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1. Bevezetés és célkitűzések1 
 

Az internet elterjedése és nélkülözhetetlenné válása az egész világon végbemenő, 
gyors folyamat. Az internet használata nemcsak kényelmesebbé tett számunkra számos 
tevékenységet, hanem mind személyiségünket, mind gondolkodásunkat bizonyos mértékig 
átalakította (Aboujaoude, 2011). 

Az internet számos olyan jellemzővel bír, amely különösen vonzóvá teszi használatát 
az emberek számára (anonimitás, interaktivitás, könnyű hozzáférhetőség, a fizikai megjelenés 
hiánya, élvezetesség stb.) (Greenfield, 2011). Az internet egyes applikációi, melyek 
lehetőséget teremtenek a kommunikációra, a kapcsolattartásra és –építésre oly módon, ahogy 
eddig egyetlen más technológiai újdonság nem adott rá módot (egyidejű kommunikáció akár 
több személlyel egyszerre, akár csoport szinten is), találkoznak az ember azon alapvető 
biológiai és evolúciósan kialakult igényével, hogy kapcsolódjon másokkal. Így alakulhat ki az 
ún. megszaladás jelensége, amely során egy ember hirtelen rengeteg kapcsolatot halmoz fel 
interneten keresztül, ugyanakkor ezek a kapcsolatok nem olyan mélységűek és intenzitásúak, 
mint a korábbi, kevesebb számú, de nagyobb teherbírású kapcsolatai (Csányi és Miklósi, 
2010). Utóbbi jelenségre az internet paradoxonjaként utaltak kutatók (Kraut és mtsai, 1998). 

Az internet tehát nemcsak hasznos, hanem ártalmas kihatással is lehet egyes emberek 
életére. Az internethasználati problémák az internet terjedésével párhuzamosan egyre 
nagyobb méreteket öltöttek. Mivel csak pár évtizede bukkant fel mind maga az internet, mind 
a hozzá kapcsolódó használati problémák köre, az ezzel foglalkozó szakemberek számos 
kérdésben nem jutottak még egyetértésre. Ezzel összecsengésben az Amerikai Pszichiáterek 
Társasága 2012. decemberében „internet use gaming disorder” néven utalta a zavart a további 
kutatást igénylő  pszichiátriai problémák közé (Grohol, 2012). 

A kutatást igénylő fő kérdések közül mindjárt az első a zavar mérésének kérdése. Ez 
mind klinikai, mind kutatási szempontból lényeges, bár a klinikum számára elsősorban a 
diagnózis kritériumrendszerének kidolgozásán van a hangsúly, míg kutatási szempontból egy 
jól mérő kérdőív a cél. Az 1990-es évek végétől datálható kutatásokban a problémás 
internethasználat mérésére számos mérőeszközt használtak, mégis a mai napig nincs olyan 
mérőeszköz, amely megnyugtató módon validált lenne (Jia és Jia, 2011). 

A disszertációmban szereplő kutatásokban egyik célom, hogy kidolgozzak egy a 
lehető legtöbb szempontból validált és jó pszichometriai jellemzőkkel bíró, a problémás 
internethasználatot mérő kérdőívet, amely ugyanakkor relatíve rövid, megkönnyítve ezzel a 
felhasználhatóságát mind a klinikum, mind a tudomány területén. 

További, eddig talán kevesebbet kutatott, terület a problémás internethasználat 
összefüggései egyéb személyiséget érintő pszichológiai konstruktumokkal – akár a 
pszichopatológia, akár a normál személyiség jellemzői tekintetében. Mindezeket komplex 
modellbe rendezve érdemes vizsgálni, ahol a konstruktumok egymásra hatásai is benne 
foglaltatnak. Ennek megfelelően második célkitűzésem, hogy az alábbi, a problémás 
internethasználattal kapcsolatba hozható, pszichológiai konstruktumokat – önértékelés, 
szorongás, depresszió, külső megjelenéssel kapcsolatos elégedettség, pszichopatológiai 
tünetek, személyiséget leíró vonások – mediációs modellbe helyezzem, és ezzel a problémás 
internethasználat etiológiájára vonatkozó megállapításokat tehessek. 
 
 
 
 
                                                
1 Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Demetrovics Zsoltnak, a kutatásaimban és a disszertáció 
elkészítésében nyújtott nélkülözhetetlen segítéségéért, valamint Dr. Kökönyei Gyöngyinek a statisztikai 
elemzésekben történő nagyon fontos közreműködéséért. 
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2. Elméleti áttekintés 
 
2.1. Definíció 

A két leggyakoribb definíciós megközelítés közül az egyik az addiktológiai 
értelmezési keretet használja, és az internetfüggőséget vagy viselkedési addikcióként, vagy – 
mivel a viselkedési addikció fogalma hiányzik a nemzetközi osztályozási rendszerekből – 
impulzuskontroll-zavarként határozza meg (Young, 1998a; Griffiths, 1998; Shapira és mtsai, 
2003). A másik megközelítés a kognitív-viselkedési modell, amely elsősorban a problémás 
internethasználat patológiás kognitív és viselkedéses jegyeit hangsúlyozza (Caplan, 2002). 

Nincs konszenzus még abban a kérdésben, hogy érdemes-e külön betegségként 
tekinteni az internet használatával kapcsolatos problémákra, vagy inkább egy egyéb zavarokat 
(pl. szorongást, depressziót) fedő tünetcsoportról van szó. 
2. 2. Mérőeszközök 

Az internetfüggőség, illetve a problémás internethasználat mérésére vonatkozóan több 
mérőeszköz is készült az elmúlt években, amelyek egy része egyúttal a problémás 
internethasználat összetevőit is megkísérelte azonosítani (Chou, Condron és Belland, 2005; 
Beard, 2005; Jia és Jia, 2009, 2011). 

A két legkorábbi és leggyakrabban használt mérőeszköz a nemzetközi kutatásokban 
Young  (1998a, 1998b) nevéhez fűződik. A 8-itemes Diagnosztikus Kérdőív (Diagnostic 
Questionnaire) eldöntendő kérdésekből áll, míg a 20 itemes Internet Addikciós Teszt vagy 
Skála (Internet Addiction Test/Scale, IAT/IAS) 5-fokú Likert skálával dolgozik. Az IAS 
validálására, alfaktorainak azonosítására több kutatás irányult, azonban igen heterogének az 
eredmények. Widyanto és McMurran (2004) hat faktort igazolt (szaliencia, excesszív 
használat, munka elhanyagolása, várakozás, kontrollhiány és a szociális élet elhanyagolása). 
Chang és Law (2008) három faktort találtak (megvonás és szociális problémák, időkezelés és 
teljesítmény, valamint valóság helyettesítése). Szintén három faktoros eredményre jutott 
Widyanto, Griffiths és Brundsden (2011): érzelmi/pszichológiai konfliktusok, időkezelési 
problémák, hangulatszabályozás. Más kutatások egyetlen faktort javasoltak (pl. Khazaal és 
mtsai, 2008), vagy éppenhogy kettőt (Barke, Nyenhuis, Kröner-Herwig, 2012), illetve ötöt 
(Chong Guan és mtsai, 2012). A kutatások többségében nem reprezentatív mintákon 
történtek, és mind életkor, mind kultúra tekintetében különbségek vannak a vizsgált 
mintákban. 

Caplan (2002) Generalizált Problémás Internethasználat kérdőíve (Generalized 
Problematic Internet Use), illetve Davis, Flett és Besser (2002) Online Kogníciós Skálája 
(Online Cognition Scale) elméletvezérelt mérőeszközök: a patológiás internethasználat 
kognitív-viselkedéses modelljét használva dolgozták ki őket. Ugyanakkor a későbbiekben 
kevés kutatásban alkalmazták ezeket annak ellenére, hogy pszichometriailag a jobban 
kidolgozott eszközök közé tartoznak. 

Újabban több kutatásban alkalmazzák Meerkerk és mtsai (2009) Compulsive Internet 
Use Scale nevű kérdőívét, amely pszichometriailag jól megalapozott, és egyetlen faktort 
mutató kérdőív. 
 
