3=1,80;
A4=1,88
akciójátékok 3A=1,84; 4A=1,83

- -

11 Gordon-Larsen
és mtsai (2002)
USA

fizikai
aktivitás,
inaktivitás és
túlsúlyosság

játékid
(óra/nap)

normál
1

N=12759
11-19 év
49,3%

1995
12 hónap
61,5%
leíró

0,41 órával csökkent a napi átlag
játékid  (standard hiba =0,11)

- -

12 Möller és Krahé
(2009)
Németország

er szakos
videojátékokna
k való kitettség

játékhasz-
nálat =
gyakoriság
(1-6)xid

játékosok
0

N=143
13,14 év
(5,8
szórás)

2003
30 hónap
58,4%
leíró

fiúk: 1A=2,96; 2A=3,08
lányok: 1A=1,22; 2A=0,48

- -



82

és agresszív
kogníciók,
viselkedés

(1-4) 49,62%

13 Hofferth (2010)
USA Otthoni

médiahasználat
, kognitív
teljesítmények
és viselkedés

játékid
(óra/hét)

normál
1

N=1226
6-12 év
51,4%

1997
72 hónap
63%
leíró

számítógépen játszási
prevalencia: 1A=14,1%;
2A=21%
játékid : 1A=0,58; 2A=0,81
konzolon való játszás
prevalenciája: 1A=29,6%;
2A=36,1%
játékid : 1A 1,52; 2A 2,29
Videojátékokkal való játszási id
összesítve: 1A=2,1; 2A=3,1

konzolon való
játszásban
bekövetkez
változások prediktorai
amerikai fehér fiúk
esetében:
externalizáló
problémák (+)
bet kiolvasási
készség (nsz),
felfogóképesség (nsz),
alkalmazott
problémák (nsz),
internalizáló
problémák (nsz)
amerikai fehér lányok
körében:
bet kiolvasási
készség (-),
felfogóképesség (+),
alkalmazott
problémák (+),
internalizáló
problémák (-),
externalizáló
problémák (nsz).

-

14 Huston és mtsai
(1999)
USA

Fiatalok
szabadid s
tevékenységek
vizsgálata:
televízió és
egyebek

játékid
lebontva
hétköznapo
kra és
hétvégékre
(perc/nap)

normál
0

N=229
2 és 4 év
N/A

1990
12-12-12
hónap
97%
leíró

Játékid  az életkorral emelkedett.
hétköznapokon:
fiatalabb kohorsz: 1P 2,60; 2P
2,85; 3P 7,767
id sebb kohorsz: 1P 6,25; 2P
9,20; 3P 12,47

- -
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hétvégéken:
fiatalabb kohorsz: 1P 5,79; 2P
4,87; 3P 14,67
id sebb kohorsz 1P 13,9; 2P
13,68; 3P 26,92

15 Jones,
Hoelscher,
Kelder,
Hergenroeder,
és
Sharma,(2008)
USA

X intervenció
hatása fontos
fizikai és ül
aktivitásokra

játékid
(óra/nap)

normál
0

N=315
12-13 év
0%

2000
18-18 hónap
84,9
leíró

kontroll csoport
1A=23,16; 2A=44,36

- -

16 Park (2008)
USA fizikai

aktivitás, ül
viselkedések és
túlsúlyosság

játékid
(óra/hét)

normál
0

N=3805
8-19 év
48%

2000
12-12-12
N/A
leíró

videojáték-használat 10-11 éves
korban tet zik, utána csökken 18
éves korig, majd újra emelkedést
mutat 18-19 éveseknél.

- -

17 Richards (2010)
USA

X közmédia és
serdül k
értékei,
viselkedése

játékid
(óra/hét)

normál
1

N=12585
16-17 év
N/A

2002
24-24 hónap
90%
leíró

1A=8,95; 2A=14,18 - -

18 Motl és mtsai
(2006)
USA

televízió- és
videojáték-
használat
összefüggése a
szabadid s
fizikai
aktivitások
gyakoriságával

vegyesen
játékid  és
gyakoriság
(1-5) külön
hétköznap
és hétvégén

normál
0

N=3588
13-15 év
51%

1998 sz
8-8 hónap
92,5%
leíró
korr
LGM

Fiúk: 1A=5,43; 2A=5,39;
3A=4,36
Lányok 1A=3,48; 2A=3,47;
3A=3,30
Összesített: 1A=4,48; 2A=4,44;
3A=4,36; r=[0,52;0,58]
LGM alapján: 1A-ról 2A-ra
történ  er s játékhasználat-beli
csökkenés; 2A-ról 3A-ra pedig
még meredekebb csökkenés
történt.

Fizikai aktivitásbeli
változás (-)
( 6;4 = -0,39)

-

19 Ferguson és
mtsai (2013)

X az er szakos
videojátékok

er szakos
játéktartalo

normál N=333
10-17 év

N/A
12 hónap

gyerekek: r=0,35, p<0,001
koraserdül k: r=0,29, p<0,001

- -
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Spain korrelátumai mnak való
kitettség
(ESRB-k x
gyakorisá-
gok)

N/A 48,3% N/A
korr

serdül k r=0,34, p<0,001

20 Van Rooij és
mtsai (2011)
Hollandia

online
játékfügg k
azonosítása

Kompulzív
Internet-
használat
Skála
(CIUS),
játékid :
óra/hét

normál
1

N=467
13-16 év
90%

2008
12 hónap
N/A
(kohorsz
alminta)
leíró

Videojáték függ k száma: N1A=6;
N2A=3

- -

21 Robinson
(1999)
USA

X
médiahaszná-
lati intervenció
hatásvizsgálata

játékid
(óra/hét)

normál
0

N=100
8-10 év
52%

1996
6 hónap
97%
leíró
korr

gyerekek beszámolója alapján
1A=3,85; 2A=4,24
szül  beszámolója alapján
1A=2,71; 2A=2,57
gyerek és szül beszámolójának
korrelációja: r=0,49

- -

22 Gentile és mtsai
(2011)
Szingapúr

(1) PVH
prevalencia
(2) PVH okai
és
következmé-
nyei
(3) PVH-t
elkezd k és
abbahagyók
jellemz i

patológiás
játszás
(határ: 10/5
igaz)
játékid
(óra/hét)

normál
0

N=2532
9-15 év
72,7%

2007
12 12
hónap
84,46%
LGM
kétm. t

Patológiás játékosok (N=219)
16,4%-a (N=36) csökkentette
szignifikáns mértékben tüneteit
két éven belül.
A 2741 nem patológiás játékos
1,3%-a (N=35) vált patológiássá
két éven belül.
Napi átlag játékid  alakulása:
fiúk: 1A=21,54; 2A=23,47;
3A=21,44
lányok: 1A=18,28; 2A=19,88;
3A=19,51
összesítve: 1A=20,53; 2A=22,52;
3A=20,95

1A társas
kompetencia és
1Aimpulzivitás

Patológiás játszást abbahagyók
A1 iskolai teljesítményben és
1A célállításban magasabb, 1A
patológiás játszásban pedig
alacsonyabb értékekkel
rendelkeztek, mint a mindvégig
patológiás játékosok
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Patológiás játéktünetek alakulása:
fiúk: 1A=2,49; 2A=2,29;
3A=1,97
lányok: 1A=1,76; 2A=1,45;
3A=1,25
összesen: 1A=2,28; 2A=2,05;
3A=1,78
mindvégig patológiás játékosok:
1A=4,95; 3A=3,02

23 Lee, Bartolic, és
Vandewater
(2009)
USA

médiahasználat
prediktorai

játékid
(perc/2nap)

normál
1

N=1354
0-12 év
N/A

1997
60 hónap
N/A
leíró

baseline 0-4 évesek: 1A=12,41
(±59); 2A=51,57 (±87)
baseline 5-8 évesek: 1A=30,2
(±95); 2A=58,14 (±105)
baseline 9-12 évesek: 1A=39,54
(±90), 2A=47,89 (±113)

- 2A játékid  baseline prediktorai
a teljes mintára: szül  iskolai
végzettsége (-), színes b r  (+),
fiú nem (+), szül kkel töltött
id  (-), TV nézés (-), játékid
(+)
2A játékid  baseline prediktorai
baseline 0-4 évesek körében:
családi bevétel (+), szül k
iskolai végzettsége (-), fiú nem
(+), TV nézés (+),
számítógépezéssel töltött id
(+). R2=0,16
2A játékid  baseline prediktorai
baseline 5-8 évesek körében: fiú
nem (+), R2=0,25
2A játékid  baseline prediktorai
baseline 9-12 évesek körében:
ázsiai etnikum (-), fiú nem (+),
feln ttek száma a háztartásban
(+). R2=0,27

24 Dumith, Garcia,
da Silva,
Menezes és
Hallal (2012)

képerny
el tt töltött id
változásai,
prediktorai és

játékid
(perc/nap)

normál
N/A

N=4118
11 év
48,7%

2004
kb. 39
hónap
(33,6-48)

nem történt jelent s változás a
játékid ben (+0,4 perc)

- -
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Brazília hatása 92,5%
CI

25 Escobar-Chaves
és mtsai (2010)
N/A (vélhet en
USA)

X televíziózás-
sal töltött id
redukálását
célzó
intervenció
hatásvizsgálata

játékid
(óra/nap?)

normál
0

N=98
6-9 év
51%

2006 szept.
6 hónap
97%
leíró

videojátékok: 1A=0,85; 2A=0,62
számítógépes játékok:
1A=1,23; 2A=1,11
hordozható konzolok:
1A=0,3; 2A=0,11

- -

26 Sonneville és
Gortmaker
(2008)
USA

X serdül k
energiarésének
kitöltése
tetszés szerinti
aktivitásokkal

játékid
(óra/nap)
11 item

normál (gamer
alminta)
0

N=655
11-13 év
(11,7)
51,7%

1995 tavasz
21 hónap
84%
leíró

1A=0,89 (±1,09);
2A=0,77 (±1,06)

- -

27 King és mtsai
(2013)
N/A

PVH
tünetek
hosszútávon
való alakulása
feln tt
játékosok
körében

Problémás
Videojáték
Használat
Teszt
(PVGT)
játékid
(óra/hét)

normál
(gamerek)
0

N=117
18+ év
(átlag: 24
év)
92%

2010. január
6, 12 hónap
29%
leíró

összesített PVH érték:
1A=48,7; 2A=44,1; 3A=41
A PVH-szint nem bizonyult
tartósnak.
Problémás vs. nem problémás
játékosok játékidejének alakulása:
1A: 22,1 (±13,1) vs. 18,3 (±12,4)
2A: 21,4 (±15,3) vs. 16,9 (±12,7)
3A: 19,3 (±16,9) vs. 15,5 (±10,2)

- -

28 Witt, Massman,
és Jackson
(2011)
N/A

trendek a
videojáték-, a
számítógép és
a kommuniká-
ciós
technológiák
használatában

gyakoriság
(5+3 item)

normál
0

N=592
11-16 év
46,4%

2005 okt.
6-6-6-6-6
hónap
N/A
latent
growth
curve
analysis
(GC)

a gyermekek játékideje csökkent
(negatív meredekség).
Polarizáció: pozitív
tengelymetszet variancia
id sebbek számítógép és
kommunikációs technológia
használata emelkedett,
videojátékokkal való játszási
gyakorisága csökkent.

nem szignifikáns:
nem, bevétel, b rszín,
extraverzió,
barátságosság,
lelkiismeretesség,
érzelmi instabilitás.
önbizalom (-),
nyitottság (-) (de csak
az átfedések és
demográfiai adatok

-
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kontroll alatt tartása
nélkül.

29 Ferguson (2011)
Spanyolország er szakos

videojátékok
fiatalok
er szakossá-
gára gyakorolt
hatása

er szakos
játéktartalo
mnak való
kitettség
(ESRB-k x
gyakori-
ságok)

normál
1

N=302
10-14 év
47,7%

N/A
12
56%
korr

- er szakos
játéktartalomnak való
kitettség stabilitása:
r1A;2A = 0,33, p < 0,01

-

30 Francis és mtsai
(2011)
N/A (vélhet en
USA)

televízió
nézés és
videojáték-
használat
követése
gyerekkortól

játékid
(óra/nap)
els  két
körben a
szül kt l

normál
0

N=357
5 év
47,1%

1998
36-36-24
hónap
82,3%
GEE
Bowker

naponta legalább egy órát játszók
aránya (%):
fiúk: 1A=22%; 2A=42%;
3A=60%; 4A=66%
lányok: 1A=12%; 2A=14%;
3A=32%; 4A=34%
videojáték-használatra kiszámolt
GEE (korrigált stabilitásmutató) =
0,14
Fiúk körében enyhe (kappa =
(0,01-0,14) videojáték-
használatbeli stabilitás, maximális
változás 5-13 éves kor között
történt.
Lányok körében enyhe (0,02-
0,34) és közepes mérték
stabilitások kerültek
megállapításra, legnagyobb
mérték  változás 8-13 éves kor
között történt.

n i nem és túlsúlyos
lét stabilabb
videojáték-
használattal függött
össze

31 Mößle,
Kleimann,
Rehbein és
Pfeiffer (2010)

X elektronikus
médiahaszná-
latra irányuló
intervenció

játékid
(óra/nap)

normál
1

N=359
8-9 év
47,9%

2005
6, 12, 12, 12
89,3%
leíró

kontroll csoport:
1A=1,12(±1,05);
2A=1,14(±1,08);
3A=1,31 (±0,94);

- -
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Németország hatásvizsgálata 4A=1,51 (±1,03)
32 Rehbein és

mtsai (2013)
Németország

PVH-ra
vonatkozó
szocializációva
l kapcsolatos
rizikó és
véd faktorok

Video
Game
Addiction
Scale
(Mößle,
Kleimann
és Rehbein,
2007)

normál
N/A

N=406
9,7 év
45,3%

2005
60
33,34%
korr
TLR

A 10 éves kori PVH a 15 éves
kori videojáték függ ség
mindössze 5,3%-át magyarázta.

PVH r=0,26 Végs  TLR modellben is
szignifikáns T2 PVH
prediktorok:
nem (-), egyszül s család (+),
társas beágyazottság az
osztályba (-), iskolai jóllét (-),
problémás vj használat (+)
végs  TLR modellben nem
szignifikáns:
emigráns családi háttér, szül i
kedvesség, szül i monitorozás,
szül k közötti konfliktusok,
szül i bántalmazás, TV vagy
PC a gyerek szobájában,
konzol a szobában, hordozható
konzol birtokosa,
játékid ,agresszív vj használat,
szül k által vj használat
monitorozás, háttérben TV,
észlelt iskolai teljesítmény,
iskolai telj, bántalmazásnak
való kitettség,, iskolához való
köt dés

Jelölések:
N/A = információ nem elérhet
vj = videojáték
1A = els  adatfelvétel; 2A = második adatfelvétel;  ; xA = ikszedik adatfelvétel
*X = egyáltalán nem; = részlegesen; = teljes mértékben
**0 = kényelmi; 1 = reprezentatív
***Elemzési módszerek: összet.-t = összetartozómintás t-próba; kétm.t = kétmintás t-próba; korr. = korreláció; leíró = leíró statisztika; összet. ANOVA = összetartozómintás ANOVA; TLR =
többszörös lineáris regresszió; regr. = regresszió; LGM = Latent Growth Modeling ; CI = konfidencia intervallum; GEE = illesztett stabilitási mutató; Bowker = Bowker-féle szimmetriateszt.



89

A szisztematikus szakirodalmi áttekintésbe beválogatott tanulmányok a világ
legkülönböz bb pontjain, de legtöbb esetben az USA-ban toborzott minta alapján vonták le
következtetéseiket. Érdekesség, hogy egyetlen minta sem származik Közép- vagy Kelet-
Európából (lásd 11. táblázat).
11. táblázat: A beválogatott közlemények származási ország szerint

gyak. %
Anglia 1 3,13
Kanada 3 9,38
USA 13 40,63
Spanyolország 3 9,38
Norvégia 1 3,13
Dánia 3 9,38
Németország 3 9,38
Hollandia 1 3,13
Szingapúr 1 3,13
Brazília 1 3,13
Összesen 30 93,75
Hiányzó
információ 2 6,25

A bekerült tanulmányokban az els  (baseline) mérés 1990 és 2010 között történt. Ezen
27 tanulmány valamivel több, mint egyharmada (N=11) a végtelenített online szerepjátékok
berobbanásának környékén (2005-ben) vagy azután indult el (lásd 2. ábra).

2. ábra: A beválogatott tanulmányok az adatfelvétel indulása szerint
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Az áttekintett tanulmányok mindössze 21,9%-a (N=7) gy jtött reprezentatív mintától
származó adatokat (Ferguson, 2011; Gordon-Larsen és mtsai, 2002; Hofferth, 2010; S.-J. Lee
és mtsai, 2009; Mößle és mtsai, 2010; Richards, 2010; Van Rooij és mtsai, 2011).

Mindegyik kutatás esetében legalább két és legfeljebb hat mérés történt, összességében
minimum 6 és maximum 96 hónapot átölelve. A minták nagysága széles spektrumot ölel át 98
és 12759 résztvev  között (lásd 3. ábra), 529-es medián értékkel.

3. ábra: A beválogatott közlemények mintaméretei

A vizsgálati személyek életkori és nemi eloszlásait szemlélteti a 4. ábra és az 5. ábra.

4. ábra: A beválogatott közlemények, vizsgálati személyek baseline életkora szerint

Látható, hogy többségében gyermek és serdül  mintát vontak be a tanulmányok. A
legalább részben feln tt mintát is tartalmazó tanulmányok száma (6 db) kissé félrevezet ,
ugyanis mindössze egyetlen tanulmány (King, Delfabbro, és mtsai, 2013) alkalmazott tisztán
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feln tt mintát, a többi esetében sokszor a mintának csak kis része volt 18 évesnél id sebb, és
külön erre a csoportra nem is közöltek eredményeket.

5. ábra: A beválogatott közlemények, vizsgálati személyek nemi eloszlása szerint

Általában nemek tekintetében kiegyensúlyozott minták kerültek be a vizsgálatba,
mindössze 4 esetben volt tapasztalható fiú többség, mely videojátékos populációból toborzott,
vagy normál populáció alcsoportját képez  videojátékosokból tev dik össze (Gentile és mtsai,
2011; Haagsma és mtsai, 2013; King, Delfabbro, és mtsai, 2013; Van Rooij és mtsai, 2011).
Az áttekintett közlemények igen kis hányadának (21,9%, N=7) szerepelt megfogalmazott
céljai között jelen áttekintés céljául kit zött videojáték-használat id beli természetes
alakulásainak leírása és esetleg magyarázása (Dumith és mtsai, 2012; Francis és mtsai, 2011;
Gentile és mtsai, 2011; Haagsma és mtsai, 2013; King, Delfabbro, és mtsai, 2013;
Willoughby, 2008; Witt és mtsai, 2011). A maradék 25 tanulmányban a videojáték-használat
megismerése és természetes változásainak követése mellékes információként szerepel,
sokszor például ül  szabadid s tevékenységek visszaszorítására irányuló intervenció
hatásának mérése esetében. A videojáték-használatot négyféle módon mérték: játékid
(óra/nap vagy óra/hét), játszási gyakoriság (naponta, ..., havonta egyszer), PVH (függ ség,
patológiás játszás stb.) és agresszív játéktartalomnak való kitettség. Egy-egy közleményben
gyakran el fordul több mérési mód is. Ezekr l ad áttekintést a 6. ábra.
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kiegyensúlyozott (45-55%) domináns fiú többség
(>69%)

domináns lány többség
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6. ábra: A beválogatott közlemények, a videojáték-használat különböz  mérési módjai szerint

Leolvasható, hogy a különböz  tanulmányok legtöbb esetben a játékid  mutatójával
ragadják meg a videojáték-használatot, míg a PVH vagy a vele rokon fogalmak mérésére a
közlemények mindössze 18,8%-ában (N=6) került sor.