2.3. Epidemiológia 

Az internetfüggőség prevalenciájára vonatkozóan nagyon eltérő adatok jelentek meg a 
szakirodalomban attól függően, hogy hol, mikor, milyen mintán történt a felmérés, illetve 
milyen módszerrel, milyen mérőeszközt és kritériumrendszert alkalmaztak a kutatók a 
problémás internethasználat megállapítására. A legkisebb prevalencia érték 0,3-0,7% között 
alakult, amelyet felnőtt lakosság körében azonosítottak az Egyesült Államokban (Aboujaoude, 
Koran, Gamel, Large, Serpe, 2006). Norvég serdülők reprezentatív mintáján ugyanakkor 
1,98%-os prevalenciát találtak (Johansson és Götestam, 2004). A legmagasabb, 10% feletti 
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értékeket többnyire Ázsiában mérték (Yang és Tung, 2007; Mythily, Qiu és Winslow, 2008; 
Kim és mtsai, 2010). 

A kutatások nagyobb része azt mutatta, hogy a problémás használók többsége férfi 
(Morahan-Martin és Schumacher, 2000; Ritter és mtsai, 2004; Yang és Tung, 2007; Siomos 
és mtsai, 2008; Canbaz, Sunter, Peksen, Canbaz, 2009; Korkeila, Kaarlas, Jaaskelainen, 
Vahlberg, Taiminen, 2010; Tsitsika és mtsai, 2011). Ugyanakkor Young (1998a, 1998b) 
felhívta a figyelmet a nők sérülékenységére is. Egy friss egész Európára kiterjedő 
reprezentatív, serdülőket vizsgáló felmérés (Durkee és mtsai, 2012) szerint a patológiás 
használók közt magasabb volt a fiúk aránya, míg az enyhébb, de ugyancsak problémát jelző 
(maladaptív használat) kategóriában a lányok voltak felülreprezentáltak. Ugyanakkor ez még 
az egyes országokban is eltérően alakulhat, ugyanis maladaptív használatban Észtországban 
és Szlovéniában a fiúk esetében nagyobb a prevalencia. 

Nemcsak a problémás használatban lehet gender különbség, hanem abban is, hogy 
milyen tevékenységet folytatnak az interneten inkább a férfiak, illetve a nők. Ilyen különbség 
például, hogy a nők inkább használják az internetet szocializációs célból (közösségi oldalak, 
chatszobák látogatása), míg a férfiak inkább játszanak, videót néznek vagy híreket olvasnak 
(Durkee és mtsai, 2012; Ak, Koruklu, Yilmaz, 2012). 

Több olyan populációt ír le a szakirodalom, amely az átlagosnál veszélyeztetettebb a 
problémás internethasználat vonatkozásában. Az egyik ilyen a serdülő korosztály, amely 
részben az életkori sajátosságok folytán, részben pedig az iskolával összefüggő életmód (az 
internethasználat elterjedése a tanulásban, oktatásban, valamint a kollégiumi elhelyezés) miatt 
lehet fokozottan érintett az internetfüggőség szempontjából. Utóbbi ok miatt azok a fiatal 
felnőtt egyetemisták is veszélyeztettek, akik a szülői felügyelettől és különösen az addigi 
szociális hálójuktól messze folytatják tanulmányaikat (Kandell, 1998). 

Nem minden fiatal egyformán veszélyeztetett a problémás internethasználat 
tekintetében. Számos fiatalokat célzó kutatás vizsgálta azokat a rizikótényezőket, amelyek 
hajlamosíthatnak az internetfüggőségre. Ezek között szerepel a nem biológiai szülővel vagy 
más rokonnal való együttélés, vagy a szülői törődés észlelt hiánya a serdülő részéről, az 
állandó partnerkapcsolat megléte, illetve ha munkanélküli a szülő vagy gondozó (Durkee és 
mtsai, 2012). Szintén rizikótényező a szülők válása, a diszfunkcionális családi kapcsolatok 
(Tsitsika és mtsai, 2011), a családi ellenőrzés hiánya, a családi konfliktusok (Yen és mtsai, 
2009a). Jang és Ji (2012) kutatása a szülői problémaivás közvetlen és közvetett hatásait 
igazolta a gyerek problémás internethasználatára kora serdülőkorban lévő fiúknál és 
lányoknál. Megnövekedett kockázatot jelent mind a depresszióra, mind a problémás 
internethasználatra vonatkozóan a migráció is gyermekeknél és serdülőknél (Guo és mtsai 
2012). Mindezekkel szemben a megfelelő szülői kötődés a serdülővel preventív szerepet 
játszik az internetfüggőség kialakulásában (Siomos és mtsai, 2012). 

 
2.4. Komorbiditás 

Az internetfüggőség más pszichiátriai tünetekkel, vagy állapotokkal való együttjárását 
klinikai és nem klinikai mintákon egyaránt vizsgálták. A leggyakoribb klinikai zavarok az 
internetfüggőséggel diagnosztizált betegek között a depresszió és egyéb hangulatzavarok, 
valamint a szorongásos zavarok (pl. a szociális fóbia, generalizált szorongás) (Shapira, 
Goldsmith, Keck, Khosla és McElroy, 2000; Ko, Yen, Chen, Chen és Yen, 2008; Bernardi és 
Pallanti, 2009, Tsitsika és mtsai, 2011). Egyúttal mind a depresszió, mind a szorongás 
mértéke együttjár az internetfüggőség súlyosságával nem klinikai populációban is (pl. Young 
és Rodgers, 1998a; Nyikos és mtsai, 2001; Kim és mtsai, 2006; Ha és mtsai, 2007; Yen és 
mtsai, 2009a; Park és mtsai, 2012). 

Az internetfüggőség és az obszesszív-kompulzív tünetek, valamint a pszichoaktívszer-
dependencia, vagy a legális, illetve illegális szerhasználat szorosan kapcsolódnak (Shapira és 
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mtsai, 2000; Ko és mtsai, 2006; Ha és mtsai, 2007; Jang és mtsai, 2008; Bernardi és Pallanti, 
2009). 

Internetfüggőséggel diagnosztizált személyek körében gyakrabban előfordulnak még 
evészavarok és különféle személyiségzavarok (pl. borderline, elkerülő, kényszeres) (Shapira 
és mtsai, 2000; Bernardi és Pallanti, 2009; Tao és Liu, 2009). 

Mind gyerekeknél, mind serdülőknél, mind egyetemistáknál bizonyították, hogy az 
internetfüggőség mértéke és az ADHD tüneteinek súlyossága összefüggnek (Yoo és mtsai, 
2004; Ko és mtsai, 2008; Cao és mtsai, 2007; Yen és mtsai; 2009b). 

Ko és mtsai (2009) két éves prospektív vizsgálatában 1848 serdülőt (átlagéletkor 12,36 
év volt) követtek nyomon, és azt találták, hogy a depresszió, az ADHD, a szociális fóbia és az 
ellenségesség rizikótényezőknek bizonyultak az internetfüggőség megjelenésének 
tekintetében. A legszignifikánsabb előrejelzői a problémás internethasználatnak az ADHD és 
az ellenségesség bizonyultak. A depresszió és a szociális fóbia csak a lányok között jósolta be 
az internetfüggőséget. 

 
2.4. Etiológia 

A számos vizsgálati szempont közül itt most elsősorban a személyiségpszichológiai és 
pszichopatológiai vonatkozású kutatásokat idézem. 

Az egyik leginkább vizsgált pszichológiai zavar az internetfüggőség vonatkozásában a 
depresszió, amely egyértelmű összefüggést mutat vele (Young, Rodgers, 1998a; LaRose és 
mtsai, 2001; Caplan, 2002; Kim és mtsai, 2006; Yang, Tung, 2007; Mythily és mtsai, 2008; 
Lin, Ko és Wu, 2011; Park és mtsai, 2012). Nehéz ugyanakkor az ok-okozati kapcsolat 
megállapítása, így egyaránt elképzelhető, hogy (1) a fokozott internethasználat 
következményeként jelennek meg hangulati problémák, illetve, hogy (2) a depresszív tünetek 
nyomán fordul valaki az internet felé, amely segít kompenzálni a tüneteit, elterelni gondolatait 
a problémáiról, vagy enyhíti depresszióját az interneten elérhető szociális támasz, pozitív 
élmények stb. által. A leginkább valószínű azonban, hogy a két folyamat kölcsönösen hatnak 
egymásra, azaz a kezdeti hangulati problémák hozzájárulhatnak a fokozott 
internethasználathoz, amely azonban hosszú távon rontani fogja a tüneteket (Park és mtsai, 
2012). 