A videojáték-használat változásainak megállapítására használt statisztikai elemzéseket
szemlélteti a 7. ábra.

7. ábra: A beválogatott közlemények, alkalmazott statisztikai módszer szerint

Tíz olyan közlemény került beválasztásra, mely csupán leíró statisztikák szintjén
ragadta meg a videojáték-használatban bekövetkezett változásokat (jelen áttekintés tárgyát
illet en). A leíró statisztikákon túlmen en az alkalmazott statisztikai módszerek a korreláció,
a t-próbák és a regressziós becslések voltak. Modernebb statisztikai eljárást (pl. Latent
Growth Model-t, autoregressziót) meglehet sen kevés tanulmány alkalmazott. A két egyéb
eljárás a Bowker-féle szimmetria-próbát és a korrigált stabilitási együtthatót (GEE, adjusted
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stability coefficients) tartalmazza, mely elemzéseket Francis és munkatársai (2011)
alkalmazták.

4.3.2. Vannak-e a videojáték-használatot illet  változások (1)?
Eredményeink szerint vannak, és ezt négy különböz  eredménycsoport támasztja alá:

1. Összesen 22 tanulmány állapít meg összesített játékhasználat változást vagy
stagnálást. Csökkenésr l 10, stagnálásról 3 és növekedésr l 9 publikáció számol be.

2. 9 közlemény számol be a mérési id pontok közötti játékhasználatbeli korrelációkról.
Ezek a korrelációs együtthatók 0,29 és 0,77 között variálnak, tehát a korábbi
videojáték-használat a kés bbi játékhasználat 8-59%-át magyarázza, ami némi
stabilitást, de ugyanúgy határozott instabilitást is jelez.

3. A Francis és munkatársai (2011) által használt korrigált stabilitási együttható (adjusted
stability coefficient: GEE) is gyenge-közepes (0,01-0,34) stabilitást jelzett a
különböz  mérések között.

4. A videojátékosok játszási gyakoriságának változásait illet en Lemmens és mtsai
(2011) azt találták, hogy egy decemberi mérés után fél évvel a serdül k körében a
játékosok aránya csökkent (76%; 68%), a patológiás játékosok aránya is csökkent
(6%; 4%), az egyáltalán nem problémás játékosok aránya pedig n tt (25%; 38%).
Ezzel egybehangzóan Van Rooij és munkatársai (2011) megfigyelték, hogy a
vizsgálatban résztvev  videojáték függ k száma a második mérésre megfelez dött (6;
3).
Érdekes módon a túlsúlyosakra és a n kre stabilabb játékhasználat jellemz (Francis

és mtsai, 2011).
4.3.3. Hogyan jellemezhet k, milyen irányúak ezek a változások (2)?
Általánosságban elmondható, hogy legtöbb esetben 15-16 éves korig növekszik a

videojáték-használat mértéke, legyen szó akár játékid r l, gyakoriságról vagy PVH-ról
(Francis és mtsai, 2011; Gebremariam és mtsai, 2013; Hofferth, 2010; Huston és mtsai, 1999;
Jackson és mtsai, 2011; D. Jones és mtsai, 2008; S.-J. Lee és mtsai, 2009; Mößle és mtsai,
2010; Robinson, 1999; Van Rooij és mtsai, 2011), majd ezután egy csökken  trend
következik (King, Delfabbro, és mtsai, 2013; Willoughby és mtsai, 2012), kiváltképp a lányok
körében (Willoughby, 2008). Ezek a tendenciák összhangban állnak a serdül  agy
elmélettel, mely szerint a serdül kori deviáns viselkedést, egészségkárosító magatartás, és így
a függ ségekre való hajlamot is többek között a homloklebeny mint magatartáskontrollért
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felel s agyterület éretlensége okozza (Giedd, 2004; Giedd és mtsai, 1999). Azonban vannak a
videojáték használatot illet  imént megfogalmazott általános tendenciának legalább részben
ellentmondó tanulmányok is: Richards és mtsai (2010) által bevont 16-17 éves serdül k négy
évvel kés bbi átlagos heti játékideje magasabb lett, mint az els  adatfelvételkor mért. Park
(2008) pedig nagyméret  amerikai mintájában 8-19 éveseket 3 éven át vizsgálva azt kapta
eredményül, hogy a videojátékokkal való játszás tet zése 10-11 éves korra tehet , amit egy
csökkenési szakasz követ, majd 18 éves kor körül újra emelked  tendencia történik. Dumith
és mtsai (2012) 11 éves brazil alanyai pedig nem mutattak szignifikáns változást a játékidejük
tekintetében annak ellenére, hogy igen nagy mintát vizsgáltak (N=4118). Escobar-Chaves és
mtsai (2010) gyermekkorú (6-9 éves) vizsgálati személyeinek játékideje pedig a kutatás által
felölelt 6 hónap során enyhe mértékben csökkent (leíró statisztikák alapján). Haagsma és
mtsai (2013) hat hónapos utánkövetés során azt figyelték meg, hogy a fiatal serdül k (13-15
évesek), id sebb serdül k (16-18 évesek), valamint a feln tt korúak PVH-ja egyaránt
csökken  tendenciát mutatott. Felmerülhet, hogy a PVH mér eszköz hat hónap elteltével való
második felvételekor deszenzitizálódhattak a vizsgálati személyek, ami King és mtsai (2013)
valamint Haagsma és mtsai (2013) vizsgálata kapcsán is jogosan felmerül mint torzító hatás,
azonban ennek megragadása és hatásának felmérése egyel re jöv beli kutatások feladata
lehet.

4.3.4. Mivel lehet magyarázni a változásokat: melyek a változások tesztelt
prediktorai és van-e ezek között szignifikáns tényez  (3)?
A videojáték-használat alacsony szinten tartását vagy csökkenését el segít , tehát

PVH-tól óvó protektív tényez nek bizonyult a célállítási készség, a jobb iskolai teljesítmény,
a társas készségek magas szintje (Gentile és mtsai, 2011; Lemmens és mtsai, 2011), a nemi
hovatartozás (lányok), a szül k iskolázottsága, a televízió nézés (S.-J. Lee és mtsai, 2009;
Rehbein és Baier, 2013; Willoughby, 2008), az észlelt viselkedéskontroll (Haagsma és mtsai,
2013), az osztályba való társas beágyazottság és az iskolai jóllét (Rehbein és Baier, 2013).

A videojáték-használat magas szinten tartását vagy növekedését el segít
rizikótényez knek bizonyult az impulzivitás (Gentile és mtsai, 2011), a sok játszás iránti vágy
(Haagsma és mtsai, 2013), a magányosság (Lemmens és mtsai, 2011), az etnikai kisebbséghez
(feketék, ázsiaiak) való tartozás, az egy háztartásban él  feln ttek száma (S.-J. Lee és mtsai,
2009) és az egyszül s családstruktúra (Rehbein és Baier, 2013).

Se rizikó, se protektív tényez nek, viszont a videojáték-használattal együtt változó
jelenségnek bizonyult (az egyes jelenségek után zárójelben lev  jel mutatja az összefüggés
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irányát) a kompulzív internethasználat (+) (Van Rooij és mtsai, 2011), a fizikai aktivitás (-)
(Motl és mtsai, 2006), a bet kiolvasási készség (-, csak lányok körében), az internalizáló
problémák (-, csak lányok körében), az externalizáló problémák (+, csak fiúk körében), a
felfogóképesség (+, csak lányok körében) és az alkalmazott problémák (+, csak lányok
körében) (Hofferth, 2010),

A kés bbi játékhasználat egyezményesen nem szignifikáns prediktorának bizonyult a
jövedelem, a rassz, az extraverzió, a barátságosság, a lelkiismeretesség, az érzelmi instabilitás,
a nyitottság, az önbizalom (Lemmens és mtsai, 2011; Witt és mtsai, 2011), a baráti
kapcsolatok min sége, az akadémiai orientáció, a jóllét, az élettel való elégedettség
(Lemmens és mtsai, 2011; Willoughby, 2008), a társas nyomás, az attit d, a deskriptív és a
szubjektív normák (mint társakra vonatkozó megfigyelések és elvárások) (Haagsma és mtsai,
2013), a szül i kedvesség, a szül i monitorozás, a szül k közötti konfliktusok, a szül i
bántalmazás, a televízió vagy számítógép elhelyezkedés gyermek saját szobájában, a
hordozható konzol saját tulajdonban, a videojátékokkal való játszás ideje (mint nem
szignifikáns PVH prediktor), az agresszív videojáték-használat, a passzív (vagy háttér)
televíziózás, a vélt és valós iskolai teljesítmény, az iskolai zaklatásnak való kitettség és az
iskolához való köt dés (Rehbein és Baier, 2013).

4.3.5. A szisztematikus áttekint  korlátai
Jelen szisztematikus áttekintés több korláttal is rendelkezik. A legkülönböz bb

módszertannal és mér eszközök használatával folytatott kutatások eredményeit igen nehézkes
egymással összehasonlítani és integrálni. A videojáték-használat, különösen a PVH mérése
általában önbeszámolókon alapult, így a bemutatott eredményeket egyesével és összességében
is bizonyosan torzítja a szubjektivitás, pl. a PVH kérd ív másodjára való kitöltése
valószín síthet en és ismeretlen mértékben torzított eredményekhez vezethet (Haagsma és
mtsai, 2013), melyek kiküszöbölése igen nehézkes. Azokban az esetekben, amikor rövid id
(pl. hat hónap) telik el a két adatfelvétel között, még nagyobb lehet a torzítás. További
korlátot jelent, hogy bár jelen áttekintés kizárva a pusztán elméleti, megalapozatlan
közleményeket, teljeskör , és szigorúan empirikus kutatási körképet (state of art-ot) adott,
mégis mivel ezt egy rendkívül dinamikusan fejl d  és változó témában tette, a bemutatott
eredmények és a konklúziók valószín síthet en igen hamar, néhány éven belül meghaladottá
válnak, újragondolásra és újratesztelésre szorulnak.
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4.4. A PVH változásainak prediktorai, okai és következményei (IV. vizsgálat)

4.4.1. Statisztikai elemzések
4.4.1.1. Új változók és csoportok létrehozása

Az utánkövetés során PVH pontszámban történ  változások értékelésére kiforrott
pontszám-övezetek hiányában a Megbízható Változás ( Reliable Change ) mutatóját
alkalmaztuk, amely Jacobson és Truax (1991) nevéhez f z dik. Az egyéni változások
értékelésére a szakirodalomban ez a leggyakrabban alkalmazott módszer (Urbán, 2014). A
Megbízható Változás mutatójának kiszámításához a változás alanyát képez  változó két,
különböz  id pontban regisztrált értéke szükséges. A kiszámítás minden egyes vizsgálati
személyre megtörténik a szerz k által megadott képlet alapján (N. S. Jacobson és Truax,
1991). Az 1,96-os abszolút értéket elér  személyek változása tekinthet  klinikailag
megbízhatónak. A Megbízható Változás mutatója negatív is értéket is felvehet, mely esetben
értelemszer en negatív irányú változást, azaz megbízható csökkenést jelez az adott változó
értékében. A két adatfelvételkor mért értékek egyszer  különbség értékeknél jelen vizsgálat
esetében azért tartjuk informatívabbnak a Megbízható Változás mutatót, mert ez utóbbi
hasznosabb támpontot jelent a változás mértékének megítélésében: amelyik személy értéke
1,96 egységnél többet változik, akkor 5%-nál kisebb az esélye annak, hogy valójában nem is
változott a személy adott változót illet  értéke. Ilyen megállapítás meghozása nem lehetséges
két adatfelvétel során nyert nyers pontszámok értékei (azok különbsége, vagy aránya) alapján.
A Megbízható Változás mutatójának segítségével megvizsgálható, hogy az adott vizsgálati
csoporton belül a személyek hány százaléka ért el megbízható változást. A kutatás során a
PVH-t mér  POGQ f skálára és alskáláira, valamint a napi átlag játékid re történt a
Megbízható Változás mutatójának kiszámítása.

PVH-t illet  a Megbízható Változás pontszámban mutatkozó változások alapján
három csoport ( trajektória ) került kialakításra, és szintén három csoportba soroltuk
vizsgálati személyeinket a kiinduló, azaz els  adatfelvételkor mért (baseline) PVH értékek,
tehát POGQ f skála alapján1. A Megbízható Változás mutató eredend en alkalmas arra, hogy
a POGQ f skálára (tehát a PVH-ra) alkalmazva 1,96-os osztópont által meghatározott
csökkent , stagnáló és növel  csoportokat egymással összehasonlítsuk. Azonban mint ahogy
azt látni fogjuk (a 4.4.3. alfejezetben), jelen minta nem tartalmaz elegend  PVH-t
1 Ezen eljárás végrehajtása . Vargha András vezetésével történt, amiért ezúton is köszönetet mondok.
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megbízhatóan csökkent  és PVH növel  esetet, ezért más módon került kivitelezésre a PVH
trajektóriák, valamint a kiinduló PVH értékek szerinti csoportosítás. Klaszteranalízis egyik
változó esetében sem bizonyult megfelel nek, tekintve, hogy a két változó (PVH
megbízhatósági mutató és POGQ f skála) együttes eloszlásában csak egy tömör centrum van,
mégpedig a két medián kétdimenziós pontjában. A másik probléma pedig a széls séges
eseteknek az átlagokra és a páronkénti távolságokra gyakorolt er s hatása volt, emiatt
bevonásukkal a klaszterek homogenitása jelent sen gyengült. Így végül gyakorisági
eloszlások alapján alakítottuk ki a megbízható PVH változások alapján a három PVH
trajektória  csoportot: csökkent k, stagnálók és növel k, valamint a kiinduló PVH értékek
alapján az els  adatfelvételkor nem problémás , enyhén problémás , valamint problémás
videojátékos kategóriáit, így a kés bbiekben a kétszempontos függetlenmintás, valamint a
háromszempontos vegyes varianciaanalíziseknél elegend  elemszámmal tudtunk dolgozni e
3-3 csoport alkotta kilenc kombináció jellemz ivel.

4.4.1.2. A POGQ kérd ív longitudinális mérési invarianciájának tesztelése
A POGQ kérd ív longitudinális invarianciájának tesztelését MPLUS 7.0. programmal

végeztük longitudinális CFA-k (konfirmátoros faktoranalízisek) futtatásával.
A konfigurális invariancia modell a POGQ kérd ív két adatfelvételi id pontban kapott

faktrostrukturájának ekvivalenciáját feltételezi. Ez jelenti a longitudinális invariancia els
szintjét, mely nem tartalmaz korlátozásokat sem a tengelymetszetekre (interceptekre), sem
pedig a faktortöltésekre vonatkozóan. Ezután egyesével építend k be korlátok, rögzítések,
majd ezekkel kerülnek lefuttatásra újabb CFA-k. Az így származtatott modelleket el ször
hagyományos 2 (khi-négyzet különbség)-próba alkalmazásával vetjük össze. Nem
szignifikáns eltérés az invariancia teljesülését jelzi és szignifikáns eltérés esetén Cheung és
Rensvold (2002) ajánlását követve az általuk meghatározott CFI  0,01 és RMSEA 
0,015 küszöbértékek alapján állapítjuk meg vagy vetjük el a mérési invarianciát.

A metrikus invariancia tesztelésekor azt vizsgáljuk, hogy vajon a két adatfelvételi
id pontban ugyanolyan módon válaszolnak-e a kitölt k az egyes itemekre, azaz hogy a
specifikus skálatételek közötti kapcsolat er ssége és a hozzájuk tartozó mögöttes (látens)
konstruktum a két id pontban ugyanazok-e. Amennyiben ez az ekvivalencia nem áll fenn, a
két adatfelvételkor nyert adatok egymással való összehasonlítása, összevetése
pszichometriailag nem megalapozott, így nem valós eredményekhez vezethet. A metrikus
invariancia tesztelésekor a faktortöltések egyenl  szinten kerülnek rögzítésre mindkét
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adatfelvételi id pontra vonatkozóan. Amennyiben a konzervatív 2 próba szignifikáns
illeszkedés-csökkenést mutat, de a CFI és RMSEA mutatók változásai a már említett
küszöbértékeken belül vannak, akkor a metrikus invariancia fennállását állapíthatjuk meg. A
skaláris invariancia a mérési invariancia legmagasabb szintje, melynek tesztelése során az
eddigieken kívül a tengelymetszetek is egyenl ként kerülnek rögzítésre. Ugyanúgy
teljesültnek min síthetjük mérési invariancia ezen szintjét, mint az el z  szintek
tesztelésekor, ha a hagyományos 2 szignifikáns illeszkedés csökkenést mutat, de a CFI és
RMSEA változások a meghatározott küszöbértékeken belül találhatók.

4.4.1.3. Stabilitás, Megbízható Változás tesztelés
Az id i stabilitás tesztelésére korrelációszámításokat, normalitás sérülése esetén

Spearman korrelációkat (is) alkalmazunk. A videojáték-használat változásainak témájával
kapcsolatos eddig megjelent szakirodalmak (pl. Ferguson és mtsai, 2013; Rehbein és mtsai,
2013) mind megállnak a mintára vonatkozó korrelációs együtthatók kiszámításánál, jelen
vizsgálatban azonban a következtetési statisztika irányába teszünk még egy lépést azzal, hogy
a korrelációs együttható értékének és szignifikanciájának való közlésén túl, a RopStat
programmal több esetben is 95%-os intervallumbecslést készítünk az adott változó adott
populációbeli korrelációs együtthatójára vonatkozóan.

Khi-négyzet próbával teszteljük a videojátékokkal való játszási rendszeresség
gyakoriságainak alakulását.

Összetartozó mintás elemzést alkalmazunk t-próbával a PVH mutatók és napi átlag
játékid  átlagértének változásának tesztelésére. A szignifikancián túl a változás mértékének
megállapítása az összetartozómintás t  értékeib l és szabadságfokaiból Cohen-féle d típusú
hatásmérték kiszámításával történik. Cohen (1992) javaslata alapján az alacsony, közepes és
magas hatásméretek meghatározására 0,2; 0,5; 0,8- as értékekhez való közeliséget használtuk.

Megvizsgáltuk a PVH-ban történt változások és a játékid ben történt változások
kapcsolatát khi négyzet próbával. Másképp fogalmazva azt, hogy megegyeznek-e a PVH-t,
valamint a játékid t tekintve a stagnálók, a csökkenést, illetve növekedést mutatók arányai.

4.4.1.4. Két csoportosító változó együttes összevetése
Kétszempontos független mintás varianciaanalízissel a célunk a PVH trajektóriák

(csökkent k, stagnálók, növel k) baseline lehetséges prediktorainak tesztelése. Ezeket a
baseline problémásság (nem problémás, enyhén problémás, problémás) és a PVH trajektóriák
két szempontja szerint futtatott varianciaanalízis során, tehát gyakorlatilag kilenc csoportra
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bontva a mintát (nem problémás csökkent k, enyhén problémás csökkent k, problémás
csökkent k, nem problémás stagnálók, stb.) teszteljük. A két f hatás és az interakciós hatás,
tehát három idetartozó elemzés közül egyedül a baseline problémásság f hatásával nem
foglalkozunk jelen esetben, hiszen az ilyen jelleg  keresztmetszeti összefüggéseket a vizsgálat
els  köre volt hivatott feltárni, a jelenleginél lényegesen nagyobb mintán (lásd 4.2.4.
alfejezet). Kihagytuk ebb l az elemzésb l a negatív életeseményeket és a rendszeres
tevékenységeket feltérképez  kérdéseket, hiszen dichotóm (kétérték ) jellegük lévén nem
alkalmasak függ  változó szerepét betölteni a tervezett elemzések során.

4.4.1.5. Két csoportosító változó és egy ismétléses szempont együttes összevetése
A PVH trajektóriák szerinti különböz  változások tesztelését háromszempontos

vegyes varianciaanalízissel végeztük. Az els  szempont a PVH trajektória (csökkent ,
stagnáló, fokozó), a második a baseline PVH (nem problémás, enyhén problémás, problémás
játékos), a harmadik pedig mindig az aktuális ismétléses ( within subject ) szempont volt. A
háromszempontos vegyes varianciaanalízis során alapvet en két elemzésre helyez dött
hangsúly: (1) PVH trajektóriák és az ismétléses szempontok interakciója, (2) PVH
trajektóriák Baseline PVH ismétléses szempont interakciók. Ez utóbbival olyan
kérdésekre kapunk választ, melyek az adott ismétléses szempont (és egyben függ  változó)
változásait térképezik fel kilenc csoportban külön-külön, tehát figyelembe véve a baseline
PVH csoportok és PVH trajektóriák három-három szintjét. Azon esetekben, amelyek
szignifikáns PVH trajektóriák Baseline PVH ismétléses szempont interakciót
eredményeznek, az ismétléses szempontnak pusztán a Baseline PVH csoportokkal vett
interakciója is érdekessé válik, ugyanis valószín síthet en érdekes eredményeket kapunk ily
módon az ismétléses szempont baseline PVH csoportok szerint eltér  alakulási mintázataira.
Ebb l az elemzésb l is kihagytuk a negatív életeseményeket és a rendszeres tevékenységeket
feltérképez  kérdéseket, hiszen dichotóm (kétérték ) jellegük lévén nem alkalmasak függ
változó szerepét betölteni.

4.4.1.6. Longitudinális változások magyarázó modelljei
Autoregressive structural equation model  elemzésekkel (másnéven cross-lagged

panel analysisekkel) keressük a kiinduló PVH érték lehetséges következményeit, valamint
második adatfelvételkor mért PVH nagyságának els  körben mért lehetséges okait,
magyarázó változóit. Az MPLUS 7.0 program segítségével végeztük ezt az elemzést, melyben
a klaszterezett (osztályok bevonásával kialakított) mintából adódó torzítottan alacsony
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standard hibák is megfelel en voltak kezelve a stratification  parancssor segítségével. Ebb l
az elemzésb l is kihagytuk a negatív életeseményeket és a rendszeres tevékenységeket
feltérképez  kérdéseket, hiszen a dichotóm (kétérték ) változók lévén nem alkalmasak
autoregressziós elemzésbe való bevonásba.

4.4.2. A POGQ longitudinális invarianciájának tesztelése
Empirikus adatok különböz  id pontok közötti összevetésének pszichometriai

feltétele a longitudinális mérési invariancia legalább metrikus szintjének teljesülése.

12. táblázat: A POGQ kérd ív mérési modelljének longitudinális invariancia tesztelése
longitudinális konfirmatív faktoranalízis módszerrel.
Model 2 df RMSEA CFI TLI SRMR 2 df p RMSEA CFI
1 Konfigurális

invariancia
984.89 557 .044 .917 .906 .066

1. modell vs. 11.16 12 .515 -0.001 0.001
2 2. modell 993.18 569 .043 .918 .909 .066

Metrikus
invariancia

36.06 18 .007 0.000 -0.004
3 2. modell vs. 1028.00 587 .043 .914 .908 .067

3. modell 42.67 30 .063 -0.001 -0.003
Jelölés: RMSEA= becslési hibamutató (root mean squared error of approximation); CFI = comparative fit index; TLI =
Tucker Lewis index; SRMR = becslési hibamutató (standardized root mean squared residual). 2= Satorra Bentler 2
különbség teszt.

A 12. táblázatból kiolvasható, hogy a mérési invariancia tesztelés els  (konfigurális)
szintjén a hagyományos 2 próba nem jelez szignifikáns eltérést (p=0,515) a két id pontban
felvett adatok strukturája között, tehát teljesül a konfigurális mérési invariancia. A második
(metrikus) szinten bár a hagyományos 2 szignifikáns különbséget jelez (p=0,007), de
Cheung és Rensvold (2002) megállapítását tartalmazó küszöbértékeken ( CFI  0,01 és

RMSEA  0,015) belüliek a megfelel  illeszkedési mutatók különbségei ( CFI = -0,0004 és
RMSEA = 0,000), így a metrikus mérési invariancia is bebizonyosodott. A legfels ,

harmadik (skaláris) szinten is már a hagyományos 2 próba sem jelez szignifikáns eltérést.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a POGQ kérd ív longitudinális invarianciája fennál,
így pszichometriailag alátámasztottan össze lehet mérni egymással a két adatfelvételi
id pontban kapott POGQ eredményeket.

4.4.3. PVH stabilitás vs. fluktuáció megállapítására tett kísérletek
A PVH és a naponta átlagosan játszással töltött id  két adatfelvétel között mért

autokorrelációit tartalmazza a 13. táblázat.
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13. táblázat: PVH és játékid  változók longitudinális kapcsolatai, autokorrelációi
1. és 2. adatfelvétel közti autokorrelációk

Videojáték-
használat
változói

Pearson r Spearman rho
r 95% Konf.int. rho 95% Konf int.

PVH 0,593*** 0,522; 0,657 0,626*** 0,558; 0,685
Obszesszió 0,535*** 0,457; 0,605 0,569*** 0,494; 0,635
Belefeledkezés 0,547*** 0,469; 0,616 0,570*** 0,496; 0,636
Megvonás 0,521*** 0,441; 0,593 0,545*** 0,468; 0,614
Túlhasználat 0,475*** 0,391; 0,552 0,461*** 0,375; 0,539
Interperszonális
konfliktus 0,559*** 0,484; 0,627 0,568*** 0,493; 0,634
Izoláció 0,438*** 0,350; 0,519 0,485*** 0,401; 0,561
Játékid
(óra/nap) 0,593*** 0,517; 0,659 0,599*** 0,525; 0,665

A 13. táblázatban látható, hogy mindegyik játékhasználati változó (POGQ skálák,
valamint játékid ) elméleti korrelációs együtthatóját becsl  95%-s intervallumbecslése
legalább részben átfedésben van a többivel, tehát egyik sem jelez az eltelt egy év során
szignifikánsan kisebb vagy nagyobb stabilitást, mint bármelyik másik.

A videojátékokkal való játszási gyakoriságok két mérése során történ  változásokat
szemlélteti a 14. táblázat.

14. táblázat: Játszási gyakoriságok alakulása
naponta hetente

néhányszor
heti rendszeres-
ségnél ritkábban nem játszik Összesen

N sor% N sor% N sor% N sor% N sor%
1. adatfelvétel 123 34,8 131 37,1 65 18,4 34 9,6 353 100
2. adatfelvétel 152 43,1 132 37,4 48 13,6 21 5,9 353 100
változás +29 8,3 +1 0,3 -17 -4,8 -13 -3,7

Látható, hogy a napi gyakorisággal játszók aránya némiképp megemelkedett (8,3%-kal), a
heti rendszerességgel játszók aránya stagnál (+0,3%), az annál ritkábban játszóké enyhe
csökkenést mutat (-4,8%), és a nem játszók aránya is kissé alacsonyabb a második
adatfelvételkor, mint az els ben (-3,6%). Az els  és második adatfelvétel játszási
rendszeresség arány mintázata bár szignifikáns mértékben eltér egymástól (Khi2(3) = 8,692, p
= 0,0337*) az eltérés mértéke nem jelent s (Cramér-féle V=0,111).

A PVH különböz  mutatói, és a napi játékid  átlagértékeit, valamint a változás
tesztelését mutatja be a 15. táblázat.



102

15. táblázat: PVH mutatók és játékid  átlagértékeinek alakulása
Átlag Változás Változás% t-próba

p
hatásméret
(Cohen-D)

PVH (POGQ
f skála)

1. adatfelvétel 1,76 -0,06 -3,7 <0,05 0,102. adatfelvétel 1,70

Obszesszió alskála 1. adatfelvétel 1,81 -0,05 -3,0 0,245 0,062. adatfelvétel 1,76
Belefeledkezés
alskála

1. adatfelvétel 2,30 -0,06 -2,8 0,195 0,072. adatfelvétel 2,23

Megvonás alskála 1. adatfelvétel 1,45 -0,03 -2,3 0,367 0,052. adatfelvétel 1,42

Túlhasználat alskála 1. adatfelvétel 1,78 -0,06 -3,6 0,177 0,072. adatfelvétel 1,72
Interperszonális
konfliktus alskála

1. adatfelvétel 1,78 -0,12 -6,9 <0,05 0,132. adatfelvétel 1,66

Izoláció alskála 1. adatfelvétel 1,39 -0,08 -5,8 <0,05 0,122. adatfelvétel 1,31

Játékid  (óra/nap) 1. adatfelvétel 3,27 -0,82 -25,1 <0,001 0,282. adatfelvétel 2,45
Leolvasható, hogy minden PVH mutató és játékid  átlagértéke a második

adatfelvételkor alacsonyabb értéket vett fel, mint a baseline méréskor. Ezek közül szignifikáns
csökkenéseket találtunk a PVH (p<0,01), az interperszonális konfliktus alskála (p<0,05) és az
izoláció alskála (p<0,05) esetében, valamint a napi átlag játékid ben (p<0,001). A hatásméret
értékek a PVH mutató, valamint az azt alkotó alskálák mindegyikében elhanyagolható
(negligible) erej  különbségeket jeleznek (0,05 és 0,13 közötti Cohen-féle d), a játékid
tekintetében azonban az elhanyagolhatónál egy szinttel er sebb, kismérték  (Cohen-D=0,28)
változást tapasztaltunk.

A Megbízható Változás mutató használatával kapott PVH és a játékid  szempontjából
megbízható változáson átes  személyek gyakoriságait szemlélteti a 16. táblázat.
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16. táblázat: A PVH és a napi átlag játékid  tekintetében történt megbízható változások
el fordulása

Megbízhatóan
csökkent k*

Nincs
megbízható
változás**

Megbízhatóan
növel k*** Összesen

PVH N 10 332 11 353
% 2,83 94,05 3,12 100

Játékid N 19 302 3 324
% 5,86 93,21 0,93 100

Megbízható változás index *:<-1,96; **: [-1,96-1,96]; ***: >1,96
A két adatfelvétel közt eltelt egy év során meglehet sen kis arányú (5,95%) azok száma,

akiknek PVH értéke megbízható mértékben változott akár emelked , akár csökken  irányban
(tehát amikor a Megbízható Változás mutatójának abszolútértéke meghaladta az 1,96-ot).
Megbízható PVH csökkenést figyelhetünk meg a minta 2,83%-ánál (N=10), nem történt
megbízható változás a minta 94,05%-ának (N=332) esetében, megbízható PVH növekedést 11
f  (3,12%) mutatott.

A játékid t tekintve is hasonló arányban (93,21%) vannak a megbízható változást nem
mutatók, mint a PVH esetében (94,05%). Viszont a játékid t megbízhatóan csökkent k és
növel k arányában egyensúly helyett a csökkent k irányába történ  elmozdulást láthatunk
(Ncsökk=19 vs. Nnöv=3; 5,86% vs. 0,93%).

A PVH-ban és a játékid ben történt változások arányaiban szignifikáns különbség
mutatkozik (Khi2(2) = 7,556, p = 0,0229), mégha alacsony hatásmértékkel is (Cramér-féle
V=0,106). Ebb l arra következtethetünk, hogy a PVH és a napi átlag játékid  a videojáték-
használat egymástól legalább részben független aspektusait ragadják meg.

A PVH-t alkotó egyes alskálákban történt megbízható változások arányát tartalmazza
az alábbi, 17. táblázat.
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17. táblázat: PVH alskálákban történt megbízható változások arányai
Megbízhatóan
csökkent k*

Nincs
megbízható
változás**

Megbízhatóan
növel k*** Összesen

Obszesszió alskála N 10 333 10 353
% 2,83 94,33 2,83 100

Belefeledkezés
alskála

N 13 334 6 353
% 3,68 94,62 1,70 100

Megvonás alskála N 13 329 11 353
% 3,68 93,20 3,12 100

Túlhasználat alskála N 8 335 10 353
% 2,27 94,90 2,83 100

Interperszonális
konfliktus alskála

N 19 325 9 353
% 5,38 92,07 2,55 100

Izoláció alskála N 10 334 9 353
% 2,83 94,62 2,55 100

Megbízható változás index *:<-1,96; **: [-1,96-1,96]; ***: >1,96

Látható, hogy mindegyik POGQ alskála tekintetében 90% fölötti azok aránya, akik
esetében nem állapítható meg egy év elteltével megbízható változás a reliable change mutató
alapján. Az egyes alskálák között a csökkent k és növel k arányaiban nem találtunk
szignifikáns különbséget (Khi2(10)= 7,996, p = 0,6292).
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4.4.4. A PVH trajektóriák baseline prediktorai
18. táblázat: A PVH trajektóriáinak f -, valamint a baseline PVH-val való interakció hatása

Baseline változó
csökkent k stagnálók növel k PVH trajektóriák

f hatása
baseline PVH

* PVH
trajektóriák
interakcióN=91 N=154 N=108

Átlag Átlag Átlag F; post-
hoc p F p

Szo
cio

-de
mo

grá
fia Nem 1,53 1,50 1,48 93,84 0,640 0,94 0,437

Életkor 15,45 15,90 15,62 0,22; a 0,0369* 0,59 0,632
Anya iskolai
végzettsége 3,75 3,58 3,60 0,64 0,522 1,20 0,309
Apa iskolai végzettsége 3,82 3,55 3,69 0,28 0,208 0,67 0,575
Testvérek száma 1,32 1,37 1,57 0,22 0,184 0,70 0,545
Tanulmányi átlag 3,79 3,78 3,87 4,44 0,701 1,18 0,316

MO
GQ

Társas motiváció 2,11 2,07 1,98 0,35 0,671 1,56 0,196
Eszképizmus motiváció 2,14 1,98 1,80 4,43; b 0,0148* 1,53 0,200
Versengés motiváció 2,43 2,56 2,23 0,88 0,402 0,83 0,480
Megküzdés motiváció 2,29 2,39 2,22 0,59 0,552 1,80 0,133
Készségfejlesztés 2,48 2,36 2,21 1,57 0,211 0,22 0,883
Fantáziamotiváció 2,21 2,15 2,13 0,01 0,994 1,73 0,153
Rekreáció motiváció 3,46 3,32 3,32 1,35 0,259 0,05 0,981

Játs
zás

i sz
oká

sok

Napi átlag játékid 3,45 2,96 3,04 0,43 0,634 0,77 0,518
Hétköznap
reggelenkénti játékid 0,23 0,14 0,18 0,37 0,673 0,23 0,889
Hétköznap
délutánonkénti játékid 1,24 0,99 0,95 2,71 0,0709+ 0,67 0,591
Hétköznap esténkénti
játékid 1,31 1,24 1,31 0,07 0,930 0,18 0,941
Hétköznap
hajnalonkénti játékid 0,17 0,06 0,11 0,36 0,693 0,75 0,514
Hétvége reggelenkénti
játékid 0,82 0,69 0,65 0,27 0,767 0,31 0,820
Hétvége délutánonkénti
játékid 1,90 1,78 1,73 0,30 0,738 2,92 0,0249*
Hétvége esténkénti
játékid 1,58 1,55 1,59 0,10 0,901 1,53 0,198
Hétvége hajnalonkénti
játékid 0,37 0,29 0,33 0,05 0,955 0,10 0,952
Játszás elkezdési
életkor 8,70 9,46 9,15 0,80 0,439 0,67 0,564
Játszással töltött évek
száma 6,74 6,48 6,49 0,20 0,808 0,43 0,732

Rö
vid

ítet
t

Asp
irác

iós
 Ind

ex Gazdagság fontossága 3,89 3,90 3,75 1,36 0,259 1,50 0,202
Hírnév fontossága 2,67 2,82 2,64 0,92 0,399 1,53 0,199
Jó megjelenés
fontossága 3,67 3,62 3,32 4,03; b, c 0,0187* 1,53 0,194
Fejl dés fontossága 4,36 4,14 4,24 2,60 0,0758+ 0,60 0,666
Kapcsolatok fontossága 4,52 4,37 4,33 0,93 0,392 0,59 0,649
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Társadalmi célok
fontossága 3,73 3,55 3,54 1,19 0,306 0,08 0,988
Egészség fontossága 4,24 4,24 4,17 0,26 0,769 0,85 0,497
Intrinzik életcélok
fontossága 4,20 4,02 4,03 3,45 0,0347* 1,12 0,344
Extrinzik életcélok
fontossága 3,41 3,45 3,23 1,92 0,149 3,07 0,0223*
Aspirációs Mutató 0,79 0,58 0,80 2,79 0,0671+ 1,16 0,328

Tár
sas

 tám
oga

tás

Szül 3,63 3,56 3,62 0,68 0,503 0,80 0,512
Nagyszül 2,78 2,95 2,84 0,54 0,572 1,34 0,260
Testvér 2,82 2,98 3,10 1,71 0,185 0,36 0,800
Rokon 2,50 2,27 2,32 1,18 0,308 1,39 0,243
Iskolatárs 2,93 2,60 2,60 4,05; a,b 0,0184* 0,89 0,468
Barát 3,47 3,54 3,58 0,39 0,652 2,30 0,0750+
Átlag 3,04 3,00 3,02 0,43 0,637 0,95 0,424
Max 3,90 3,90 3,90 0,23 0,793 0,26 0,850
Összesített 18,26 17,93 17,95 0,17 0,846 0,59 0,670

G H QGeneral Mental Health 1,95 1,99 1,95 0,11 0,894 1,24 0,295

S-E
MB

U

Apai elutasítás 1,40 1,47 1,38 0,38 0,674 1,49 0,211
Apai melegség 2,86 2,53 2,65 4,64; a 0,0109* 3,19 0,0179*
Apai túlvédés 2,02 2,00 2,00 0,02 0,976 1,31 0,266
Anyai elutasítás 1,48 1,50 1,45 0,21 0,803 1,01 0,396
Anyai melegség 2,95 2,83 2,87 2,30 0,105 1,59 0,190
Anyai túlvédés 2,27 2,29 2,26 0,78 0,460 2,13 0,0789+

Rel
atio

nsh
ip

Qu
esti

onn
aire Biztonságos köt dés 4,67 4,24 4,05 2,28 0,111 1,67 0,798

Félelemteli-elkerül
köt dés 4,17 4,29 4,12 0,29 0,751 2,10 0,718
Belefeledkez köt dés 2,83 3,13 3,21 1,04 0,353 0,69 0,577
Elkerül  köt dés 2,75 2,66 2,42 1,23 0,292 0,80 0,497

TIP
I Extraverzió 5,33 4,98 5,04 0,98 0,38 0,43 0,79

Érzelmi instabilitás 3,04 3,64 3,47 3,22; a 0,041* 2,56 0,039*
*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 (f hatás tesztelése Welch D, post-hoc tesztelés Games-Howell
próbával)
Bet jelek: szignifikáns különbség jelentkezett az a= csökkent k vs. stagnálók; b= csökkent k  vs.
növel k, c= stagnálók vs növel k között

A 18. táblázat által mutatott eredmények kibontása, részletezése az alábbiakban
történik.