Számosan alátámasztották azt az összefüggést, hogy a magányosabb emberek 
veszélyeztetettebbek az internetfüggőséggel szemben (Young és Rodgers, 1998b; Morahan-
Martin és Schumacher, 2000; Caplan, 2002; Whang és mtsai, 2003). Szintén összefüggés 
mutatkozik a problémás internethasználat és az alacsony önértékelés között (Armstrong, 
Philips és Saling, 2000; Caplan, 2002; Niemz, Griffiths, Banyard, 2005; Yang, Tung, 2007; 
De Berardis és mtsai, 2009). Mind a magányosság, mind az önértékelés esetében – hasonlóan 
a depresszióhoz – kölcsönös ok-okozati viszony feltételezése a legvalószínűbb. 

Született néhány longitudinális vizsgálat az ok-okozati viszonyok kiderítése céljából. 
Kraut és mtsai (1998) 169 fő esetében követték nyomon az internet bekötésétől kezdve az első 
egy-két éven át az internethasználat hatását a családi kommunikációra, a pszichológiai jóllétre 
és egyéb szociális kapcsolatokra. Eredményeik azt mutatták, hogy a nagyobb mértékű 
internethasználat a családi kommunikáció és a szociális kör mértékének csökkenésével, 
továbbá a depresszió és magányosság növekedésével kapcsolódott össze. Megfogalmazták az 
internet paradoxonjának tételét, miszerint az emberek, bár az internetet kommunikációra 
használják elsősorban, a fokozott használat ennek ellenére inkább a szociális bevonódottság 
és a pszichológiai jóllét csökkenésével jár együtt. Magyarázatként felmerül, hogy az emberek 
erős, valós kapcsolati kötődéseiket helyettesítik internetes, szegényesebb minőségű, új társas 
viszonyaikkal, amelyeket nem tudnak beágyazni korábbi kapcsolatrendszerükbe. Az 
internethasználat ezen negatív hatásai azonban a vizsgálat harmadik évének végére eltűntek 
(Kraut, Kiesler, Cummings, Helgeson, Crawford, 2002). 
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Tekintve, hogy az internetfüggőség egyik lehetséges értelmezési keretét az 
impulzuskontroll-zavarokkal való rokonsága adja, felmerül a problémás internethasználat 
impulzivitással, gátolatlansággal, vagy a szenzoros élménykereséssel való kapcsolata. A 
kutatások többsége a szociális gátolatlanság (Morahan-Martin és Schumacher, 2000; Niemz 
és mtsai, 2005), a szenzoros élménykeresés (Lin és Tsai, 2002), az impulzivitás (Cao és mtsai, 
2007; De Berardis és mtsai, 2008; Mottram és Fleming, 2009; Lin, Ko és Wu, 2011), és a 
csökkent önkontroll (Kim és mtsai, 2008) esetében igazolta ezt a kapcsolatot. Ugyanakkor a 
szenzoros élménykeresést illetően az eredmények nem egyértelműek (pl. Armstrong és 
munkatársai, 2000). 

A temperamentumjellemzőkkel való kapcsolódás a problémás internethasználat 
vonatkozásában még további kutatást igényel. Az internetfüggőség egyrészt magas 
újdonságkereséssel, magas fájdalomkerüléssel és alacsonyabb szintű jutalomfüggőséggel jár 
együtt (Ko és mtsai, 2006, 2010; Dalbudak és mtsai, 2013), másrészt más kutatásban (Cho és 
mtsai, 2008) magasabb önirányultsággal és együttműködéssel, és alacsonyabb 
újdonságkereséssel és transzcendenciaélménnyel. 

Az internetfüggőség a pszcihopatológiai tünetekkel való  kapcsolatát számos kutatás 
vizsgálta. Kétféle mintán végeztek mérést: 1. egyrészt nem klinikai mintán vizsgálódtak 
(Yang és mtsai, 2005; Jang, Hwang és Choi, 2008; Alavi és mtsai, 2012), másrészt pedig 
diagnosztizált internetfüggők között (Huang és mtsai, 2010; Tonioni és mtsai, 2012). Az 
összes kutatás megegyezett abban, hogy a problémás internethasználat és a depressziós 
tünetek mennyisége kapcsolódnak egymással. A kutatások többsége (Yang és mtsai, 2005; 
Jang, Hwang és Choi, 2008; Huang és mtsai, 2010) az obszesszív-kompulzív tünetek 
mennyiségével is kapcsolatba hozta az internetfüggőséget. Két kutatás (Yang és mtsai, 2005; 
Huang és mtsai, 2010) azt találta, hogy a problémás internethasználók  nagyobb mértékű 
ellenségességet és több paranoid gondolatot mutatnak. A két klinikai mintán történő felmérés 
pedig abban egyezett meg, hogy a szorongásos tünetek nagysága is kapcsolódik az 
internetfüggőséggel. Egy iráni kutatás (Alavi és mtsai, 2012) az összes pszichopatológiai 
tünet megnövekedett mértékét igazolta a problémás internethasználat esetében. 

Egyetlen longitudinális kutatás lelhető fel a szakirodalomban a pszichopatológiai 
tünetek és a problémás internethasználat kapcsolatának alakulása témájában (Dong, Zhou és 
Zhao, 2011a). Az eredmények azt mutatták, hogy az obszesszív-kompulzív tünetek már az 
addikció kialakulása előtt abnormális mértékűek voltak. Egy év múlva pedig az obszesszív-
kompulzív, a depressziós, a szorongásos tünetek és az ellenségesség volt szignifikánsan 
magasabb az internetfüggők körében a normaértékhez viszonyítva. A függő személyek egy 
évvel korábbi értékeihez képest pedig változás mutatkozott a depressziós, szorongásos 
tünetek, az ellenségesség, interperszonális szenzitivitás és pszichoticizmus mértékében. Ez 
alapján az feltételezhető, hogy utóbbi tünetek az internetfüggőség kialakulásának 
következményei, míg az obszesszív-kompulzív tünetek az internetfüggőség prediktorai. 

A problémás internethasználat és személyiségvonások kapcsolatát érintő kutatások 
(Cao és Su, 2007; Tosun és Lajunen, 2009; Huang és mtsai, 2010) többségében azt találták, 
hogy az eysencki pszichoticizmus összefügg a problémás internethasználattal. Két kutatásban 
(Cao és Su, 2007; Tsai és mtsai, 2009) a neuroticizmus kapcsolódott az internethasználati 
problémákkal, míg Huang és mtsai (2010) az introverziót találtak jellemzőnek az 
internetfüggő serdülőknél. Wilson, Fornasier és White (2010) az előzőektől eltérő 
eredménnyel zárult. Ennek oka lehet, hogy a kutatók kifejezetten a fiatalok SNS-használatát 
(MySpace, Facebook) vizsgálták. Itt az derült ki, hogy az extrovertált és kevésbé lelkiismeres 
személyek számoltak be intenzívebb SNS-használatról és addiktív tendenciákról. 

Az utóbbi évtized második felében egyre több az olyan kutatás, amelyek vagy 
igyekeznek tágabb elméleti keretbe helyezni a problémás internethasználatot, vagy a korábbi 



 7 

kevés szempontú vizsgálat helyett komplexebb megközelítéssel foglalkoznak vele. Ilyen 
tágabb elméleti keret a tanuláselméleti perspektíva. 