A PVH alakulása szerinti három csoport a szociodemográfiai adatokat tekintve
egyedül az életkor tekintetében különbözik egymástól szignifikáns mértékben (p=0,037) (lásd
18. táblázat).
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8. ábra: PVH trajektória csoportok átlagos életkora

A 8. ábra szemlélteti, hogy a PVH-t tekintve stagnálók némileg id sebbnek
bizonyultak a csökkent knél (15,9 év vs. 15,45 év), amit a Tukey-Kramer páronkénti
összehasonlító teszt is meger sített (T(344)=3,85, p<0,05), bár a különbség mértéke
elhanyagolható (Cohen-féle d = 0,03). A baseline PVH és a PVH trajektóriák között egyik
szociodemográfiai adat esetében sem találtunk szignifikáns interakciót, tehát a baseline PVH
egyik szintjén sem valószín síthet  számottev , szignifikáns kapcsolat a szociodemográfiai
adatok és a PVH változás-indexe között.

9. ábra: PVH trajektória csoportokban az eszképizmus motiváció átlagértékei

Leolvasható a 9. ábra alapján, hogy els  adatfelvételkor a majdani PVH csökkent k
átlagosan szignifikánsan nagyobb mérték  eszképizmussal rendelkeznek, mint a növel k. A
különbség azonban kismérték  (Cohen-féle d = 0,20).
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10. ábra: A PVH trajektória csoportok baseline hétvége délutánonkénti játékideje, baseline
PVH csoportokra bontva

A baseline hétvége délutáni játékid  tekintetében a különböz  baseline PVH szintjein a
majdani PVH-t csökkent k, növel k és a stagnálók között szignifikáns interakciót kaptunk
eredményül. Ennek az igen komplex, ám viszonylag gyenge erej  kimutatásnak
legszembet n bb része az, hogy a baseline enyhén problémás csoportban a PVH-t növel k
hétvége délutáni játékideje a legmagasabb (a PVH-t a csökkent khöz és a stagnálókhoz
képest a), míg a nem problémás és problémás csoportban PVH-t növel k a csökkent khöz és
a stagnálókhoz képest a PVH-t növel k a többi PVH trajektória csoportokhoz képest
kevesebbet játszanak hétvége délutánonként. Továbbá az is leolvasható az ábráról, hogy a
baseline problémás csoportban a majdani csökkent k hétvége délutánonkénti játékideje
magasabb (ha nem is szignifikáns mértékben), mint a stagnálóké és a növel ké.

11. ábra: A PVH trajektória csoportokban a jó megjelenés baseline fontosságának
átlagértékei
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Az els  adatfelvételkor a PVH-t növel  játékosok számára a jó megjelenés
szignifikánsan kevésbé fontos, mint a csökkent k, illetve a stagnálók számára (lásd 11. ábra).
A különbség mértéke mindkét esetben szinte elhanyagolható (Cohen D = 0,02; 0,07). Tehát a
jó megjelenés fontosságának alacsony szintje egy lehetséges rizikófaktor a PVH növekedését
illet en.

12. ábra: A PVH trajektória csoportokban az intrinzik célok baseline fontossága

A PVH-t csökkent k számára szignifikánsan fontosabbak az els  adatfelvételkor az
intrinzik életcélok, mint a stagnálók, valamint a növel k számára (lásd 12. ábra). Az el bbi
különbség szignifikáns, utóbbi csupán tendencia erej , mindkett  elhanyagolható mérték
(Cohen-féle d = 0,02; 0,02). Tehát a fejl dés, a kapcsolatok és a társadalmi célok együttes
fontossága úgy t nik, hogy ha kismértékben is, de el segítheti a PVH csökkentését.

13. ábra: A PVH trajektória csoportokban az extrinzik életcélok baseline fontosságának
átlagértékei, baseline PVH szerinti csoportokra bontva

A baseline PVH csoportok és a PVH trajektóriák extrinzik életcélok tekintetében
kapott szignifikáns interakciót szemlélteti a 13. ábra. Az extrinzik életcélok kifejezettebb
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jelenléte az enyhén problémás játékosok esetében még lehetnek leszokást csökkent  er k, de
a problémás játékosoknál inkább a stagnálást valószín sítik.

14. ábra: A PVH trajektória csoportokban az iskolatárs általi társas támogatás baseline
átlagértékei

A PVH-t csökkent k szignifikánsan magasabb társas támogatásban részesülnek
iskolatársaik, osztálytársaik fel l, mint a stagnálók és a növel k (lásd 14. ábra). A különbség a
csoportok között ez alkalommal is igen kismérték  (Cohen-féle d = 0,09; 0,07).

15. ábra: A PVH trajektória csoportok apai melegség átlagértékei

A PVH-t csökkent k átlagosan magasabb szint  apai melegséget észleltek, mint a
stagnálók (p=0,011). A különbség igen kismérték  (Cohen-féle d = 0,09). Az alacsony apai
melegség jobban valószín síti a PVH növekedését a problémás csoportban, mint a kevéssé
problémásokban.
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16. ábra: A PVH trajektória csoportok apai melegség átlagértékei baseline PVH csoportokra
bontva

17. ábra: A PVH trajektória csoportokban az érzelmi instabilitás baseline átlagértékei

A PVH tekintetében stagnálók az els  adatfelvételkor szignifikánsan magasabb
érzelmi instabilitással rendelkeztek, mint a majdani PVH csökkent k (lásd 17. ábra). A
különbség mértéke közepes mérték  (Cohen-féle d = 0,4). Vajon a baseline PVH melyik
szintjén jellemzi stagnálókat magas érzelmi instabilitás? A baseline érzelmi instabilitás PVH-
val való szignifikáns interakcióját szemlélteti a 18. ábra.
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18. ábra: A PVH trajektória csoportokban az érzelmi instabilitás baseline átlagértékei
baseline PVH csoportokra bontva

Legnagyobb érzelmi instabilitás különbség a csökkent k és a stagnálók között a nem
problémás baseline PVH szinten van, a problémásabb szinteken ez a különbség elolvad, tehát
er sebb érzelmi stabilitás a PVH magasabb szintjein már nem jelez el re PVH csökkentést, és
nem is differenciálja a stagnálókat a növel kt l.

4.4.5. PVH trajektóriák szerinti változások
19. táblázat: PVH trajektória csoportok szerinti változások összefoglaló táblázata

A háromszempontos vegyes varianciaanalízis
ismétléses (within subject) szempontjai

A PVH
trajektóriákkal

való
interakció

A PVH
trajektóriák és

a baseline
PVH

interakciójával
való

interakció

Baseline PVH
csoportokkal

való
interakció

p p p
Szocio-
demográfia Tanulmányi eredmény 0,344 0,742 0,552

MO
GQ

Társas motiváció 0,004** 0,136 0,012
Eszképizmus motiváció 0,024* 0,323 0,000
Versengés motiváció 0,103 0,452 0,000
Megküzdés motiváció 0,020* 0,548 0,000
Készségfejlesztés 0,235 0,467 0,000
Fantáziamotiváció 0,014* 0,336 0,000
Rekreáció motiváció 0,012* 0,288 0,000

Játs
zás

i sz
oká

sok

Napi átlag játékid 0,002** 0,217 0,000
Hétköznap reggelenkénti játékid 0,601 0,483 0,194
Hétköznap délutánonkénti játékid 0,007** 0,083 0,002
Hétköznap esténkénti játékid 0,137 0,621 0,002
Hétköznap hajnalonkénti játékid 0,590 0,366 0,166
Hétvége reggelenkénti játékid 0,002** 0,106 0,002
Hétvége délutánonkénti játékid 0,020* 0,559 0,000

1
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nem problémás enyhén problémás problémás
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Hétvége esténkénti játékid 0,524 0,309 0,000
Hétvége hajnalonkénti játékid 0,591 0,468 0,081

Rö
vid

ítet
t A

spi
rác

iós
 Ind

ex
Gazdagság fontossága 0,742 0,323 0,905
Hírnév fontossága 0,877 0,407 0,705
Jó megjelenés fontossága 0,450 0,996 0,275
Fejl dés fontossága 0,074 0,480 0,135
Kapcsolatok fontossága 0,537 0,772 0,046
Társadalmi célok fontossága 0,876 0,760 0,389
Egészség fontossága 0,867 0,563 0,595
Intrinzik életcélok fontossága 0,427 0,679 0,072
Extrinzik életcélok fontossága 0,585 0,867 0,939
Aspirációs Mutató 0,266 0,483 0,237

Tár
sas

 tám
oga

tás

Szül 0,521 0,160 0,853
Nagyszül 0,008** 0,277 0,682
Testvér 0,535 0,809 0,058
Rokon 0,961 0,540 0,423
Iskolatárs 0,535 0,133 0,100
Barát 0,122 0,106 0,701

GH
Q General Mental Health 0,381 0,977 0,210

TIP
I Extraverzió 0,219 0,661 0,107

Érzelmi instabilitás 0,033* 0,464 <0,001
Látható, hogy a PVH trajektóriákkal szignifikáns interakcióban mindössze bizonyos

játszási motivációk, játékid k, a nagyszül i társas támogatás és az érzelmi instabilitás mint
személyiségvonás állnak.

A háromszempontos vegyes varianciaanalízisbe a szociodemográfiai tényez k közül
egyedül az aktuális tanulmányi eredményt volt értelme bevonni, hiszen a többi
szociodemográfiai adatra (nemre, életkorra, szül k iskolai végzettségére) er ltetett lenne
ismétléses szempontként tekinteni. A tanulmányi eredmény nem mutatott szignifikáns
interakciót se a PVH trajektóriákkal (p=0,873), se a baseline PVH-val (p=0,165), sem pedig
ezek interakciójával (p=0,78).

A PVH trajektóriák rekreáció motivációval vett interakciójának elemzését szemlélteti
a 19. ábra.
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19. ábra: PVH trajektória csoportokban a rekreáció motiváció változásai

A 19. ábra alapján látható, hogy a három trajektóriában eltér  képpen változik a
rekreáció motiváció szintje (p<0,001, lásd 19. táblázat): PVH tekintetében stagnálóké és
csökkent ké nem változik jelent sen, a növel ké viszont szignifikáns mértékben n  (a
konfidencia intervallumok nincsenek átfedésben). A többi, PVH trajektóriával szignifikáns
interakciót mutató motiváció (társas, eszképizmus, megküzdés, fantázia) esetében hasonló
tendenciát láthatunk, csak nem ennyire kifejezetten, mint a rekreáció esetében. A PVH-t
növel k körében e motivációk változását és a változásra vonatkozó intervallumbecslést
szemlélteti a 20. táblázat.

20. táblázat: A PVH trajektóriákkal interakcióban álló motivációk változásai a PVH-t növel k
körében
Motiváció (MOGQ) Átlagérték az

els
adatvelvételkor

Átlagérték a
második

adatfelvételkor
Változás

átlagértéke
A változás 95%-
os konfidencia
intervalluma

Rekreáció 3,33 3,93 +0,60 [0,17 ; 1,03]
Társas 2,05 1,98 +0,07 [-0,28 ; 0,43]
Eszképizmus 1,80 2,09 +0,30 [-0,08 ; 0,68]
Megküzdés 2,22 2,50 +0,27 [-0,117 ; 0,66]
Fantázia 2,13 2,34 +0,22 [-0,198 ; 0,63]

Leolvasható a konfidencia intervallumok alapján, hogy egyedül a rekreáció motiváció
emelkedése bizonyult szignifikánsnak, hiszen az összes többi motiváció átlagértéke nem
mozdul el bizonyítottan a PVH-t növel  csoportban. A jelenség mélyebb feltárása végett
megvizsgáltuk a rekreáció motiváció változásait különböz  baseline PVH csoportokra bontva
is. Ennek eredményét szemlélteti a 20. táblázat.
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20. ábra: Baseline PVH csoportokban a rekreáció motiváció változásai

Látható, hogy az els  adatfelvételkor nem problémás játékosok rekreáció motivációja
jelent sen emelkedik, az enyhén problémásaké enyhén csökken, a problémás játékosoké
pedig stagnál, igen magas értékekkel. Ezek alapján a rekreáció motiváció t nik a
motivációk közül a leginkább emelked nek a problémamentes játszás problémásabbá
válásának elindulásakor. Ezt a kijelentést azonban tesztelhetjük egy egyszer
összetartozómintás varianciaanalízissel is, amit az els  körben nem problémás, PVH növel k
körében futtatunk a hét különböz  motiváció változásaival mint függ  változókkal. Ennek az
elemzésnek az eredményét tartalmazza a 21. táblázat.

21. táblázat: A baseline nem problémás, PVH növel k motivációinak alakulása (N=25)

Motivációk (MOGQ)
Átlagérték az

els
adatvelvételkor

Átlagérték a
második

adatfelvételkor
Változás

átlagértéke
A

változás
szórása

A rekreáció
motiváció

változásával való
öszevetés (LSD p)

Társas motiváció 1,10 1,43 +0,34 0,15 <0,001
Eszképizmus
motiváció 1,11 1,83 +0,72 0,23 <0,01
Versengés motiváció 1,28 2,24 +0,87 0,28 <0,01
Megküzdés motiváció 1,27 2,21 +0,83 0,23 <0,01
Készségfejlesztés 1,26 2,21 +0,85 0,20 <0,01
Fantáziamotiváció 1,19 2,04 +0,92 0,26 <0,01
Rekreáció motiváció 1,92 3,69 +1,75 0,33 --

Leolvasható a 21. táblázatról, hogy a vizsgált csoportban (baseline nem problémás,
majd növel k körében) a rekreáció motiváció ugrásszer en, hozzávet legesen kétszer több
egységgel növekszik (1,75), mint a többi motiváció értéke ([0,34;0,92] egységek).
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A nagyszül kt l érkez  támogatás változásaival kapcsolatos különbségek az egyes
PVH trajektóriák között bár szignifikanciát jeleznek, a 21. ábra alapján mégsem bizonyulnak
jelent snek a jelent sen átfed  konfidencia intervallumok miatt.

21. ábra: PVH trajektória csoportokban a nagyszül kt l érkez  társas támogatás
átlagértékeinek változásai

Az életcélok, nagyszül kön kívüli társas támogatások, rendszeres elfoglaltságok,
mentális egészség nem állnak szignifikáns interakcióban se a baseline PVH csoportokkal, sem
pedig a PVH trajektóriákkal.

Habár gyenge er vel, de az érzelmi instabilitás inkább növekv  tendenciát mutat a
PVH-t csökkent k körében, mint a PVH változás tekintetében stagnáló vagy növel  csoportok
(lásd 22. ábra).
22. ábra: PVH trajektória csoportokban az érzelmi instabilitás átlagértékeinek változásai
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4.4.6. Lehetséges okok és következmények vizsgálata (Autoregressziók)
Az ok-okozati viszonyok feltárásának általunk követett menete a Lemmens és mtsai

(2011) közleményében végrehajtott lépéseket tartalmazza. A kauzáis viszonyok bemutatása
el tt megvizsgáltuk a nem, mentális egészség, a társas támogatás, a játszási motivációk, a
játékid  és az életcélok PVH-val való id ben keresztezett korrelációit, hiszen a komplexebb
ok-okozati vizsgálatba csak azokat a motiváció típusokat érdemes bevonni, melyek a
keresztmetszeti perspektíván túl is szignifikánsan kapcsolódnak a PVH-hoz: akár a baseline
pszichológiai tényez értéke a kés bbi (második adatfelvételkor mért) PVH-hoz, akár
fordítva, tehát a baseline PVH érték a pszichológiai tényez  kés bbi értékéhez.
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22. táblázat: PVH és játszási motivációk (MOGQ), valamint napi átlag játékid els  és második adatfelvétel közti korrelációi
PVH Társas Eszképizmus Versengés Megküzdés Készségfejlesztés Fantázia Rekreáció Napi átlag

játékid
1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,47** -

Társas 1. kör 0,48** 0,3** -
2. kör 0,39** 0,44** 0,49** -

Eszké-
pizmus

1. kör 0,49** 0,28** 0,44** 0,3** -
2. kör 0,21** 0,42** 0,16** 0,31** 0,35** -

Versengés 1. kör 0,42** 0,27** 0,49** 0,3** 0,42** 0,16** -
2. kör 0,23** 0,34** 0,28** 0,44** 0,21** 0,34** 0,39** -

Megküzdés 1. kör 0,49** 0,28** 0,46** 0,3** 0,58** 0,24** 0,47** 0,23** -
2. kör 0,25** 0,42** 0,21** 0,38** 0,3** 0,58** 0,2** 0,42** 0,36** -

Készség-
fejlesztés

1. kör 0,44** 0,25** 0,5** 0,3** 0,47** 0,18** 0,5** 0,19** 0,57** 0,22** -
2. kör 0,21** 0,31** 0,27** 0,39** 0,22** 0,37** 0,26** 0,4** 0,27** 0,48** 0,37** -

Fantázia 1. kör 0,46** 0,3** 0,41** 0,31** 0,56** 0,23** 0,41** 0,21** 0,51** 0,27** 0,5** 0,21** -
2. kör 0,26** 0,42** 0,18** 0,41** 0,28** 0,48** 0,18** 0,35** 0,24** 0,48** 0,22** 0,36** 0,39** -

Rekreáció 1. kör 0,4** 0,19** 0,34** 0,19** 0,39** 0,07 0,39** 0,16** 0,5** 0,16** 0,45** 0,14** 0,46** 0,14** -
2. kör 0,19** 0,32** 0,1** 0,28** 0,19** 0,28** 0,16** 0,34** 0,27** 0,46** 0,15** 0,29** 0,22** 0,37** 0,3** -

Napi átlag
játékid

1. kör 0,54** 0,33** 0,45** 0,33** 0,42** 0,17** 0,45** 0,24** 0,44** 0,23** 0,43** 0,23** 0,37** 0,21** 0,36** 0,19** -
2. kör 0,38** 0,51** 0,35** 0,43** 0,26** 0,31** 0,33** 0,38** 0,30** 0,37** 0,30** 0,31** 0,27** 0,34** 0,22** 0,31** 0,46** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01
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Látható, hogy a játékid re és mindegyik baseline motivációra igaz az, hogy baseline
értéke szignifikánsan összefügg a második körben mért PVH-val, és/vagy a baseline PVH
szignifikánsan összefügg a második körben mért értékével. Megállapítható tehát, hogy a
motiváció mindegyik típusa, valamint a napi átlag játékid  is szignifikánsan kapcsolódik id i
perspektívában is a PVH-hoz.

23. táblázat: 1. és 2. adatfelvétel közötti korrelációk - PVH, és hétköznapok egyes
napszakjaira lebontott játékid k

PVH
Játékid
hétköznap
reggelenként

Játékid
hétköznap
délutánonként

Játékid
hétköznap
esténként

Játékid
hétköznap
hajnalonként

1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,47** -

Játékid
hétköznap
reggelenként

1. kör 0,07 0,05 -
2. kör 0,00 0,05 0,12* -

Játékid
hétköznap
délutánonként

1. kör 0,38** 0,22** 0,23** 0,00 -
2. kör 0,24** 0,36** 0,14** 0,12** 0,31** -

Játékid
hétköznap
esténként

1. kör 0,44** 0,28** 0,09* 0,03 0,39** 0,26** -
2. kör 0,33** 0,42** 0,10* 0,00 0,29** 0,41** 0,42** -

Játékid
hétköznap
hajnalonként

1. kör 0,16** 0,18** 0,21** 0,00 0,16** 0,11* 0,24** 0,17** -
2. kör 0,14** 0,16** 0,05 0,04** 0,07 0,11* 0,08 0,10* 0,27** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01
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24. táblázat: 1. és 2. adatfelvétel közötti korrelációk - PVH, és hétvégék egyes napszakjaira
lebontott játékid k

PVH
Játékid
hétvége
reggelenként

Játékid
hétvége
délutánonként

Játékid
hétvége
esténként

Játékid  hétvége
hajnalonként

1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,47** -

Játékid
hétvége
reggelenként

1. kör 0,37** 0,24** -
2. kör 0,27** 0,31** 0,31** -

Játékid
hétvége
délutánonként

1. kör 0,48** 0,31** 0,4** 0,26** -
2. kör 0,31** 0,41** 0,23** 0,35** 0,39** -

Játékid
hétvége
esténként

1. kör 0,46** 0,28** 0,29** 0,18** 0,49** 0,31** -
2. kör 0,3** 0,38** 0,21** 0,26** 0,37** 0,46** 0,34** -

Játékid
hétvége
hajnalonként

1. kör 0,22** 0,19** 0,25** 0,06** 0,26** 0,12** 0,41** 0,22** -
2. kör 0,2** 0,28** 0,02** 0,14** 0,18** 0,2** 0,26** 0,26** 0,34** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01

A 23. táblázat és a 24. táblázat alapján látható, hogy a hétvégi napszakok közül
mindegyik (reggel, délel tt, délután, este, hajnal) szignifikáns pozitív id ben keresztezett
kapcsolatban áll a PVH-val. A hétköznapi napszakok közül csupán a délután, az este és a
hajnal függ össze longitudinális módon a PVH-val, tehát egyedül a hétköznap reggel fog
kimaradni a kauzális elemzésb l.

25. táblázat: 1. és 2. adatfelvétel közötti korrelációk - PVH, tanulmányi eredmények,
extraverzió és érzelmi instabilitás (TIPI) személyiségvonások

PVH Tanulmányi
eredmény Extraverzió Érzelmi

instabilitás
1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,47** -

Tanulmányi
eredmény

1. kör -0,11** -0,04 -
2. kör -0,13** -0,06 0,63** -

Extraverzió 1. kör -0,19** -0,18** -0,02 0,06 -
2. kör -0,13** -0,17** -0,08* 0,02 0,50** -

Érzelmi
instabilitás

1. kör 0,06 0,04 -0,18** -0,17** -0,13** -0,11** -
2. kör -0,04 0,03 -0,10** -0,10** -0,03 -0,08* 0,36** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01
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Látható a 25. táblázat alapján, hogy a PVH-val id ben keresztezett összefüggést mutat
a tanulmányi eredmény, valamint a személyiségvonások közül az extraverzió. Az érzelmi
instabilitás tehát nem találtatott a PVH-val olyan mértékben összefügg nek, hogy a kauzális
vizsgálatokba bevonjuk.

26. táblázat: 1. és 2. adatfelvétel közötti korrelációk - PVH és mentális egészség (GHQ ) fiúk
körében

PVH Mentális egészség
(fiúk)

1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,44** -

Mentális
egészség
(fiúk)

1. kör -0,15** -0,18** -
2. kör -0,051 -0,20** 0,32** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01

Látható, hogy a fiúk körében jelent sen összefügg a mentális egészség a PVH-val
hosszmetszeti perspektívában tekintve is (lásd 26. táblázat). Érdekes módon a lányok esetében
nem találtunk ilyen típusú összefüggést. (Lásd 27. táblázat).

27. táblázat: 1. és 2. adatfelvétel közötti korrelációk - PVH és mentális egészség lányok
körében

PVH Mentális egészség
(lányok)

1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,30** -

Mentális
egészség
(lányok)

1. kör -0,08 -0,03 -
2. kör -0,02 -0,07 0,36** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01
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28. táblázat: 1. és 2. adatfelvétel közötti korrelációk - PVH és a hét életcél (Aspirációs Index alskálák)
PVH Gazdagság Hírnév Jó Megjelenés Fejl dés Kapcsolatok Társadalom Egészség
1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,47** -

Gazdagság 1. kör 0,03 0,00 -
2. kör 0,01 0,03 0,47** -

Hírnév 1. kör 0,03 0,01 0,37** 0,27** -
2. kör -0,01 0,04 0,2** 0,33** 0,45** -

Jó
Megjelenés

1. kör -0,06 -0,08* 0,41** 0,33** 0,45** 0,30** -
2. kör -0,03 0,01 0,29** 0,41** 0,32** 0,41** 0,48** -

Fejl dés 1. kör -0,16** -
0,10** 0,09** 0,02** 0,08* 0,04 0,13** 0,09* -

2. kör -0,12** -0,10* 0,02 0,09** 0,01 0,07 0,08* 0,12** 0,36** -

Kapcsolatok
1. kör -0,23** -

0,19** 0,07 0,03 0,12** 0,06 0,22** 0,12** 0,30** 0,23** -
2. kör -0,15** -

0,13** -0,01 0,02 0,03 0,05 0,09* 0,20** 0,14** 0,32** 0,42** -

Társadalom 1. kör -0,08* -0,03 -0,04 -0,05 0,12** 0,09* 0,09** 0,06 0,35** 0,24** 0,23** 0,14** -
2. kör -0,1** -0,02 -0,07 -0,03 0,02 0,12** 0,00 0,12** 0,22** 0,34** 0,18** 0,27** 0,40** -

Egészség 1. kör -0,09* -0,06 0,21** 0,14** 0,17** 0,18** 0,25** 0,18** 0,27** 0,18** 0,27** 0,15** 0,23** 0,15** -
2. kör -0,07 -0,04 0,11** 0,19** 0,13** 0,16** 0,21** 0,29** 0,13** 0,28** 0,18** 0,26** 0,15** 0,22** 0,48** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01
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29. táblázat: 1. és 2. adatfelvétel közötti korrelációk - PVH és az életcélok gy jt skálái
PVH Intrinzik Célok Extrinzik Célok Aspirációs

Mutató
1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,47** -

Intrinzik
Célok

1. kör -0,17** -0,12** -
2. kör -0,15** -0,09* 0,41** -

Extrinzik
Célok

1. kör 0,02 -0,02 0,14** 0,02 -
2. kör -0,02 0,03 0,08* 0,12** 0,49** -

Aspirációs
Mutató

1. kör -0,13** -0,08* 0,33** 0,23** -0,6** -0,38** -
2. kör -0,10** -0,10** 0,19** 0,36** -0,39** -0,57** 0,49** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01

Látható, hogy az életcélok közül a jó megjelenés, a kapcsolatok, a fejl dés fontossága
függ össze a PVH-val id i perspektívában is (lásd 28. táblázat). Az Aspirációs Index f skálái
közül az intrinzik motivációk fontosságával, és az aspirációs mutatóval járt együtt a PVH egy
év során is, ez nem mondható el az extrinzik célok fontosságáról (lásd 29. táblázat).
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30. táblázat: 1. és 2. adatfelvétel közötti korrelációk - PVH és a társas támogatás skálák
PVH Szül Nagyszül Testvér Rokon Iskolatárs Barát
1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör 1. kör 2. kör

PVH 1. kör -
2. kör 0,47** -

Szül 1. kör -0,07 -0,05 -
2. kör -0,02 -0,04 0,48** -

Nagyszül 1. kör -0,06 -0,03 0,41** 0,24** -
2. kör -0,08 -0,05 0,20** 0,3** 0,57** -

Testvér 1. kör -0,08 -0,06 0,26** 0,21** 0,21** 0,14** -
2. kör -0,08 -0,11** 0,20** 0,33** 0,19** 0,25** 0,53** -

Rokon 1. kör -0,09* -0,06 0,24** 0,18** 0,37** 0,3** 0,25** 0,21** -
2. kör -0,03 -0,04 0,20** 0,20** 0,23** 0,37** 0,12** 0,27** 0,42** -

Iskolatárs 1. kör -0,11* -0,09* 0,15** 0,08** 0,15** 0,13** 0,10* 0,16** 0,17** 0,1** -
2. kör -0,03 -0,01 0,13** 0,13** 0,07 0,15** 0,06 0,21** 0,04 0,16** 0,29** -

Barát 1. kör -0,19** -0,16** 0,11** 0,04** 0,11* 0,06** 0,14** 0,09 0,11** -0,02 0,37** 0,16** -
2. kör -0,11** -0,14** 0,07** 0,09** 0,08 0,1** 0,15** 0,15** 0,07 0,09* 0,20** 0,34** 0,43** -

Jelmagyarázat: *: p<0,05; **: p<0,01

Látható, hogy a társas támogatás tényez i közül mindössze a barátoktól és az iskolatársaktól érkez  társas támogatás függ össze id i
keresztezésben is a PVH-val.
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Az autoregressziós elemzés (cross-lagged panel model) segítségével arra kaphatunk
választ, hogy a második id pontban mért problémás játszás és egyéb pszichológiai tényez k
az els  id pontban mért saját szintjükön kívül magyarázhatók-e egymás els  körben mért
szintjeivel, ezáltal feltárva a lehetséges ok-okozati viszonyukat. A 23. ábra B  útvonala jelzi
a bevont pszichológiai tényez  PVH-t okozó voltát, a C  útvonal a baseline PVH szint
bevont változóra való hatását, az A  és a D  útvonalak a PVH, valamint az aktuálisan
bevont pszichológiai tényez  önmagukkal való kapcsolatát (autoregresszióját), az E  útvonal
pedig a PVH és a bevont pszichológiai tényez  baseline mért kapcsolatát.

23. ábra: Az autoregressziós elemzések általános menete
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31. táblázat: A PVH-t illet  ok-okozati elemzés összefoglaló táblázata
Fiúk Lányok

A 23. ábra útjai (standard béták)
"A" út "B" út "C" út "D" út "E" út "A" út "B" út "C" út "D" út "E" út

MOGQ

Társas motiváció .56*** .00 .13 .67*** .49*** .51*** .08 .11 .57*** .40***
Eszképizmus motiváció .55*** .01 -.14 .71*** .65*** .46*** .19 -.07 .64*** .51***
Versengés motiváció .53*** .01 -.05 .58*** .43*** .51*** .10 -.05 .53*** .32**
Megküzdés .63*** -.16 .01 .48*** .48*** .52*** .08 .02 .61*** .35*
Készségfejlesztés .60*** -.11 .16 .43*** .40*** .51*** .08 -.29** .77*** .43***
Fantázia .55*** -.01 .01 .68*** .45*** .40** .30* -.07 .50*** .52***
Rekreáció .58*** -.16 .10 .51*** .17* .57*** -.07 .00 .44*** .36**

Játékid k

Napi átlag .51*** .07 .04 .52*** .50*** .53*** .00 .23* .20*** .41***
Hétköznap délután .61*** -.12 .03 .28** .38*** .56*** -.07 .14 .12 .28*
Hétköznap este .53*** .04 .13 .48*** .46*** .52*** .02 .21 .21* .31**
Hétköznap hajnalban .51*** .13 -.05 .48*** .23* .54*** .08 .14 .24 .06
Hétvége reggel .54*** .00 .01 .33** .46*** .56*** -.04 .12 .19 .18*
Hétvége délután .52*** .08 .03 .42*** .37*** .51*** .06 .28* .24** .38***
Hétvége este .52*** .10 .16 .31*** .33*** .55*** -.02 .21 .15 .35**
Hétvége hajnalban .51*** .16 .07 .45*** .21* .53*** .11 .12* .18** .08
Jó megjelenés fontossága .54*** -.06 .00 .56*** -.09 .53*** -.07 .01 .63*** .05

Aspirációs
index

Fejl dés fontossága .53*** -.11 -.06 .42*** -.19** .54*** .02 -.11 .31*** -.04
Kapcsolatok fontossága .54*** -.05 .01 .47*** -.20* .53*** -.12 -.03 .40*** -.12
Társadalmi célok fontossága .55*** .05 .04 .48*** -.07 .53*** .06 -.11 .47*** .10
Intrinzik életcélok .54*** -.04 .03 .54*** -.20** .54*** -.01 -.11 .43*** -.02
Aspirációs Index .54*** -.04 .11 .63*** -.24 .54*** .01 -.04 .65*** -.05

Társas
támogatás

Iskolatárs .56*** -.22** -.04 .36*** -.03 .54*** .03 .03 .30*** -.04
Barát .51*** -.32*** -.02 .51*** -.14 .56*** .01 .05 .39*** -.18
Tanulmányi átlag .55*** -.04 .00 .65*** -.09 .54*** .00 -.05 .77*** .00

GHQ Mentális egészség .47*** -.19* .05 .47*** -.34*** .56*** .04 .00 .49*** -.10
TIPI Extraverzió .46*** -.29*** .06 .62*** -.26** .57*** .05 .01 .68*** .51

Neuroticizmus .53*** .02 -.06 .44*** .32*** .55*** -.02 .02 .47*** .01
*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001
A táblázat csak azokat a változókat tartalmazza, amelyek legalább egy szignifikáns longitudinálisan kereszt-korrelációt mutattak a PVH-val.
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Leolvasható az 31. táblázatról, hogy fiúk körében PVH-t okozó pszichológiai
tényez nek bizonyult az alacsony társas támogatás (iskolatársaktól, barátoktól), a rosszabb
mentális egészség, valamint a személyiségvonások közül az introverzió. Fiúk körében PVH
következménynek egyik bevont változó sem min sült (természetesen magán a PVH változó
második adatfelvételkor mért szintjén kívül).

Lányok körében PVH-t okozó tényez nek bizonyult a magas fantázia motiváció, PVH
következménynek pedig a magas napi átlag játékid t (azon belül is a hétvége délutánonkéntit
és hajnalit) és az alacsony készségfejlesztési motivációt találtuk.

4.4.7. A PVH stabilitásával, változásaival, okaival és következményeivel
kapcsolatos eredmények (IV. vizsgálat) diszkussziója
Habár a mai napig igen sok kutatás foglalkozott már a PVH legkülönböz bb

korrelátumaival (beleértve saját eddigi kutatásainkat is), egyéves utánkövetéses vizsgálatunk
eredményei érdemben szélesítik a PVH-val kapcsolatos tudást, így az id i perspektívában
relevánsnak bizonyuló rizikó és protektív faktorokkal kapcsolatban kaptunk fontos empirikus
eredményeket: új információkat nyertünk PVH stabilitásáról, változásainak jellemz ir l,
valamint okairól és következményeir l.

A PVH stabilitása
Jelen vizsgálat során a PVH stabilitását illet en kapott eredmények a témában

olvasható empirikus kutatások által találtaknak nem mondanak ellent, de árnyalják azokat. Az
eddigi kutatások sok esetben leíró statisztikákkal általában viszonylagos stabilitást vagy
enyhén csökken  tendenciákat mutattak ki (Gentile és mtsai, 2011; Haagsma és mtsai, 2013;
King, Delfabbro, és mtsai, 2013; Lemmens és mtsai, 2011), amit egyes szerz k viszonylagos
állandóságnak (Gentile és mtsai, 2011), mások pedig inkább jelentékeny változékonyságnak
(King, Delfabbro, és mtsai, 2013) értelmeztek. Jelen vizsgálat során bár sikerült a puszta PVH
pontszámbeli változásoknál jobb módszerrel operacionalizálni a változás mértékét a
Megbízható Változás (Reliable Change) mutató segítségével, a kutatás által felölelt egy év
során nem tapasztaltunk a többi (0,5 2 évet felölel ) vizsgálat során tapasztalt változásoktól
radikálisan eltér  stabilitási eredményeket a leíró statisztikák szintjén. A mi vizsgálatunk által
felölelt egy év során is érvényesült, hogy PVH értéke a résztvev k kis része esetében
csökkent, kis része esetében pedig n tt. Ez az eredmény annyiban jelent újdonságot, hogy
korreláció, valamint egyszer  PVH átlagértékek változásain túlmen en a személyekre bontott
csökkenés és növekedés megbízhatóságát, tehát egyfajta jelent ségét is magába foglalja a
Megbízható Változás mutató használata által. A témában ez idáig közzétett eredményeket
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vizsgálatunk két újdonságnak min sül  eredménnyel b víti. Az egyik, hogy a játékid t
arányaiban lényegesen több személy redukálja, mint a PVH-t (Haagsma és mtsai, 2013
eredményeivel összhangban), tehát a játékid  a PVH-nál csökkentés szempontból
instabilabbnak, viszont növekedés szempontból stabilabbnak bizonyult. Ez azt jelentheti,
hogy egy serdül , ha akár lényegesen is csökkenti a játékidejét, ez még korántsem jelenti azt,
hogy a PVH értéke is csökken eközben, és ennek megfelel en az is valószín síthet , hogy
PVH érték anélkül is jelent sen emelkedhet, hogy a játszással töltött id  érdemben változna.
A másik újdonság, hogy jelen vizsgálat során nem csupán a játékid  és a PVH f skála mentén
történt változások kerültek megállapításra, hanem az azt alkotó alskálák mindegyikét is
teszteltük ebb l a szempontból. Ennek eredményeként azt kaptuk, hogy stabilitást, valamint
megbízható változásokat tekintve nincs szignifikáns különbség az egyes PVH alskálák között.
Ez az eredmény Charlton és Danforth (2007) eredményeihez adnak fontos kiegészítést. k azt
találták ugyanis keresztmetszeti vizsgálatuk során, hogy a függ ség komponens modelljének
(Griffiths, 2005a) elemei nem egyformán jelent sek: függ ség szempontjából központi
(viselkedési szaliencia, megvonási tünetek, konfliktus, visszaesés) és perifériás (kognitív
szaliencia, hangulatszabályozás, tolerancia) tényez kre bomlanak. Longitudinális
vizsgálatunk során a PVH alskálák melyek többnyire megfeleltethet k a komponens
modellben szerepl  tényez knek id i stabilitás tekintetében nem különböztek egymástól
jelent sen, tehát elmondható, hogy egy év távlatában a központi és a perifériás videojáték-
függ ség komponensek hasonló stabilitást mutatnak serdül  magyarok körében.