Az internetfüggőséget kutatók közül elsőként Davis (2001) vetette fel kognitív-
viselkedéses értelmezési keret bevezetését a problémás internethasználat megértésére. A 
problémás internethasználat távoli szükséges okaként említi az egy már korábbi 
pszichopatológia meglétét a használónál. Ehhez járulhat hozzá egy stresszor (pl. az internet 
vagy egy új alkalmazásának a megismerése), és a diatézis-stressz modell értelmében 
kiváltódik a problémás internethasználat. Az internet, annak új lehetősége, illetve a vele való 
tapasztalat hozzájáruló okként katalizálhatja a problémás internethasználat kifejlődését. A 
használat során másodlagos megerősítőkké válnak az olyan körülmények is, amelyek 
kapcsolódnak az internet használatához (pl. a billentyűzeten való gépelés taktilis érzete). 
Közeli hozzájáruló okok lehetnek a személy kognitív diszfunkciói, mint például „én csak az 
interneten vagyok jó”, „offline értéktelen vagyok, de online vagyok valaki”. 

A generalizált problémás internethasználatot a családtól vagy barátoktól jövő szociális 
támasz hiánya és/vagy a szociális izoláció fokozhatja. Az internetes barátok háttérbe szorítják 
az interneten kívüli kapcsolatrendszert, és a személy még izoláltabbá válhat. 

 
1. ábra Davis modellje a patológiás internethasználatra 

 
 
Caplan (2002) ebben az elméleti keretben végezte el kutatását. Eredményei szerint a 

problémás internethasználathoz szorosan kapcsolódik a depresszió, az önértékelés 
problematikája, a magányosság, valamint a félénkség. A problémás internethasználat 
maladaptív kogníciói közül az észlelt szociális előnyök (vagyis a virtuális interperszonális 
interakció preferenciája) befolyásolták leginkább az egészségváltozókat. Caplan az 
eredményeket úgy interpretálta, hogy a szociális izolációnak kiemelt szerepe van. Azok a 
személyek, akik magányosabbak és előnyben részesítik az online szociális interakciót a 
szemtől szembeni kommunikációhoz képest, inkább számolhattak súlyosabb viselkedési 
problémákkal internethasználatuk következtében. Caplan (2005) következő vizsgálatában azt 
a modellt állította fel, miszerint a szociális készségek deficitje hajlamosítja arra a személyt, 
hogy az online szociális interakciókat előnyben részesítse a szemtől szembeni interakciókhoz 
képest. Ugyanakkor a szociális készségekben jelentkező deficit együttjár pszichoszociális 
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problémákkal (depresszió, magányosság, szociális szorongás). Ezen problémák és az 
internethasználat negatív következményei között az online interakció preferenciája játszik 
közvetítő szerepet. Caplan a szociális kontroll képességet mérte, mint szociális készséget. A 
szociális kontroll képessége az énmegjelenítést, benyomáskeltés menedzselését jelenti, amely 
készség deficitje a személyt arra vezetheti, hogy a virtuális térben próbálkozzon. Az online 
kommunikációs partnerek ugyanis jobban tudnak válogatni az énbemutatási stratégiákban, 
idealizáltabb benyomást kelthetnek másokban, amely következtében intimebb interakció 
folyhat a partnerek között, mint a szemtől szembeni helyzetekben. 

Szintén a szociális készségek deficitjét találta az online kommunikáció felé fordulás 
hátterében pl. Shepherd és Edelmann (2005), akik a fokozott internethasználatot a magas 
szociális szorongás szabályozási lehetőségeként azonosították. Iacovelli és Valenti (2009) 
eredményei alátámasztották, hogy az excesszív internethasználókat mások kevésbé találják 
szeretetreméltónak egy interakcióban szociális készségük fejletlensége miatt. Rice és Markey 
(2009) kísérleti eredményei pedig azt mutatták, hogy az introvertált, vagy magas neuroticitású 
személyek jobban szorongtak egy szemtől szembeni interakcióban, mint egy számítógép 
mediálta kommunikációs szituációban. 

A szociális készségek problematikájához szorosan kapcsolódó konstruktumok az 
érzelmi intelligencia és az alexitímia, amelyek internetfüggőséggel való pozitív, előrejelzői 
vagy mediátori kapcsolatát többen is bizonyították (Parker és munkatársai, 2008;  Beranuy, 
Oberst, Carbonell és Chamarro, 2009; De Berardis és munkatársai, 2009). 

 
3. Az empirikus vizsgálatok 

 
3.1.  1. vizsgálat: A Problematic Internet Use Questionnaire kidolgozása online 
adatfelvétel során 

 
3.1.1. Vizsgálati személyek 

Az összesen felvett 1064 kérdőívből 1037 (97,5%) bizonyult értékelhetőnek. A 
válaszolók 54,1%-a volt férfi. Az átlagéletkor 23,3 év (szórás 9,1). A vizsgálati személyek 
döntő többsége budapesti lakos (44%), és nagyjából ugyanennyien (43,9%) élnek egyéb 
városokban (megyeszékhelyen vagy más városban). 

 
3.1.2. Mérőeszközök 

Internetfüggőségi Kérdőív: 30 internethasználattal kapcsolatos állításra vonatkozóan 
kellett a kitöltőnek megállapítania, 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire érzi igaznak 
magára vonatkozóan. A kérdőív egyes tételek esetében Young (1998a) Internet Addikciós 
Skála (Internet Addiction Scale) kérdőíve tételeinek fordítását, más esetekben ezek 
módosítását tartalmazta, részben pedig a problémás internethasználatról olvasható 
önbeszámolók és elemzések alapján további tételeket generáltunk. 
 
3.1.3. Eredmények és megbeszélés 

A 30 tételen faktoranalízist végeztünk; varimax rotációval. Az analízis alapján 
négyfaktoros, illetve háromfaktoros megoldások születtek. Előbbi esetben az első három 
faktor megegyezett a háromfaktoros megoldás faktoraival, megjelent azonban egy három 
tételt tartalmazó negyedik faktor is. Ezek közül két tétel a problémaészlelésre és a 
segítségkérés szükségességére vonatkozott, míg a harmadik tartalmilag nem kötődött szorosan 
az előbbi kettőhöz, ugyanakkor viszonylagosan magasan korrelált az első két faktorral. Mivel 
az előbbi két tétel jól illeszkedett a harmadik faktorba is, végül ezen, negyedik faktor elvetése 
és a háromfaktoros megoldás alkalmazása mellett döntöttünk. A három faktor összesen a 
variancia 41,962%-át képes magyarázni. 
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A háromfaktoros megoldás a következőképpen alakult. 
Az (1) első faktorba összesen 11 tétel került. Ezek a tételek tartalmilag egyrészt az 

internettel való gondolati elfoglaltság köré csoportosultak, vagyis olyan dolgokra 
vonatkoztak, hogy az illető napközben sokat ábrándozik, fantáziál az internetről, várja, hogy 
mikor kerül ismét internet közelébe, másrészt pedig az internethasználat hiánya keltette 
feszültségre, nyugtalanságra, lehangoltságra kérdeztek rá. Ezt a faktort „obszesszió” 
skálának neveztük el. 

A (2) második faktorba összesen 10 tétel került. Ezek tartalmilag a mindennapok 
részét képező tevékenységek, illetve alapvető szükségletek elhanyagolására vonatkoztak. 
Éppen ezért a faktort „elhanyagolás” skálának neveztük el. 

A (3) harmadik faktorba 8 tétel került. Ezek a tételek az internethasználat 
kontrollálásának nehézségére utaltak. Azt fejezték ki, hogy a személy a tervezettnél 
gyakrabban és/vagy hosszabb ideig használja az internetet, illetve hogy tervei ellenére sem 
tudja csökkenteni az internethasználatát. A faktort „kontrollzavar” skálának neveztük el. 

A tételeket átvizsgálása után egyes tételeket kiszelektáltunk vagy azért, mert egyik 
faktorban sem jelent meg egyértelműen, illetve egyéb mutatói (kommunalitás, item-totál 
korreláció) is azt jelezték, hogy nem illeszkedik a skála egészébe, vagy mert hasonlóan magas 
korrelációt mutatott több faktorral is. Elhagytunk egy tételt azért, mivel alacsony 
kommunalitása mellett a válaszolók viszonylagosan magas arányban (5,1%) nem válaszolták 
meg. Ily módon végül három, egyenként hat-hat tételt tartalmazó, skálát kaptunk, amelyeket 
az 1. táblázat2 mutat be. 