Amikor a PVH id beli stabilitását a két adatfelvételkor mért PVH értékek egymással
való kapcsolatának er sségével (autokorrelációval) ragadtuk meg, a szakirodalomhoz képest
végs soron újdonságot hajtottunk végre, ha nem is módszert tekintve, hiszen sokan végeztek
autokorrelációt a játékid  változón (Y. Deng, Hou, Ma és Cai, 2013; Ferguson, 2011;
Ferguson és mtsai, 2013, 2012; Lemmens és mtsai, 2011; Motl és mtsai, 2006; Willoughby,
2008). A játékid  korrelációval mért stabilitása az eddigi vizsgálatokhoz hasonlóan közepes
er vel bírt, s hasonló eredményeket szolgáltatott a jelen vizsgálat is mind a játékid , mind a
PVH, mind annak alksálái tekintetében. Újdonság, hogy a PVH alskálák autokorrelációs
stabilitása is tesztelésre került, melynek során nem találtunk köztük szignifikáns stabilitásbeli
különbséget. Míg az eddigi szakirodalmak mind megálltak a mintára vonatkozó korrelációs
együtthatók kiszámításánál, jelen vizsgálatban a következtetési statisztika irányába tettünk
még egy lépést azzal, hogy a korrelációs együttható értékének és egyszer  szignifikanciájának
való közlésén túl minden esetben 95%-os intervallumbecslést készítettünk az adott változó
adott populációra érvényes elméleti korrelációs együtthatójára vonatkozóan. Váratlan
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újdonságot nem hozott ez az elemzés, hiszen az így kapott konfidencia intervallumok is teljes
egészében a közepes erej  stabilitás mez ben helyezkedtek el, ami tovább er síti, s t hitelesíti
azt, hogy populációs szinten a játékid , a PVH, és annak alskálái is közepes mérték
korrelációs stabilitást mutatnak 1-2 év eltelte után.

A PVH változásainak jellemz i
Jelen vizsgálatban a PVH változásainak els  adatfelvételkor megállapított

jelent sebbnek mondható prediktorának mindössze az eszképizmus motiváció, valamint az
érzelmi instabilitás személyiségjegy bizonyult. A vizsgálat ideje alatt PVH-t csökkent
csoportnak magasabb volt a kezdeti eszképizmus motivációja, mint a stagnálóké és a PVH-t
növel ké. Ehhez hozzátéve gondolatban az eszképizmus és a PVH sokízben bizonyított igen
er s kapcsolatát (Billieux és mtsai, 2013; Kuss és mtsai, 2012; Kwon és mtsai, 2011; Li és
mtsai, 2011; Wan és Chiou, 2006b), az a következtetés rajzolódik ki, hogy a magasnak
számító eszképizmus értékek egy év múlvára igen sok esetben intervenciós programok
alkalmazása nélkül is lecsökkennek, normalizálódnak. Fontos aláhúzni, hogy ezek szerint
különösebb beavatkozás nélkül is sok esetben normalizálódnak  a magas eszképizmussal (és
vélhet en magas PVH-val rendelkez ) személyek kiugró értékei már egy éven belül. Ez az
eredmény a PVH-tól óvó, és az egészséges videojáték-használatot el segít  véd faktorok
fontosságát jelzi, melyek jöv beli kiaknázása igen hatékony intervencióként is funkcionálhat.

A PVH változás gyengébb, de szignifikáns prediktorainak bizonyultak bizonyos
életcélok is: a jó megjelenés fontosságának alacsony mértéke jellemezte a PVH-t növel ket. A
jó megjelenés mint extrinzik cél fontossága még levezethet  a szakirodalomból (Chiu és
mtsai, 2004; Gentile és mtsai, 2011), bár nem világos, hogy a többi extrinzik cél közül miért
éppen a jó megjelenéssel kapcsolatban kaptunk ilyen eredményeket. Az intrinzik célok PVH-
tól véd  (vagy inkább PVH csökkenését el segít ) jellege is megmutatkozott, hiszen PVH-t
csökkent k intrinzik céljainak baseline fontossága magasabb volt, mint a másik két
csoportban.

Az eszképizmus motiváció, valamint a neuroticizmus els  adatfelvételkor talált PVH-
ban történ  változásokat gyenge, szinte elhanyagolható el rejelz  erejével kapcsolatos
eredményeinket nem tudjuk összevetni szakirodalmakkal, tekintve, hogy a szisztematikus
szakirodalmi áttekintés során láthattuk: a PVH-ban történ  változások bejóslásával eddig
mindössze egyetlen tanulmány foglalkozott (Gentile és mtsai, 2011), mely nem mért se
játszási motivációkat, sem pedig Big Five személyiségvonásokat. Az említett kutatásban a
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PVH változást az els  adatfelvételkor mért számos változó közül mindössze a társas
kompetencia és az impulzivitás mértéke jósolta be, el bbi negatív, utóbbi pozitív el jellel.

Eredményeink rámutatnak a rekreáció motiváció a PVH kialakulásában tapasztalt, a
többi motivációtól eltér fontos szerepére. A kezdetben nem problémás, PVH-t növel
játékosok körében a rekreáció motiváció igen jelent sen, minden más motiváció növekedését
jelent sen meghaladó mértékben emelkedett a második körre. Elméleti alapokon nyugvó
ehhez hasonló állítást már tett King és Delfabbro (2009a), amely jelen kutatásunk által nyert
empirikus igazolást.

Bár kis erej , de érdekes eredmény, hogy a nagyszül k részér l érkez  társas
támogatás alakulása összefüggést mutatott a PVH változásaival: az els  adatfelvételkor a
majdani PVH trajektória szerinti csoportok nagyjából azonos mérték  nagyszül i társas
támogatásban részesültek, ám a PVH-t szinten tartóktól inkább megvonódott ez, és a PVH-t
csökkent k és növel k is jobban számíthattak nagyszüleikre a második adatfelvételkor. A
nagyszül kt l érkez  társas támogatás tehát kétél  tényez nek t nik: el segítheti a PVH
csökkenését, de a növekedését is, valószín leg a fel lük érkez  társas támogatás min sége
szerint, azaz a valós társas életet aktivizáló, játékhasználatból kibillent , vagy inkább
elkényeztet  és így a játékhasználatot támogató gondoskodásban mutatkozik meg.

Habár a vizsgálatunk által felölelt egy év során gyenge er vel, de az érzelmi
instabilitás inkább növekv  tendenciát mutatott a PVH-t csökkent k körében, mint a PVH-t
szinten tartó és növel csoportokéban. Chappel és mtsainak (2006) eredményeivel
összhangban lehetségesnek tartjuk, hogy a játszás mint megszokott megküzdési mód
korlátozása vagy elhagyása igen komoly megküzdési, valamint érzelemstabilitási kihívást
jelenthet. A játszás mint coping stratégia kiesésével vagy csökkenésével járó r sikeres
betöltéséhez új, adaptívabb feszültségelvezetési szokások kialakítása szükséges, amihez
valószín síthet en egy évnél hosszabb id re van szükség. A PVH csökkentés rögös útján való
elindulás tehát komoly feszültségekkel, nehézségekkel járhat. Amennyiben ez a folyamat
sikertelenül végz dik, megn  a PVH-hoz való visszatérés (a visszaesés fogalma valószín leg
túl er s ebben a kontextusban), vagyis a PVH újbóli növekedésének valószín sége. Azonban
új megküzdési módok sikeres kialakításával, a PVH-hoz való visszatérés elkerülésével újra
stabilizálódhat az érzelmi egyensúly, immáron magasabb fokú pszichoszociális jólléttel
karöltve.
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A PVH okai és következményei
A szakirodalom által eddig kizárólag együttjárási szinten talált bizonyos PVH

korrelátumok ok-okozati viszonyokként való tesztelése történt longitudinális vizsgálatunk
során. Ugyanezt a vizsgálati elrendezést és autoregressziós elemzést alkalmazták Lemmens és
mtsai (2011) kauzalitást tekintve áttörést jelent  kutatásuk során, jelen vizsgálatunkkal rokon,
mégis jelent sen eltér  pszichológiai változók (önbizalom, élettel való elégedettség, társas
kompetencia, magányosság) bevonásával.

A PVH és a játszási motivációk kauzális kapcsolatára vonatkozóan pusztán elméleti
magyarázatok voltak számunkra fellelhet k, melyek szerint a PVH a kezdetben intrinzik,
könnyed, rekreációs motivációk fokozódásával, s az eszképizmus irányába való eltolódásával
fejl dik ki (Beranuy és mtsai, 2013; King és Delfabbro, 2009a; Young, 2010). A lányok
esetében a fantázia motiváció bizonyult id i tekintetben PVH-t bejósló, tehát PVH-t okozó
motivációs jegynek, ami összhangban áll a fantázia motiváció és PVH kapcsolatát
megállapító kutatások eredményeivel (Beranuy és mtsai, 2013; Klimmt és mtsai, 2007).
Lányok esetében a készségfejlesztési motiváció is kapcsolódik a PVH-hoz kauzális módon,
ám nem okként, hanem következményként és fordított el jellel: a PVH lányok esetében a
készségfejlesztési motiváció csökkenését eredményezi. Ez az eredmény bizonyos tekintetben
természetes, hiszen a problémás játékosok valószín leg nem készségfejlesztés céljából
játszanak még akkor sem, ha kezdetben legalább részben ez a motiváció hajtotta ket. Az,
hogy ez a kauzális kapcsolat csak a lányok esetében került felszínre, azt is jelentheti, hogy a
lányok kezdetben magasabb készségfejlesztési szándékkal játszanak. Emögött pedig
elképzelhet , hogy pl. a n k magasabb társas kívánatosságra, elfogadásra törekvése (Hebert,
Clemow, Pbert, Ockene és Ockene, 1995) is állhat. A készségfejlesztés mint társadalmilag,
kulturálisan pozitívan megítélhet  játékmotiváció magas volta tehát a lányok esetében a PVH
emelkedésének, kifejl désének elkezd désével már egy éven belül csökkenést mutat. A többi
motivációs stílus (társas, megküzdés, versengés, rekreáció) esetében nem kaptunk ilyen
markáns ok-okozati összefüggést a vizsgálatunk során, ami jelezheti azt, hogy a motivációk és
PVH lényegi id i változásainak összefüggése egy évnél lassabban kibontakozó folyamat,
potenciálisan hosszabb id  alatt ragadható meg.

A PVH és a játékid  igen sok kutatás által alátámasztott keresztmetszeti kapcsolatának
(Choo és mtsai, 2010; Ferguson és mtsai, 2011) esetleges ok-okozati perspektívája is
feltérképezésre került. A fiúk körében nem találtunk szignifikáns id i kapcsolatot, tehát a
játékid  és a PVH nem járul hozzá egymás id ben eltolt értékeinek megmagyarázott
varianciájához. A lányok esetében azonban a témában minden eddig megjelent szakirodalmi
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sejtéssel (Lemmens és mtsai, 2011; Rehbein és Baier, 2013; Sim és mtsai, 2012) ellentétben a
PVH a játékid  okozójának bizonyult és nem fordítva. Ennek értelmében kutatásunk rámutat,
hogy a lányok körében el bb emelkedik a játszásuk problémássága, és csak ezután növekszik
érdemben a játékidejük. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a magas játékid t már megel zi a PVH
bizonyos megn tt szintje a lányok esetében. A fiúk körében viszont ez nem igazolódott,
ugyanis lehetséges, hogy az  körükben könnyebben el fordul a játékid  szinte spontán,
ötletszer  PVH által nem befolyásolt emelkedése is.

A társas támogatás és a PVH közt mások által is már feltárt negatív irányú kapcsolat
képét is id i perspektívába tudjuk helyezni kutatásunk eredményei alapján. Saját vizsgálatunk
során a barátok és iskolatársak részér l érkez  társas támogatás hiányának fiúk körében PVH-
t okozó volta igazolódott, mely néhány kutatással részleges (Gentile és mtsai, 2011; Lemmens
és mtsai, 2011), másokkal (Rehbein és Baier, 2013) pedig teljes összhangban áll. Seay és
Kraut (2007), valamint Lemmens és mtsai (2011) is a társas támogatással viszonylagos
mértékben összefügg  magányosság konstruktum vizsgálata során egymással összhangban
jelezték a magányosság PVH-t okozó voltát, míg csak Lemmens és mtsai (2011)
vizsgálatában igazolódott a PVH magányosságot okozó, pontosabban tovább fokozó szerepe
is. Iskolatársaktól érkez  társas támogatás mint saját vizsgálatunkban igazolt PVH okozó
tényez  teljes összhangban áll Rehbein és mtsai (2013) iskolai társas beágyazottság PVH-ra
gyakorolt hatását illet en találtakkal. Ez a jelenség alátámasztja gyakorló szakemberek
tapasztalatait (Cash és McDaniel, 2008), valamint Keith Bakkerrel, egy holland PVH kezel
intézet elnökével készített interjú során elhangzottakat is, mely szerint a bekerül  fiatalok
90%-ának igazából nem is PVH a f  problémája, hanem a társas életük gyenge min sége
(Maguire, 2008). Szorosan idekapcsolódik vizsgálatunk azon eredménye is, mely szerint az
introverzió mint személyiségvonás PVH-t okozó tényez nek bizonyult, tehát az els
adatfelvételkor kevésbé társasági, energikus serdül k nagyobb eséllyel váltak problémás
játékossá. Azonban ebb l az is következik, hogy az extravertáltabb személyiségek jobban
védve vannak a PVH kifejl dését l. Az érzelmi stabilitás PVH-val való esetleges kauzális
kapcsolata nem mutatkozott meg vizsgálatunk során. Az érzelmileg instabilabb személyek
vulnerabilitásának hatása feltehet leg egy évnél hosszabb folyamat során bontakozik ki,
mutatkozik meg.

A PVH-val járó mentális problémákat kimutató számos keresztmetszeti kutatás
eredményét kauzális perspektívába helyezve azt találtuk, hogy a fiúk körében az alacsonyabb
mentális egészség kés bbi emelkedett PVH-t okoz. Ez az eredményünk részben, pontosabban
félig egyezik Gentile és mtsainak (2011) azon eredményével, melyek szerint a PVH, valamint
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a szorongás, depresszió és impulzivitás között körkörös, cirkuláris okság van. Saját
vizsgálatunk a gyengébb mentális egészség PVH következmény voltát nem, csak oki voltát
igazolta, és csak fiúk körében. A mentális egészség egyik alkotóelemének tekinthet
önbizalom PVH-val talált ok-okozati kapcsolódását vizsgálva hasonló eredményr l, tehát
PVH-t okozó hatásáról van tudomásunk (Lemmens és mtsai, 2011). A mentális egészség
alacsony szintje mint PVH-t bejósló tényez  beigazolódása a PVH öngyógyító (szelf-
medikációs) (Khantzian, 1985) jellegére utal, azaz arra, hogy ezek a személyek nem
egyértelm en csupán a videojátékokkal való játszás okozta örömért, hanem sokkal inkább a
mögöttes mentális problémák nyomán jelenlev  negatív hangulatok, kellemetlen közérzet,
vagy frusztráció elkerülése, tehát eszképizmus jelleg  indíttatásból játszanak intenzíven
(Fuster és mtsai, 2014; Stoeber és mtsai, 2011; Wan és Chiou, 2006a). Ezen eredményünk a
videojátékok mentális egészségre vonatkozó káros hatásait övez  vitában (lásd Wood, 2008)
azt a néz pontot támasztja alá, mely szerint a PVH inkább már meglev  mentális zavarok
tünete, semmint azok okozója, tehát kutatásunk eredményei szerint a PVH, inkább
másodlagos, mintsem els dleges mentális problémának bizonyult, legalábbis egy éves
perspektívában vizsgálva. Ennek értelmében a kedvez tlen pszichoszociális háttérrel
rendelkez  személyek könnyebben válnak problémás játékhasználókká. Számukra a virtuális
sikerek és kapcsolatok hiánypótló funkciót töltenek be, egyre fontosabbakká válnak. Ennek
következtében egyre nagyobb valószín séggel távolodnak el a valós térben lev
kapcsolataiktól, hanyagolják el társas aktivitásaikat, ezáltal ezt a már amúgy is veszélyeztetett
csoport elszigetel dését végs soron csak fokozza (Charlton és Danforth, 2007; Lemmens és
mtsai, 2011; Smyth, 2007).

Vizsgálatunkban a PVH tanulmányi eredményekkel való kapcsolatának egyik kauzális
iránya sem nyert alátámasztást, Rehbein és mtsainak (2013) eredményeihez hasonlóan.
Ezáltal a rossz tanulmányi eredmények PVH-ra gyakorolt esetleges hatását (Gentile és mtsai,
2011) vizsgálatunk nem igazolta, de a fordított kauzalitást feltételez  elgondolást (Chappell és
mtsai, 2006) sem. Lehetséges, hogy a PVH folyamata lassabban növekszik annál,
mintsemhogy egy év során kimutathatóan rosszabbak legyenek a tanulmányi eredmények,
Rehbein és mtsai (2013) vizsgálata által felölelt öt év pedig lehetséges, hogy túl hosszú id
ilyenfajta direkt hatás kimutatásához, hiszen öt év során a serdül ket rengeteg egyéb hatás is
éri.