 
1. táblázat A 18 tételes PIUQ faktorstruktúrája 

 1. faktor 
obszesszió 

2. faktor 
elhanyagolás 

3. faktor 
kontrollzavar 

4. Milyen gyakran ábrándozol az internetről? 0.789   
1. Amikor nem vagy az interneten, milyen gyakran fantáziálsz az internetről, 
vagy gondolsz arra, hogy milyen lenne most internetezni? 

0.752   

7. Milyen gyakran érzed nyugtalannak, feszültnek magad, ha nem 
internetezhettél annyit, amennyit szerettél volna? 

0.693   

10. Milyen gyakran érzed nyugtalannak, feszültnek magad, ha több napig 
nem tudtál internetezni? 

0.669 0.321  

13. Milyen gyakran fordul elő veled, hogy depressziósnak, szomorúnak, 
idegesnek érzed magad, amikor nem internetezel, és ez az érzés elmúlik, 
amikor újra bejelentkezel az internetre? 

0.633   

16. Milyen gyakran álmodsz az internettel? 0.630   
2. Milyen gyakran hanyagolod el otthoni teendőidet azért, hogy többet 
internetezhess? 

 0.733  
5. Milyen gyakran internetezel, amikor aludnod kellene inkább?  0.624  
8. Milyen gyakran választod az internetezést a partnereddel való együttlét 
helyett? 

 0.572  
11. Milyen gyakran szenved hátrányt a munkád vagy a teljesítményed az 
internetezés miatt? 

 0.531 0.327 
14. Milyen gyakran panaszkodnak a környezetedben lévők arra, hogy túl sok 
időt töltesz az interneten? 

 0.528  

17. Milyen gyakran választod az internetezést ahelyett, hogy elmennél 
valakivel szórakozni? 

 0.457  
3. Milyen gyakran érzed úgy, hogy csökkentened kéne az internetezéssel 
töltött időt? 

  0.760 
6. Milyen gyakran van úgy, hogy szeretnéd csökkenteni az internetezéssel 
töltött időt, de nem sikerül? 

  0.720 
9. Milyen gyakran próbálod titkolni, hogy mennyi időt töltöttél az interneten?   0.645 
12. Milyen gyakran érzed úgy, hogy internethasználatod problémát okoz 
számodra? 

  0.602 
15. Milyen gyakran veszed észre magadon amikor internetezel, hogy azt 
mondod: „csak még egy pár perc és abbahagyom”? 

  0.488 
18. Milyen gyakran jut eszedbe, hogy segítséget kéne kérned 
internethasználatod miatt? 

  0.461 

                                                
2 A 0,1-nél kisebb értékeket nem jelöltük. 
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A skálák teszt-reteszt reliabilitását Pearson-korrelációval ellenőriztük. 63 egyetemista 

vett részt a vizsgálatban, akik a PIUQ kitöltését megismételték 3 hét múlva. A főskála 
tekintetében a korreláció értéke magasnak bizonyult (0,909; p<0,0001). Az alskálák esetében 
az értékek 0,763 és 0,904 között fordultak elő. 

A PIUQ kialakítása során kapott háromfaktoros modell, mind teoretikusan, mind 
empirikusan jól alátámasztható. A faktorstruktúra és a tartalmuk igen hasonlít az eredeti 
Young-féle Internet Addikciós Teszt két vizsgálatban is háromfaktorosnak talált 
struktúrájához (Chang és Law, 2008; Widyanto, Griffiths és Brunsden, 2011). Chang és Law 
(2008) „Megvonás és társas problémák” faktora a PIUQ Obszesszió alskálájához hasonlatos, 
míg az „Időkezelés és teljesítmény” faktor a Kontrollzavar alskálához, valamint a „Valóság 
helyettesítése” faktor az Elhanyagolás alskálával rokonítható. Hasonlóan mondható Widyanto 
és mtsai (2011) vizsgálati eredményére vonatkozóan, hogy az egyik faktor, amely az 
érzelmi/pszichológiai konfliktust méri, az Elhanyagolás alskálára hajaz; a második faktor, 
mely az időkezelési problémákat írják körbe, a Kontrollzavarral vethetők össze; míg a 
harmadik faktor, mely a hangulatszabályozást mér az internethasználat által, az Obszesszió 
alfaktornak feleltethető meg tartalmilag. 

A fenti eredmények tükrében úgy tűnik, hogy a problémás internethasználat 
jelenségének viselkedési addikciós keretben történő értelmezése reális megközelítés lehet. Az 
internethasználat problémássága ugyanis magán hordozza azokat a legfontosabb jellemzőket, 
amelyek mindenfajta addikció esetében meghatározó jelentőségűek (Rácz, 1999; Németh, 
2000; Demetrovics és Kun, 2010; Potenza, 2009). Ezek a kényszeresség, úgy is mint 
kontrollzavar (3. faktor), azaz legyőzhetetlen vágy az adott viselkedés kivitelezésére, valamint 
ezzel összefüggésben a gondolati lefoglaltság (1. faktor), különösen a cselekvés 
kivitelezésében megjelenő akadályoztatás esetén, illetve szintén ugyanebben az esetben a 
hiánytünetek (jelen esetben feszültség, nyugtalanság) megjelenése. És ide tartozik, a 
problémásság talán legfontosabb jelzője, az élet egyéb, korábban fontosnak tartott területeinek 
az elhanyagolása (2. faktor), a tanulási és/vagy munkatevékenység leromlása, a (valóságos, 
teherbíró) társas kapcsolatok sérülése és az egyéb alapvető szükségletek (alvás, evés) háttérbe 
szorulása. 
 
3.2.  2. vizsgálat: A Problematic Internet Use Questionnaire konfirmátoros 
faktoranalízise serdülő mintán, off-line, csoportos adatfelvételben 
 
3.2.1. Célkitűzés 
 Egyik törekvésünk az első vizsgálat online adatfelvétele után az volt, hogy 
bebizonyítsuk, a PIUQ megőrzi faktorstruktúráját és pszichometriai tulajdonságait offline 
adatfelvétel esetén is. 
 
3.2.2. Vizsgálati személyek 

Nyolc középiskola vett részt a vizsgálatban. Az iskolákat úgy választottuk ki, hogy 
reprezentálják sokféleségükben a középiskolákat helyszínük és a környékük szocioökonómiai 
sajátosságai tekintetében. Minden középiskolából egy második és egy harmadik osztályt 
választottunk ki random módon. 

457 fő töltötte ki a kérdőívet, 19 fő esetében a nagy számú kitöltetlen válasz miatt, 
kérdőívüket eltávolítottuk a mintából. A végső minta elemszáma így 438 főre módosult (195 
fiú és 243 lány). Az átlagéletkor 16,02 év volt (SD = 0,69 év). 
 
3.2.3. Mérőeszközök 

A Problematic Internet Use Questionnaire 
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3.2.4. Eredmények és megbeszélés 
Az elemzéseket az SPSS 16.0 és Mplus 6.0 statisztikai szoftverekkel végeztük. 

Konfirmátoros faktoranalízis módszerével teszteltük a problémás internethasználat mérési 
modelljét. Két mérési modellt hasonlítottunk össze: az egyfaktoros és az eredeti másodrendű 
3-faktoros struktúrát egy másodlagos faktorral (lsd. 2. ábra). Az egyfaktoros megoldás 
felvetését az indokolta, hogy a három alskála a korábbi vizsgálatban magasan korrelált 
egymással. 
 
2. ábra A problémás internethasználat háromfaktoros modellje 

Item 1
Item 4
Item 7

Item 10

Item 13

Item 16
Item 2
Item 5

Item 8

Item 11

Item 14

Item 17

Item 3

Item 6

Item 9

Item 12

Item 15

Item 18

Obsession 

Neglect 

Control disorder 

Problematic
Internet Use

 
Az egyfaktoros és a 3-faktoros megoldások illeszkedési mutatóit a 2. táblázatban 

láthatjuk. Ahogy a táblázatból leolvasható az egyfaktoros megoldás a mutatók szerint kevéssé 
adekvátan illeszkedik az adatokhoz, ugyanakkor a 3-faktoros megoldás illeszkedési mutatói jó 
illeszkedést jeleznek. 
 