A különböz  életcélok PVH-val való kauzális kapcsolata egyik esetben sem nyert
alátámasztást, tehát önmagában egy életcél fontosnak tartásának mértéke egy éven belül nem
okoz alacsonyabb PVH-t, és a PVH sem okoz egy éven belül mérhet  változást az egyes
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életcélok tekintetében. Az értékek, életcélok PVH-ra vonatkozó esetleges kauzális viszonyát
valószín síthet en id ben egy évnél kiterjedtebb, és több közbüls  változót tartalmazó
vizsgálat során lehetne meg bízhatóan kimutatni.

Korlátok
Utánkövetéses vizsgálatunk eredményeinek taglalásakor figyelembe kell vennünk a

kutatás korlátait is. Óvatosságra int a minta nem reprezentatív volta, és viszonylag kis mérete,
valamint a magas arányú lemorzsolódás is. Mindezen túl eredményeinket az is torzíthatja,
hogy a végig önbevallós kérd ívek kitöltése során egyes vizsgálati személyeket
valószín síthet en akarva-akaratlanul is befolyásolhatta a jó benyomás keltés motivációja,
vagy a videojátékosok mint saját csoport imázsának védelme, melynek következtében egyes
játékosok a valóságosnál vélhet en kevesebb problémát vállaltak fel, vallottak be. A két
adatfelvételi ponttal történ  egy éves utánkövetési id tartam több hátrányt is magában rejt:
egyrészt az egy évnél gyorsabb, valamint lassabb folyamatok regisztrálása és értékelése nem
történik meg, másrészt több adatfelvételi ponttal rendelkez  vizsgálatokhoz képest kevésbé
megbízhatóak és rugalmasak az alkalmazható elemzési módszerek, így az autoregressziós
elemzés is (Rogosa, 1980).

5. Diszkusszió
A PVH jelenségével kapcsolatos, értekezésben bemutatott vizsgálataink els  f

célkit zése az volt, hogy a PVH-nak a vele potenciálisan összefüggésben álló pszichológiai
konstruktumok csoportjával való kapcsolatát teszteljük. Eredményeink egyrészt hozzájárulnak
a flow élmény PVH-ban betöltött szerepére vonatkozó vitának (T.-J. Chou és Ting, 2003; vs.
Wan és Chiou, 2006a) eld léséhez oly módon, hogy kutatásunk során bebizonyosodott: a
videojátékokkal való játszás közben átélt flow élmény magas szintje nem feltétlenül vonja
maga után az élet többi területén tapasztalt flow élmények besz külését, megcsappanását.
Másrészt a PVH-nak olyan, eddig nem vizsgált pszichoszociális tényez kkel való
kapcsolatának exploratív jelleg  vizsgálata kezd dött el, mint az életcélok és a korai szül i
nevelési stílus. Ezek mérésére a jöv ben érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, differenciáltabb
és hosszabb mér eszközöket is alkalmazni, hogy családok és szül k számára gazdag és
hasznos információkkal szolgálhassunk a lehet leg problémamentes videojáték-használat
el segítésének érdekében. Harmadrészt pedig a szakirodalomban szórványosan vizsgált
pszichoszociális és játékhasználati tényez k PVH-val való összefüggése került tesztelésre
hazai mintán. Ezen eredményeink a szakirodalommal összhangban álltak, nem okoztak
különösebb meglepetést, de fontos kiegészítéseket állapítak meg.
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A következ  (2a) célkit zésünk a PVH id beli stabilitásának vizsgálata volt. Els
lépésként a POGQ kérd ív longitudinális invarianciájának tesztelése történt meg, hiszen
empirikus adatok különböz  id pontok közötti összevetésének pszichometriai feltétele a
longitudinális mérési invariancia legalább metrikus szintjének teljesülése (Vandenberg és
Lance, 2000). A POGQ kérd ív longitudinális mérési invarianciájának mindhárom szintje
(konfigurális, metrikus, skaláris) bebizonyosodott, így pszichometriailag alátámasztottan
össze lehetett és a jöv ben is össze lehet majd mérni egymással a két adatfelvételi id pontban
kapott PVH eredményeket.

A videojáték-használatot longitudinális módszerrel megragadó kutatásokat
egybegy jt  szisztematikus szakirodalmi áttekintésünk során láthattunk, hogy a PVH-val
kapcsolatos longitudinális ismereteink igen hiányosak, ami egyrészt az ide vonatkozó
publikációk számában (öt darab), másrészt pedig a sz k perspektívájú statisztikai módszerek
alkalmazásában (leíró statisztikák, korrelációk) mutatkozik meg. Saját vizsgálatunk az eddigi
szakirodalmi eredményekhez újdonságként a Megbízható Változás (N. S. Jacobson és Truax,
1991) mutató alkalmazásával járul hozzá, mely során azt tapasztaltuk, hogy megbízható PVH
változáson meglehet sen kevés serdül  (5,95%) ment át az egy év során. Csak kiegészít , ám
fontos ide vonatkozó eredmény a PVH és a játszással töltött id  megbízható változásainak
egybe nem esése, ami azt jelzi, hogy egy serdül , ha akár lényegesen is csökkenti a
játékidejét, ez még korántsem jelenti azt, hogy a PVH értéke is csökken eközben, és ennek
megfelel en az is valószín síthet , hogy PVH érték anélkül is jelent sen emelkedhet, hogy a
játszással töltött id  érdemben változna.

A PVH változásaival összefügg  tényez k vizsgálata során (2b. célkit zés) találtunk
néhány szignifikáns, ám gyenge erej  és szerves egységet nem alkotó eredményt. Ezek közül
a két jelent sebbnek bizonyuló eredmény empirikusan megalapozott magyarázata és elméleti
elhelyezése is jöv beli kutatások feladata. Elemzéseink során az érzelmi instabilitás
személyiségvonás inkább növekv  tendenciát mutatott a PVH-t csökkent k körében, mint a
PVH-t szinten tartó, és növel  csoportokéban. A szelf-medikációs elmélettel (Khantzian,
1985), valamint Chappel és mtsainak (2006) eredményeivel összhangban lehetségesnek
tartjuk, hogy a játszás mint megszokott megküzdési mód korlátozása vagy elhagyása igen
komoly megküzdési, valamint érzelmi stabilitási kihívást jelenthet. A játszás mint coping
stratégia (Khantzian, 1985 alapján) kiesésével vagy csökkenésével járó r sikeres betöltéséhez
új, adaptívabb szokások kialakítása szükséges, amihez a valószín síthet en egy évnél
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hosszabb id re van szükség. A PVH csökkentés rögös útján való elindulás tehát komoly
feszültségekkel, nehézségekkel járhat. Amennyiben ez a folyamat sikertelenül végz dik,
megn het a PVH-hoz való visszatérés valószín sége.

A másik fontos eredményt a rekreáció motiváció PVH-val való összefüggése
jelentette, hiszen keresztmetszetben a többi motiváció szerepéhez képest jelentéktelennek
t nt, ám hosszmetszeti perspektívában igen jelent s kapcsolatot mutat a PVH változásaival.
Eredményeink szerint a rekreáció motiváció t nik a videojátékokkal való különböz  játszási
motivációk közül a leginkább megemelked nek a problémamentes játszás problémásabbá
válásának elindulásakor. Elméleti alapokon nyugvó ehhez hasonló állítást már tettek King és
mtsai (2009a), amely jelen kutatásunk által nyert els  alkalommal empirikus igazolást.

A PVH okainak és okozatainak vizsgálatakor (3. célkit zés) igen eltér  eredményeket
kaptunk fiúkra és lányokra vonatkozóan, ami a szakirodalommal összhangban azt jelzi, hogy
a videojátékokkal való játszás igen eltér  szerepet tölt be a két nem képvisel inek életében
(Carr-Chellman, 2012; Lucas és Sherry, 2004). Fiúk körében PVH-t okozó pszichológiai
tényez nek bizonyult az alacsony társas támogatás (iskolatársaktól, barátoktól), a rosszabb
mentális egészség, valamint a személyiségvonások közül az introverzió. Fiúk körében PVH
következménynek egyik bevont változó sem min sült. Lányok körében PVH-t okozó
tényez nek bizonyult a magas fantázia motiváció, PVH következménynek pedig a magas napi
átlag játékid  (azon belül is a hétvége délutánonkénti és hajnali) és az alacsony
készségfejlesztési motiváció bizonyult.

A PVH pszichoszociális jóllétbeli romlást okozó volta (Gentile és mtsai, 2011) a mi
vizsgálatunkban nem nyert igazolást összhangban Wood (2008) videojáték-használat
ártalmaira és egyúttal a videojáték-függ ség létezésére vonatkozó kételyeivel. Tehát
vizsgálatunk a PVH önálló addikciós betegség volta helyett inkább mint meglev  problémák
következményét, ilyen módon másodlagos mentális zavar jellegét támasztja alá. Fontos
azonban figyelembe vennünk, hogy eredményeink mindössze egy éves utánkövetéssel
születtek, mindenképpen hosszabb utánkövetés szükséges, esetlegesen egy éves
id közönkéntinél gyakoribb mérésekkel a PVH okainak és következményeinek teljeskör
feltérképezéséhez.
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6. Következtetések és jöv beli feladatok
Az értekezésben bemutatott vizsgálataink során kiderülhetett az olvasó számára, hogy

a PVH jelenségének nemcsak a megértése van még folyamatban, hanem definiálása és
megfelel  módszerrel történ  mérésének kialakítása is. A jelenség teljes megértéséhez vezet
út spirál jelleg nek t nik: a jó definíció és mérési módszer felállításához kutatásokra van
szükség, azonban kiforrott és sokatmondó kutatásokhoz megfelel  definiáltság és mérési
módszerek szükségeltetnek. A pszichológia komoly és fontos lépéseket tett már meg ezen az
úton, ám korántsem tekinthetjük a témát lezártnak. Jelen értekezés néhány apró lépéssel járul
hozzá a PVH jelenségének körbejárásához és megértéséhez: néhány máig nem, vagy csak más
kultúrkörben vizsgált összefüggés górcs  alá vételével, a PVH id beli perspektívában való
tesztelésével, valamint az eddig megjelent irodalmak szisztematikus áttekintésével, és végül
egyes konstruktumokkal való ok-okozati összefüggésének tesztelésével.

Utánkövetéses vizsgálatunk ok-okozati elemzései igen hasznos támpontokat adnak a
serdül k PVH-ját illet  prevenciós és edukációs anyagok elkészítéséhez azáltal, hogy
felhívják a figyelmet fiúk körében a társas beágyazottság, valamint a mentális egészség PVH-
tól óvó véd faktor szerepére. Az iskolai és baráti kapcsolatok min ségének minél magasabb
szinten tartása, valamint a mentális egészség legkülönböz bb aspektusainak ápolása
követend  prevenciós céloknak bizonyultak. Konkrét, kiforrott és tágabb id i perspektívában
is helytálló tényez k kikristályosításához mindenképp további vizsgálatok szükségesek. A
lányok esetében a fantázia motivációjából történ  játszás bizonyult a PVH kialakulását
el segít  rizikófaktornak, aminek következtében érdemes lehet a serdül  lányokat arra
buzdítani, hogy ne (vagy ne csak) a virtuális világban éljék meg a különböz  szerepek és
identitások, világok kipróbálásával kapcsolatos igényeiket. A játszási motivációk közül még a
rekreáció motivációval kapcsolatban láthattuk, hogy bár keresztmetszetileg vizsgálva relatíve
veszélytelen faktornak t nik a PVH-val kapcsolatát tekintve, id i perspektívában viszont
kiemelt jelent ség , hiszen a PVH karrier elindulásában a többi motivációnál nagyobb
szerepe van. Ez a fontos eredmény azonban nem jelenti azt, hogy a rekreáció motivációval
párhuzamosan fellendül  PVH szint el bb-utóbb bizonyosan be is érik , azaz problémás
játékhasználó válik mindenkib l, aki pihenésként elkezd játszani egy kicsit, de azt azért
jelenti, hogy ennek a folyamatnak a következtében a PVH szint a nulla vagy minimális
értékr l nagy eséllyel valamennyire megemelkedik. Valószín síthet en lesznek, akiknél
ezután tovább emelkedik a PVH szint (pl. az eszképizmus motiváció belépésével és annak
er södésével), viszont másoknál várhatóan stagnálni fog, vagy elapad. Mindenképpen
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hosszabbra tervezett és több adatfelvételi id ponttal végrehajtott longitudinális vizsgálatok
szükségesek ahhoz, hogy tisztábban láthassuk ezeket a folyamatokat.

A PVH-t illet en azonban eredményeink nemcsak a megel zés, hanem a kezelés, a
leszokás, a csökkentés témájához is hozzászólnak. Azt találtuk ugyanis, hogy a PVH-t
csökkent  személyek érzelmi instabilitása megemelkedett, vélhet en a megszokott
hangulatjavító módszer, vagy bevált megküzdési mód korlátozódása vagy elhagyása miatt.
Azonban az a magyarázat sem vethet  el egyel re, hogy a vizsgálatunkon kívülálló tényez k
miatt bekövetkez  érzelmi instabilizálódás vezetett, pl. új hangulatmódosító módszer (pl.
szerhasználat) felé forduláshoz, és lehet, hogy ez okozta a játéktevékenység visszaszorulását.
El bbi esetben (amikor a PVH csökkentés eredményez érzelmi instabilizálódást) a coping
stratégiák fejlesztése lehet fontos cél, utóbbi esetben viszont komplex, bio-pszicho-szociális
intervenció is indokolt lehet. Az érzelmi instabilitás, valamint instabilizálódás és a PVH
változásainak összefüggése új és gyakorlati szempontból hasznos lehetséges kutatási célt
adhat pszichológus kutatók számára. Ide kapcsolódó további nyitott és nagyon fontos
tisztázandó kérdés, hogy a függ ségre hajlamos személyek közül miért választja valaki a
videojátékokat, mások az alkoholt, megint mások a drogokat.

Mindezeken túl is további kutatásra érdemes területek is felmerültek a vizsgálatok
tervezése és kivitelezése során. Egyrészt a videojátékokkal kapcsolatos legújabb jelenségeket
fontos volna minél hamarabb vizsgálat tárgyává tenni. Ide tartoznak a videojátékoknak
nemcsak a pozitív hatásai, hanem a bennük rejl  pozitív, akár pszichoterápiás jelent ség
potenciál is (Antal és mtsai, 2014). Ezenkívül a videojátékokkal való játszásból megél
emberek, a profi videojátékosok PVH és pszichoszociális jóllétét is mindenképp kutatási
figyelmet érdeml  területnek tartjuk, hiszen azáltal, hogy az ket játszás közben online
megtekint  emberek száma, valamint a versenyeken elért sikereik után kapják a fizetésüket,
esetükben a játéktevékenység nem megy a munka rovására, s t: teljesen egybeesik azzal.
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(Demetrovics és

mtsai, 2011)
rendszere szerinti

motivációk

Yee (2006a)
rendszere szerint

kapcsolódó
F típus / Altípus

Problémás
videojáték-

használattal való
pozitív (POZ),

negatív (NEG) és
összefüggést nem

találó (NT)
tanulmány

Konkrét motiváció
megnevezése

(amennyiben eltér az
MOGQ vagy Yee

(2006a) rendszerét l)

Eszképizmus Bevonódás /
Eszképizmus

Hellström és mtsai,
2012 (POZ)

Zanetta Dauriat és
mtsai, 2011 (POZ)

Kneer és Glock,
2013 (POZ)

Xu és mtsai, 2011
(POZ)

Kuss és mtsai, 2012
(POZ)

Kwon és mtsai, 2011
(POZ)

Escape from self
(Baumeister, 1991)

Li és mtsai, 2011
(POZ)

Billieux és mtsai,
2013 (POZ)
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Wan és Chiou, 2006b
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Coping

Vollmer és mtsai,
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Beranuy és mtsai,
2013 (POZ) Disszociáció

Lee és LaRose, 2007
(POZ)

Hangulatszabályozás
Unalom zés

Lee és LaRose, 2007
(POZ) Hangulatszabályozás

Egyedüllét ellenHussain és Griffiths,
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Fantázia Bevonódás / Szerep-
játszás

Billieux és mtsai,
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Klimmt és mtsai,
2007 (POZ) Kontroll coping?

Készségfejlesztés

Rekreáció
(33%-os átfedés a

Bevonódás /
Eszképizmus skálával)

Wan és Chiou, 2006a
(POZ) relaxáció
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Hellström és mtsai,
2012 (NEG) Szórakozás

Zanetta Dauriat és
mtsai, 2011 (NT) Pihenés
Lu és Wang, 2008

(POZ) Játékosság
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Versengés Teljesítés / Versengés Billieux és mtsai,
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Társas motiváció

Szociabilitás / Társas
élet, Csapatmunka

Hellström és mtsai
(2012) (NEG)

Billieux és mtsai,
2013 (NT)

Zanetta Dauriat és
mtsai, 2011 (POZ)
Beranuy és mtsai,

2013 (POZ)
Kneer & Glock, 2013

(POZ)
S. H. Hsu és mtsai

2009 (POZ)
Kötelesség
(obligation)

Lu és Wang, 2008
(POZ) Lojalitás

King és Delfabbro
2009a, b (POZ) Társas elismertségért

Szociabilitás /
Kapcsolatok;
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(NT) Valahova tartozás
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kívül es  motivációk Teljesítés / El menetel

Billieux és mtsai,
2013 (POZ)

Kneer & Glock, 2013
(POZ)

Hellström és mtsai,
2012 (POZ) státusz-lépés

King és Delfabbro,
2009b (POZ)

hatalom
(empowerment)
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Zanetta Dauriat és
mtsai, 2011 (POZ) Eredményesség

S. H. Hsu és mtsai,
2009 (POZ) Jutalom

Teljesítés / Technika
Billieux és mtsai,

2013 (POZ)
Kuss, Louws &

Wiers (2012) (POZ)
King és Delfabbro

(2009b) (POZ) Kontroll

Bevonódás / Felfedezés
S. H. Hsu és mtsai,

2009 (POZ) Kíváncsiság
Zanetta Dauriat és
mtsai, 2011 (NT)

Bevonódás /
Személyreszabás

Zanetta Dauriat és
mtsai, 2011 (NT)
Billieux és mtsai,

2013 (POZ)

Yee rendszerén is kívül
es  motivációk:

King és Delfabbro,
2009b Befejezés, lezárás

Li és mtsai (2011) aktuális ideális én
diszkrepanciája

2. melléklet: nem standard, vagy módosított mér eszközeink
2.1. melléklet: szocidemográfiai adatok
1. El ször is add meg az azonosítódat, ami három részb l tev dik össze: monogramod,

születési hónapod, napod. Tehát pl. ha Nagy Karcsinak hívnak, és 1995.01.04-án születtél,
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akkor az azonosítód: NK0104. Ha pedig Szundi Szilárdnak hívnak és 1996.12.30-án
születtél, akkor az azonosítód: SzSz1230. Tehát írd kérlek a pontozott vonalra az
azonosítódat: .............