2. táblázat A konfirmátoros faktoranalízis illeszkedési mutatói az egy- és három-faktoros 
modellek tesztelése során 

 Egy-faktor 3-faktor 
Χ2 516,6 396,5 
Df 135 132 
TLI 0,931 0,951 
CFI 0,939 0,958 

RMSEA 0,080 0,068 
A két mérési modell statisztikai összevetése (chi-square difference test) során 

megállapítható, hogy a háromfaktoros megoldás szignifikánsan jobban illeszkedik az 
adatokhoz, mint az egyfaktoros megoldás (χ2 different test = 92,2, df = 3, p<0,001). 

Kialakítottuk a PIUQ rövid verzióját a három alskála item-total korrelációinak 
megvizsgálásával. Az egyfaktoros feltáró faktoranalízist minden alskála esetén külön-külön 
elvégeztük. Három olyan tételt választottunk ki alskálánként, amelyek magas fokú item-total 
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korrelációkat és faktortöltéseket jeleztek, miközben a faktorok tartalmát is szem előtt 
tartottuk. A rövid verzióban az Obszesszió alskála a 7., 10., 13. tételeket, az Elhanyagolás 
alskála a 2., 5., 14. tételeket, a Kontrollzavar alskála a 3., 6., és 9. tételeket tartalmazta az 
eredeti 18-itemes kérdőívből. A Cronbach-alfa a teljes rövid skálán 0,87 volt. 

A konfirmátoros faktoranalízis teljes mértékben alátámasztotta az eredeti 
háromfaktoros modell megfelelőségét, szemben az egyfaktoros lehetséges alternatív modellel. 

 
3.3.  3. vizsgálat: A PIUQ további validálása felnőtt reprezentatív mintán, offline, 
egyéni adatfelvétellel 
 
3.3.1. Célkitűzés 

Folytatva a validálás folyamatát: kiterjeszteni kívántuk eltérő adatfelvételi módokra és 
más típusú mintákra az adatfelvételt. 
 
3.3.2. Vizsgálati személyek 

A Problematic Internet Use Questionnaire felvételére az Országos Lakossági 
Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) felmérés keretében került sor (Paksi és 
mtsai, 2009). A célpopuláció a magyarországi 18-64 éves népesség. A minta kiválasztása 
Budapesten egy, vidéken két lépcsőben zajlott. A PIUQ felvétele a kérdezőbiztos 
jelenlétében, önkitöltős módszerrel történt. A PIUQ-t kitöltők létszáma 2710 fő volt 
(válaszolási arány: 85,1 % volt). Közülük 1023 fő számolt be arról, hogy heti szinten, vagy 
gyakrabban használ Internetet, így ők töltötték ki az internethasználatukra vonatkozó 
kérdőívet. A végső minta 963 fő volt, átlagéletkor 33,6 év (SD = 11,8 év), a férfiak arány 49,9 
% volt. 
 
3.3.3. Mérőeszközök 

A vizsgálat tesztbattériája igen kiterjedt volt (Paksi és mtsai, 2009), de a mostani 
elemzés fókusza szempontjából a PIUQ emelendő ki. 
 
3.3.4. Eredmények és megbeszélés 

Az illeszkedési mutatók a háromfaktoros és az egyfaktoros megoldásokra vonatkozóan 
a 3. táblázatban láthatók. 
 
3. táblázat A konfirmátoros faktoranalízis illeszkedési mutatói az egy- és három-faktoros 
modellek tesztelése során 

 Egy-faktor 3-faktor 
Χ2 819,4 663,0 
Df 135 132 
TLI 0,944 0,956 
CFI 0,951 0,962 

RMSEA 0,072 0,065 
 
Láthatjuk, hogy hasonlóan a serdülő mintához, a felnőtt reprezentatív minta esetében 

is a 3-faktoros megoldás illeszkedési mutató bizonyultak jobbaknak. A statisztikai 
összehasonlításkor az adatok szignifikánsan jobban illeszkednek a háromfaktoros modellhez, 
mint az egyfaktoroshoz (chi-square difference test = 123,9, df = 3, p<0,001). 

A PIUQ faktorstruktúrája immár a második mintán is megerősítődött, a pszichometriai 
mutatók hasonlóan jóknak bizonyultak, mint korábban. 
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3.4.  4. vizsgálat: A PIUQ kulturális validálása kínai egyetemista mintán3 
 
3.4.1. Célkitűzés 

Annak a vizsgálata, hogy  kérdőívünk hogyan működik a mi – nyugati típusú – 
kultúránktól eltérő kultúrában. 
 
3.4.2. Vizsgálati személyek 

A vizsgálatban résztvevő egyetemisták négy pekingi egyetemről kerültek ki. A 
vizsgálat önkitöltős, papír-ceruza kérdőívekből állt. Összesen 807 fő töltötte ki a kérdőívet. 10 
%-ot meghaladó hiány miatt 39 személy adatait kizártuk. A végső minta ily módon 768 fő 
(542 fő nő, 226 fő férfi). Az átlagéletkor 20,6 év (SD = 1,56), a férfiak aránya 29,4 %. 

 
3.4.3. Mérőeszközök 

Problematic Internet Use Questionnaire rövid formája. Problematic Internet Use 
Questionnaire (PIUQ) mandarin nyelvű fordítását alkalmaztuk a felmérés során. A fordításban 
a pekingi Chinese Academy of Sciences Pszichológia Intézetének munkatársai voltak 
segítségünkre. A PIUQ mandarinra fordítása a szakma szabályai szerint történt. 

Chinese Internet Addiction Inventory (CIAI) (Huang et al., 2007). A mandarin nyelvű 
kérdőívet kínai egyetemista mintán fejlesztették ki. A kiinduló 42 itemből végül 31 tétel 
három faktorba rendeződik, melyek a Hangulatszabályozás, Dependencia, Konfliktusok. A 
kitöltőnek 5-fokú Likert skálán kell megítélnie, hogy az állítást milyen gyakran érzi magára 
igaznak magára vonatkozóan. A skála belső konzisztenciája a teljes skálát és az alskálákat is 
tekintve kitűnő volt (Cronbach-alfa: 0,93 a teljes skálán, 0,91 a Konfliktusok alskálán, 0,79 a 
Hangulatszabályozás alskálán, 0,81 a Dependencia alskálán). 
 
3.4.4. Eredmények és megbeszélés 

A Problematic Internet Use Questionnaire rövid formája (PIUQ-9) esetében 
konfirmátoros faktoranalízissel megerősítettük a kérdőív háromfaktoros struktúráját. A 
háromfaktoros modell illeszkedési mutatói jó illeszkedést mutattak az adatokra vonatkozóan, 
miután a 6. és 9. tétel közötti hibakovariancától megtisztítottuk a modellt (χ2=118.5 df=23 
p<0.001; CFI=0.946; TLI=0.915; RMSEA= 0.074 [0.061-0.087]; SRMR=0.060).  

A PIUQ-9 és alskálái, valamint a CIAI és faktorai korrelációs elemzésének 
eredményeit a 4. táblázat tartalmazza. 