2. Nemed: (Karikázz)
A. férfi
B. n

3. Életkorod: ....... év
4. Hány testvéred van? (féltestvér és mostoha testvér is számít):....
5. Hány évesek a testvéreid? (vessz kkel elválasztva, és ha nincs testvéred, hagyd

üresen)....................
6. Melyik iskolába jársz?.............................................................
7. Mennyi volt a tavaly év végi (2012. jún) iskolai átlagod? .......
8. Átlagosan milyen jegyeket kapsz az iskolában (mostanában, az elmúlt 1-2 hónapban)?

(Karikázz)
A. 5-ösöket
B. 4,5-5
C. 4-4,5
D. 3,5-4
E. 3-3,5
F. 2,5-3
G. 2-2,5
H. 1-2

9. Anyukád legmagasabb iskolai végzettsége: (Karikázz)
A. kisebb, mint 8 általános
B. 8 általános
C. érettségi/szakmunkás
D. f iskolai diploma
E. egyetemi diploma
F. nem tudom

10. Apukád legmagasabb iskolai végzettsége: (Karikázz)
A. kisebb, mint 8 általános
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B. 8 általános
C. érettségi/szakmunkás
D. f iskolai diploma
E. egyetemi diploma
F. nem tudom

11. Családod struktúrája: (Karikázz)
A. nem teljes család
B. teljes/kétszül s család
C. egyéb: .....................................................................

12. Jelenleg hányan éltek egy háztartásban?...............
13. Dohányoztál-e az elmúlt három hónapban? (Karikázz)

A. igen, napi rendszerességgel
B. igen, de napi rendszerességnél ritkábban
C. nem dohányzom

14. Fogyasztasz-e heti rendszerességgel vagy gyakrabban alkoholt vagy egyéb tudatmódosító
szereket (pl. drogok)? (Karikázz)
A. igen, heti rendszerességgel vagy gyakrabban
B. igen, de heti rendszerességnél ritkábban
C. nem

15. Jártál-e már életedben pszichológusnál, pszichiáternél? Ha igen, akkor miért és mennyi
ideig?.................................................................................................................

16. Milyen gyakran játszol videó játékokkal? (a számítógépen, konzolokon és mobiltelefonon
játszható digitális játékokra gondolj) (Karikázz)
A. kb minden nap
B. hetente kb. 4-5 alkalommal
C. hetente 2-3 alkalommal
D. kb hetente egyszer
E. havonta néhányszor
F. több havonta egyszer
G. sosem játszom videó játékokkal
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17. Milyen gyakran mész fel közösségi média oldalra (pl. facebook, twitter, myspace, iwiw)
akár számítógépen, akár okostelefonon vagy tableten keresztül? (Karikázz)
A. naponta legalább 20-szor
B. naponta 10-20-szor
C. naponta néhányszor (2-10-szer)
D. kb minden nap
E. hetente kb. 4-5 alkalommal
F. hetente 2-3 alkalommal
G. kb hetente egyszer
H. havonta néhányszor
I. több havonta egyszer
J. sosem foglalkozom közösségi média oldalakkal (pl. nem vagyok beregisztrálva sem

Facebook-ra, sem egyéb közösségi média oldalra)



168

2.2. melléklet: videojátékokkal kapcsolatos játszási szokások
Ha sosem játszol videó játékokkal, ugord át ezt a kérd ívet (a következ  16 kérdést).
A következ kben a videó játékokkal való játszási szokásaidra vagyunk kíváncsiak. Videó
játéknak számít minden számítógépen, mobiltelefonon, vagy különböz  játék konzolokon
játszható játék, akár a legegyszer bb kártya (pl. Pasziánsz) vagy kvíz játékok (pl. Honfoglaló)
is.
1. Hány éve játszol videó játékokkal? __________ éve
2. Kérünk, töltsd ki az alábbi táblázatot:

Aktuálisan (az elmúlt hónapban) mely játékokkal játszol leginkább? Próbáld
kedveltségi sorrendben írni, tehát kezd az aktuálisan kedvenceddel.

A játék neve Platform (PC, PS, PS2, PS3,
XBOX, XBOX360, XBOX
Kinect, Wii, PSP, Nintendo,

okostelefon, stb.)

Online vagy
offline, vagy

vegyesen
mindkett ?

1.
2.
3.
4.
5.
3. Egész eddigi életedre visszatekintve melyik volt a kedvenc videó játékod?...............
4. Az iskolán kívül milyen elfoglaltságokban szoktál rendszeresen részt venni?

Rendszeresnek számít, ha legalább hetente egyszer veszel részt benne. (Karikázz, többet is
bekarikázhatsz)
A. sportolás
B. zene/kórus
C. iskolai tanulmányokkal kapcsolatos különórák
D. nem iskolai tanulmányokkal kapcsolatos szakkörök, kurzusok, dráma
E. templomba járás vagy egyéb vallásgyakorlási tevékenység
F. klubokba, vagy diszkóba járás
G. barátok
H. egyéb:

5. Mik azok az elfoglaltságok/programok, melyek fontosabbak számodra a videó játékokkal
való játszásnál? Tehát amikor lenne kedved videó játékkal játszani, az alábbiak közül
melyek kedvéért szoktad abbahagyni a játszást? (Karikázz, többet is bekarikázhatsz)
A. egyik kedvéért sem szoktam abbahagyni a videó játékokkal való játszást
B. tanulás (akkor is karikázd be, ha általában a tanulás, házi feladatok elvégzése UTÁN

szoktál játszani)
C. sportolás
D. zene/kórus
E. iskolai tanulmányokkal kapcsolatos különórák
F. nem iskolai tanulmányokkal kapcsolatos szakkörök, kurzusok, dráma
G. templomba járás vagy egyéb vallásgyakorlási tevékenység
H. klubokba, vagy diszkóba járás
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I. egyéb:...........................................
6. Hány barátod van? (testvérek is számíthatnak, ha barátodnak érzed ket!) (Írj egy

számot).......
7. Barátaid közül hányan nem, vagy alig játszanak videó játékokkal? (Írj egy számot)....
8. Barátaid közül hányan játszanak videó játékokkal kb ugyannyit, mint te? (Írj egy

számot)....
9. Barátaid közül hányan játszanak nálad többet videó játékokkal? (Írj egy számot)....
10. Barátaid közül hányról nem tudod, hogy mennyit játszik videó játékokkal? (Írj egy

számot)....
11. Leggyakrabban hol játszol videó játékokkal? (Karikázz)

A. otthon, abban aszobában, amelyikben alszom
B. otthon, de nem abban a szobában, amelyikben alszom
C. nem otthon szoktam játszani

12. Egy átlagos tanítási napon (hétf t l péntekig) átlagosan hány órát játszol videó játékokkal
a következ  id intervallumokban? (Írj számokat az alábbi helyekre)

6:00 12:00 12:00 18:00 18:00 24:00 24:00 6:00
__ óra/nap __ óra/nap __ óra/nap __ óra/nap

13. Egy átlagos hétvégi napon (szombat, vasárnap) átlagosan hány órát játszol videó
játékokkal a következ  id intervallumokban? (Írj számokat az alábbi helyekre)

6:00 12:00 12:00 18:00 18:00 24:00 24:00 6:00
__ óra/nap __ óra/nap __ óra/nap __ óra/nap

14. Hogy képzeled, feln ttként (25-50 évesen) fognak-e, és ha igen, milyen irányban fognak
változni a videó játékokkal való játszási szokásaid?
A. Többet fogok játszani, mint mostanában
B. Kb ugyanannyit fogok játszani, mint mostanában
C. Kevesebbet fogok játszani, mint mostanában

15. Mivel indoklod az el z  kérdésre adott válaszodat? Miért fogsz többet/kb
ugyanannyit/kevesebbet játszani? .....................................................................
............................................................................................................................

16. Ha ma kiderülne, hogy egy hónap múlva világ vége lesz: mit gondolsz, változtatnál-e a
videó játékokkal való játszási szokásaidon?
A. Igen, többet játszanék, mint mostanában
B. Nem, tehát kb ugyannyit játszanék, mint mostanában
C. Kevesebbet játszanék, mint mostanában
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2.3. melléklet: társas támogatás
Az alábbiakban a társas környezeted különböz  csoportjairól lesz szó. Mindegyik csoportban
gondolj arra az emberre, akivel a legjobb a kapcsolatod. Pl. ha több testvéred is van, akkor a
válaszadáskor arra a testvéredre gondolj, akire leginkább számíthatsz, illetve akinek
legszívesebben lennél segítségére.

Nehéz élethelyzetben kinek a segítségére számíthatsz?
egyáltalán
nem

keveset átlagosan nagyon
1. Szül 1 2 3 4
2. Nagyszül  (csak akkor
töltsd ki, ha van él
nagyszül d)

1 2 3 4
3. Testvér (csak akkor töltsd
ki, ha van testvéred) 1 2 3 4
4. Távolabbi rokon (pl.
unokatestvér, nagynéni,
nagybácsi, keresztszül )

1 2 3 4
5. Iskolatárs, osztálytárs 1 2 3 4
6. Barát 1 2 3 4
7. Egyéb, számodra fontos
ember: .............................. 1 2 3 4
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2.4. melléklet: módosított TIPI kérd ív
Kérlek, ítéld meg, hogy a következ  jellemz k, tulajdonságok milyen mértékben igazak rád
vonatkozóan!
A 7-es érték a teljes egyetértést, az 1-es az egyetértés teljes hiányát jelenti. A 4-es érték
határozatlanságra utal. A többi köztes érték köztes fokozatokat jelent.

Egyáltalán
nem értesz

egyet
Határozatlan Teljesen

egyetértesz
1. Társasági, lelkes,

extravertált 1 2 3 4 5 6 7
2. Kritikus, veszeked s 1 2 3 4 5 6 7
3. Megbízható,

önkontrollal
rendelkez

1 2 3 4 5 6 7
4. Nyugtalan, hirtelen

haragú 1 2 3 4 5 6 7
5. Nyitott, komplex

gondolkodású 1 2 3 4 5 6 7
6. Visszahúzódó, csendes 1 2 3 4 5 6 7
7. Megért , melegszív 1 2 3 4 5 6 7
8. Szervezetlen,

figyelmetlen 1 2 3 4 5 6 7
9. Nyugodt,

kiegyensúlyozott 1 2 3 4 5 6 7
10. Konvencionális, nem

kreatív 1 2 3 4 5 6 7
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3. melléklet: Játék közben, iskolában és otthon tapasztalt flow élmények tipikus és atipikus
mintázatai teljes eredménylista

Játék közben, iskolában és otthon tapasztalt flow élmények tipikus és
atipikus mintázatai

Konfigu-
rációk Kapott Várt Z-érték Bino2kp Korrig_p Típus/Antitípus
111 45 5,47 16,716 0 0 T
121 26 6,53 7,44 0 0 T
222 36 9,47 8,485 0 0 T
333 56 13,57 11,44 0 0 T
442 31 12,45 5,141 0 0 T
444 49 9,5 12,694 0 0 T
555 96 18,62 17,94 0 0 T
221 23 8 5,14 0 0,001 T
332 28 14,24 3,531 0,0007 0,076 T
253 2 10,88 -2,551 0,0013 0,141 A
345 3 12,51 -2,559 0,0015 0,161 A
254 1 8,72 -2,453 0,0016 0,166 A
135 2 10,08 -2,396 0,0025 0,268 A
125 1 7,99 -2,304 0,003 0,313 A
524 3 11,41 -2,351 0,0035 0,366 A
514 2 9,56 -2,291 0,0039 0,4 A
532 8 18,84 -2,399 0,0041 0,412 A
531 6 15,91 -2,373 0,0041 0,415 A
152 2 9,32 -2,242 0,0047 0,471 A
521 4 12,62 -2,296 0,0048 0,472 A
413 2 9,28 -2,233 0,0049 0,479 A
543 15 15,25 0 0,5427 0,5
445 23 12,87 2,698 0,0065 0,6 T
112 14 6,48 2,764 0,0067 0,6 T
454 20 10,7 2,703 0,0067 0,6 T
425 4 12,01 -2,177 0,0073 0,7 A
432 6 14,65 -2,141 0,0092 0,9 A
415 3 10,07 -2,077 0,0097 0,9 A
142 2 8,28 -2,016 0,0108 1 A
215 2 8,21 -1,998 0,0115 1 A
251 3 9,65 -1,986 0,0131 1 A
155 3 9,64 -1,984 0,0132 1 A
353 22 12,97 2,378 0,0134 1 T
431 5 12,37 -1,963 0,0157 1 A
214 1 6,06 -1,857 0,0163 1 A
255 20 11,81 2,248 0,0179 1 T
211 13 6,71 2,243 0,0197 1 T
453 6 13,35 -1,883 0,0207 1 A
245 4 10,49 -1,857 0,0209 1 A
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354 4 10,4 -1,836 0,0222 1 A
535 29 19,47 2,06 0,0248 1 T
341 4 10,22 -1,796 0,025 1 A
154 2 7,12 -1,735 0,0268 1 A
212 14 7,94 1,979 0,032 1 T
412 4 9,74 -1,684 0,0342 1 A
243 4 9,67 -1,668 0,0357 1 A
352 7 13,62 -1,666 0,0382 1 A
143 3 7,89 -1,568 0,0452 1 A
313 4 9,02 -1,51 0,0538 1
153 4 8,88 -1,475 0,0585 1
434 17 11,19 1,595 0,0622 1
551 9 15,21 -1,473 0,0622 1
124 2 5,9 -1,404 0,066 1
322 17 11,3 1,555 0,0667 1
512 7 12,52 -1,425 0,0683 1
241 4 8,57 -1,395 0,0707 1
511 16 10,57 1,521 0,0708 1
145 4 8,56 -1,393 0,071 1
423 6 11,07 -1,379 0,0749 1
321 5 9,54 -1,313 0,0858 1
534 9 14,38 -1,294 0,0913 1
113 10 6,17 1,342 0,0959 1
133 5 9,29 -1,248 0,0984 1
234 5 9,12 -1,203 0,1077 1
435 10 15,15 -1,201 0,1102 1
544 17 12,22 1,23 0,1125 1
233 16 11,38 1,226 0,1134 1
144 3 6,32 -1,126 0,1239 1
553 12 17,16 -1,132 0,1256 1
213 4 7,56 -1,117 0,1268 1
324 5 8,62 -1,067 0,1396 1
552 13 18,01 -1,07 0,1403 1
123 4 7,37 -1,059 0,1413 1
513 16 11,93 1,039 0,1493 1
314 4 7,23 -1,017 0,1525 1
525 11 15,45 -1,01 0,1555 1
335 19 14,72 0,989 0,1604 1
312 6 9,47 -0,967 0,1666 1
515 9 12,94 -0,961 0,1684 1
131 5 8,24 -0,956 0,1698 1
452 10 14,01 -0,942 0,1737 1
433 10 13,96 -0,931 0,1771 1
422 8 11,62 -0,919 0,1804 1
311 11 7,99 0,889 0,183 1
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344 6 9,24 -0,904 0,185 1
343 15 11,53 0,879 0,1861 1
224 10 7,23 0,845 0,1935 1
443 15 11,86 0,771 0,2144 1
331 15 12,03 0,715 0,2298 1
114 7 4,95 0,699 0,2299 1
342 9 12,1 -0,751 0,2326 1
522 18 14,94 0,666 0,2451 1
151 10 7,87 0,581 0,2674 1
455 17 14,48 0,533 0,2863 1
223 11 9,03 0,492 0,2967 1
334 13 10,87 0,495 0,2971 1
554 16 13,75 0,474 0,3057 1
115 5 6,7 -0,464 0,3402 1
421 8 9,81 -0,421 0,3533 1
225 8 9,79 -0,415 0,3557 1
533 16 17,95 -0,344 0,3786 1
134 6 7,44 -0,347 0,3852 1
414 6 7,43 -0,344 0,3866 1
441 9 10,51 -0,314 0,395 1
424 10 8,87 0,211 0,3957 1
141 8 7 0,191 0,4007 1
411 7 8,22 -0,253 0,4217 1
242 11 10,15 0,111 0,4355 1
523 13 14,23 -0,196 0,4392 1
231 9 10,09 -0,186 0,4463 1
355 13 14,08 -0,155 0,4556 1
545 17 16,54 0 0,4881 1
122 8 7,73 0 0,5095 1
132 10 9,75 0 0,5108 1
244 8 7,75 0 0,5117 1
323 11 10,76 0 0,5117 1
252 11 11,42 0 0,5289 1
232 12 11,95 0 0,5326 1

Összesen 1360 1360
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ADATLAP
a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához

I. A doktori értekezés adataiA szerz  neve: Smohai Máté
A doktori értekezés címe és alcíme: A problémás videojáték-használat pszichológiai összefüggései és

id beli alakulása
A doktori iskola neve: ELTE Pszichológiai Doktori Iskola
A doktori iskolán belüli doktori program neve: Személyiség- és egészségpszichológia
A témavezet  neve és tudományos fokozata: Dr. Vargha András MTA doktora;

Dr. Ehmann Bea, PhD
A témavezet  munkahelye: Károli Gáspár Református Egyetem; Magyar Tudományos Akadémia
MTMT-azonosító: 1004475
DOI-azonosító2: 10.15476/ELTE.2015.013
II. Nyilatkozatok1. A doktori értekezés szerz jeként3

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követ en a doktori értekezésem és a tézisek
nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom a Pszichológia
Doktori Iskola hivatalának ügyintéz jét Madar Veronikát, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse
az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges
nyilatkozatokat.

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illet leg oltalmi bejelentés
közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE
Digitális Intézményi Tudástárban;4

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból min sített adatot tartalmazó doktori értekezést a
min sítés (dátum)-ig tartó id tartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és
az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;5

d) kérem, hogy a m  kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerz désre tekintettel a doktori
értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az ELTE
Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. Ha a könyv a
fokozatszerzést követ n egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori értekezésem és a
tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi
Tudástárban.6

2. A doktori értekezés szerz jeként kijelentem, hogy
a) a ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltend  doktori értekezés és a tézisek saját eredeti,

önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerz i jogait;
b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón benyújtott

tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.
3. A doktori értekezés szerz jeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének
plágiumkeres  adatbázisba helyezéséhez és plágiumellen rz  vizsgálatok lefuttatásához.
Kelt: Budapest, 2015. január 22.

a doktori értekezés szerz jének aláírása
2 A kari hivatal ügyintéz je tölti ki.3 A megfelel  szöveg aláhúzandó.4 A doktori értekezés benyújtásával egyidej leg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi,
illet leg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet.5 A doktori értekezés benyújtásával egyidej leg be kell nyújtani a min sített adatra vonatkozó közokiratot.6 A doktori értekezés benyújtásával egyidej leg be kell nyújtani a m  kiadásáról szóló kiadói szerz dést.