 
4. táblázat A PIUQ-9 és alskálái, valamint a CIAI és faktorainak korrelációi 
 Obsz. Elh. Kontr. PIH Konfl. Hang. Dep. 
Obszesszió        
Elhanyagolás 0,519       
Kontrollzavar 0,489 0,649      
PIH-K-9 teljes skála 0,795 0,854 0,863     
Konfliktusok 0,678 0,702 0,658 0,806    
Hangulatszabályozás 0,441 0,482 0,445 0,545 0,494   
Dependencia 0,624 0,610 0,596 0,727 0,757 0,617  
CIAI teljes skála 0,691 0,709 0,671 0,822 0,925 0,743 0,902 

 

                                                
3 A kutatási projektet a Science and Technology Fellowship Programme China, Európai Unió által támogatott 
kutatói ösztöndíj segítségével valósítottam meg. 
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A PIUQ 9 tételes verziója kínai mintán is megőrizte háromfaktoros struktúráját az 
elvégzett konfirmátoros faktoranalízis illeszkedési mutatói tanúsága szerint. A PIUQ-9 belső 
konzisztenciája jó, egyedül talán az Elhanyagolás alskála mutat kevesebb reliabilitást (0,607). 
Ennek lehet az az oka, hogy a 3 tételből kettő esetében értelmezésük más kontextusba kerül, 
ha meggondoljuk, ezek a pekingi diákok többségében kollégisták, így sem az otthoni teendők, 
sem a környezetben lévők panasza nem annyira releváns, mint az otthon élő diákok esetében. 

A konkurens validitási vizsgálatot követően azt találtuk, hogy a CIAI magas fokon 
korrelált a PIUQ összpontszámával. Az az alskálák korrelációiból látszik, hogy a CIAI 
alskálái kicsit mást mérnek, mint a PIUQ alskálái, de a korrelációk még a két különböző 
kérdőív alskálái között is relatíve magas. 

 
3.5.  5. vizsgálat: A testi megjelenéssel való elégedetlenség szerepe a problémás 
internethasználatban 
 
3.5.1. Célkitűzés 

Mindeddig csak nagyon kevéssé vizsgálták a külső megjelenéssel való elégedettség 
szerepét az internetfüggőség vonatkozásában. Mindössze két vizsgálat foglalkozott a témával. 
Az egyik a testtel kapcsolatos önértékelés jelentőségét vizsgálta a problémás internethasználat 
vonatkozásában, és az eredmény szerint a túlsúllyal kapcsolatos gondolati elfoglaltság 
prediktora a problémás internethasználatnak a férfiak esetében (Hetzel-Riggin és Pritchard, 
2011). A másik kutatás pedig azt találta, hogy az internetfüggőség tünetei, valamint a test 
megjelenítésének elkerülése (body image avoidance = olyan viselkedéses tendenciákat jelöl, 
amelyek gyakran kísérik a testképzavarokat; olyan helyzetek elkerülése, amelyek kiváltják a 
fizikai megjelenésért való aggodalmaskodást, mint pl. a fizikai közelség, társas események, 
szűk ruhák elkerülése) kapcsolódnak egymással mindkét nem esetén (Rodgers és mtsai, 
2013). Azért is meglepő a kutatások hiánya ebben a témában, hiszen a szakirodalom rámutat, 
hogy az internet azon jellegzetessége, hogy a személy fizikailag nincs jelen a kommunikáció 
során, lehetőséget teremt a valós és vélt testi fogyatékosságok elrejtésére (Young, 1998b; 
Griffiths, 2000). 

Egy olyan modellt alakítottunk ki, amelyben a releváns pszichológiai tényezők 
(depresszió, szorongás, önértékelés) egymásra vonatkozó hatását nem szeparáltan, hanem egy 
közös modellben tudjuk vizsgálni. Modellünket kiegészítettük a testi megjelenéssel való 
elégedettség eddig kevéssé vizsgált dimenziójával. Feltételeztük, hogy a testi megjelenéssel 
való elégedettség negatív kapcsolatban áll mind a depresszióval, mind a szorongásos 
tünetekkel, mind pedig az önértékeléssel (3. ábra). Szintén feltételeztük, hogy a testi 
megjelenéssel való elégedettség közvetlenül is, de ezen három tényező mediálása révén is hat 
az internetfüggőség alakulására. Az önértékelés vonatkozásában szintén azt feltételeztük, 
hogy az közvetlen módon is, de a depresszió és a szorongás mediálása révén is hat a 
problémás internethasználatra. Továbbá feltételezzük, hogy az ajánlott modell mindkét nem 
esetében változatlan. 
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3. ábra Hipotetikus modell a depresszió, önértékelés és szorongás mediáló hatására a külsővel 
való elégedettség és a problémás internethasználat kapcsolatában 

 
 
3.5.2. Vizsgálati személyek 
 Az elemzett minta a korábban már említett online minta leválasztásából alakult ki. A 
kiugró, de kevés számú életkori csoportokat (a szélső értékek közelében) vettük ki a mintából, 
valamint azokat, akik a pszichológiai kérdőívek megválaszolása során sok hiányt hagytak. Ily 
módon kialakult egy 694 fős elemzési minta, melyben az átlagéletkor 21,5 év (SD = 5,2; 14 és 
34 év között) volt, a férfiak aránya 58,5 %. 

 
3.5.3. Mérőeszközök 

Problematic Internet Use Questionnaire. A kérdőív 18 tételes változatát használtuk. 
Önértékelés. Mérésére a Rosenberg-féle Önértékelés Skála magyar nyelvű fordítását 

alkalmaztuk (Rosenberg, 1965). A kérdőív magyar populáción történő validitásvizsgálata 
pozitívan megtörtént (Urban és mtsai, 2012). 

Szorongás. Az Állapot-Vonás Szorongás Skála (STAI) (Spielberger, Gorsuch, & 
Lushene, 1970; Sipos, Sipos, Spielberger, 1988) segítségével mértük a résztvevők vonás 
szorongását. 

Depresszió. A kérdőívcsomagban a “Center for Epidemiological Studies Depression 
Scale”-t (CES-D) (Radloff, 1977) alkalmaztuk. 

Testi megjelenéssel való elégedettség. Az általunk összeállított 8 tételt tartalmazó 
kérdőív. A saját külső megítélével kapcsolatos tételeket 5-pontos Likert skálán kellett 
megítélniük a kitöltőknek attól függően, hogy elégedettek, vagy elégedetlenek fizikai 
megjelenésükkel. A tételek magas belső konzisztenciát mutattak (Cronbach-alfa = 0.809). 

 
3.5.4. Eredmények és megbeszélés 

A stukturális egyenletek modellezését (SEM) használtuk a feltételezett mediációs 
modell tesztelésére. Mivel a nemi különbség megléte ismert az önértékelés, depresszió és 
szorongás vonatkozásában, multi-group elemzést végeztünk kontrollálva az iskolázottságot és 
az életkort. Két modell illeszkedését vizsgáltuk: (1) M1: feltételezi, hogy a problémás 
internethasználat látens változójának faktortöltései a két nem esetében invariánsak, (2) M2: 
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feltételezi, hogy mind a faktortöltések, mind a strukturális útvonalak (együtthatók) 
invariánsak a két nem esetében. Az eredmények alapján mindkét modell illeszkedési mutatói 
megfelelőek: M1 (χ2=61.507 [χ2

Males=31.190 χ2
Females=30.317] df=28; CFI=0.980 TLI=0.952 

RMSEA=0.060 SRMR=0.024) és M2 (χ2=71.232 [χ2
Males=34.990 χ2

Females=36.242] df=37; 
CFI=0.979 TLI=0.963 RMSEA=0.053 SRMR=0.038). Mivel az illeszkedés nem romlott 
szignifikánsan (Satorra-Bentler scaled χ2 difference test = 1.124 Δdf=9 p>0.05) a második 
modellben (M2) (lsd. az 5. ábrát), a mediációs modell invarianciája a két nem vonatkozásában 
alátámasztást nyert. 

Az eredmények alapján a testtel való elégedettség közvetlen hatása a problémás 
internethasználatra mindkét nem esetében szignifikáns. A testi megjelenéssel való 
elégedettség szignifikánsan hat az önértékelésre és a szorongásra is, ugyanakkor nem 
magyarázta a depressziót. A közvetlen hatás az önértékelés és problémás internethasználat 
között nem volt szignifikáns. Ugyanakkor az önértékelésnek közvetett hatását azonosítottuk. 
Az önértékelés a problémás internethasználatra elsődlegesen a depresszión keresztül fejti ki 
hatását, míg az önértékelés, szorongás és a problémás internethasználat útvonal nem bizonyult 
szignifkánsnak (p> 0.05). 

 
5. ábra Az önértékelés, depresszió és szorongás mediáló szerepe a külsővel való 
megelégedettség és a problémás internethasználat 
kapcsolatában4

 
 

A közvetett útvonal tekintetében csak a “testi megjelenéssel való elégedettség” → 
“önértékelés” → “depresszió” → “problémás internethasználat” útvonal bizonyult 
szignifikánsnak (a sztenderdizált közvetett hatás -0.086, p<0.001 a férfiaknál, és -0.085 
p<0.001 a nőknél). 

A testtel való magasabb fokú elégedettség magasabb önértékeléssel kapcsolódott. A 
nagyobb önértékelés ugyanakkor kisebb mértékű depresszióval, továbbá kevésbé problémás 

                                                
4 A szaggatott vonalak nem szignifikáns útvonalakat jelölnek, az oda-vissza nyíl pedig a kovarianciát jelzi a 
szorongás és a depresszió hibatagjai között; az útvonal koefficiensek első értéke a férfi mintán, a második a nőin 
kapott érték. 
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internethasználattal asszociálódott. Az összes többi útvonal – amely a testi megjelenéssel való 
elégedettségtől a problémás internethasználatig futott – nem volt szignifikáns (p>0.05). A 
modell a problémás internethasználat összvarianciájának 33,5 %-át magyarázta a férfiak 
körében, és 31,5 %-át a nőknél. 
Úgy tűnik tehát, hogy a fizikai megjelenés szubjektív megítélése jelentős szerepet játszhat 
abban, hogy az egyén elmerül a virtuális média világában, ahol elrejtheti valós fizikai 
jellemzőit, és lehetőséget kap arra, hogy egy alternatív, vágyott virtuális megjelenést kreáljon 
a maga számára. A negatív testkép jelentőségét alátámasztja az evészavarok és a problémás 
internethasználat komorbiditása (pl. Shapira és mtsai, 2000; Bernardi és Pallanti, 2009; Tao és 
Liu, 2009), hiszen a testi megjelenéssel való elégedetlenség és abnormális étkezési szokások 
kapcsolata közismert (pl. Juarascio, Perone, Timko, 2011; Mäkinen, Puukko-Viertiomies, 
Lindberg, Siimes, Aalberg, 2012; Sonneville és mtsai, 2012). Ezt alá is támasztja Rodgers és 
mtsai (2013) azon eredménye, hogy az internetfüggőség tünetei, és a test megjelenítésének 
elkerülése szignifikánsan előrejelzik az evészavarokat a nők körében. Érdemes lenne a 
kutatást a későbbiekben longitudinális elrendezésben megismételni. Szintén ismert ugyanis, 
hogy a problémás internethasználat kapcsolódik a nem megfelelő étkezési és alvási 
szokásokkal, és szegényes fizikai aktivitással (Grover, Chakraborty, Basu, 2010; Gao és 
mtsai, 2010; Cheng és mtsai, 2012), amelyek önmagukban is elhízáshoz vezetnek, ezzel 
ördögi körbe kapcsolva az esetlegesen eleve meglévő testtel való elégedetlenséget és 
problémás internethasználat kapcsolatát. 

 
3.6.  6. vizsgálat: Egyes személyiségvonások és pszichopatológiai tünetek szerepe a 
problémás internethasználat alakulásában 
 
3.6.1. Célkitűzés 

A személyiségvonások, pszichopatológiai tünetek és a problémás internethasználat 
modellben történő vizsgálata ritka, ezért kutatási célként tűztem ki eme változók egy 
modellen belüli vizsgálatát. Mivel a korábbi kutatások eredményei egyértelműen nem jelölték 
ki, mely változók kapcsolódnak legerősebben a problémás internethasználathoz, ezért a 
modell felállítása előtt lineáris regressziót végeztünk, hogy kijelöljük a legjobb 
prediktorváltozókat a problémás internethasználat vonatkozásában (a lineáris 
regresszióvizsgálat részleteire e helyütt nem térek ki). A lineáris regressziós elemzés alapján 
feltehetjük, hogy a személyiségfaktorok közül a lelkiismeretesség és az érzelmi stabilitás 
tűnik fontosnak a problémás internethasználat vonatkozásában, míg a pszichopatológiai 
tünetek közül az obszesszív-kompulzív tünetek, és a depresszió. Ennek alapján a következő 
hipotetikus modellt ajánlottuk vizsgálatra: 
6. ábra A depresszió és az obszesszív-kompulzív tünetek mediáló szerepe az érzelmi stabilitás 
és lelkiismeretesség – problémás internethasználat kapcsolatában 
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Egyes kutatási eredmények azt mutatják, hogy a problémás internethasználók esetében 
az összes pszichopatológiai tünet mértéke megnövekedett mértéket mutatott (Alavi és mtsai, 
2012) – hasonlóan a most vizsgálandó minta skáláinak PIUQ-kal való korrelációs 
eredményeihez (lsd. a disszertációban). Így aztán további lehetséges mediációs modellként 
tesztelni érdemes egy olyan modellt, amelyben nem specifikusan szerepel egy-egy 
pszichopatológiai tünet, hanem a globális súlyossági index mediálja a problémás 
internethasználat mértékét. 
 
7. ábra A Globális Súlyossági Index mediátori szerepe az érzelmi stabilitás, lelkiismeretesség 
és problémás internethasználat kapcsolatában 

 
 

3.6.2. Vizsgálati személyek 
A minta két részmintából tevődött össze. Mindkét adatgyűjtés Pekingben történt. Az 

egyik esetben a kutatás helyszíne egy internetfüggő fiatalokat (is) kezelő klinika volt 
(Addiction Medicine Center of General Hospital of Beijing Military Area Command of 
Chinese PLA), ahol az adatgyűjtést a klinika munkatársai végezték. Az adatgyűjtés időszaka 
alatt minden klinikán diagnózist és kezelést kapó fiatal résztvett a kutatásban. A másik 
kutatási projekt adatfelvétele Peking Chaoyang kerületében történt, kb. 15 internetbár két-
háromszori felkeresésével. Az adatfelvétel egy kínai anyanyelvű asszisztens segítségével 
történt úgy. Az asszisztens minden jelenlévő vendéget végigkérdezett, hogy részt venne-e a 
kutatásban. A válaszolási arány 10 % körül alakult. Az internetbárban jobbára férfiak voltak a 
vendégek. A válaszolási arányban nemi különbség nem volt érzékelhető. A kitöltendő 
kérdőívcsomag online volt elérhető, amelyet az éppen használt számítógépen töltöttek ki a 
felkérést követően azonnal. 
A minta statisztikai elemzéséből a 18 év alattiakat kizártuk. Két kérdőívet azért nem 
értékeltünk, mert hiányzott a nemre vonatkozó adat. A végső minta létszáma 246 fő lett. 
Ebből 24 fő származott a klinikai mintából és a fennmaradó 222 fő pedig az internetbár 
vendégei közül kerültek ki. A klinikai almintában nem volt nő, az internetbár vendégei között 
pedig a női kitöltők arány 11,3 % volt. Az átlagéletkor a mintában 23,09 év (szórás: 4,67) 
volt. 
 
3.6.3. Mérőeszközök 

Problematic Internet Use Questionnaire rövid formája. Problematic Internet Use 
Questionnaire (PIUQ) 9 itemes, mandarin nyelvű fordítását alkalmaztuk a felmérés során. 

Big Five Mini-Markers (Saucier, 1994). A kérdőív Goldberg, eredetileg 100 
melléknevet tartalmazó kérdőívének (Goldberg, 1992) rövidített, 40 melléknevet tartalmazó 
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változata. A kitöltőnek 9-fokú skálán kell megítélnie a mellékneveket, hogy milyen 
mértékben írják le pontosan őt. 

Brief Symptom Inventory (Derogatis, 1993). A kérdőív a Symptom Checklist-90-R 
(Derogatis, 1983) rövidebb változata, amely 53 itemből áll. A kérdőív a klinikailag releváns 
pszichológiai tüneteket sorolja fel. Az itemek 9 fő dimenzió mentén csoportosulnak: 
szomatizáció, obsszesziv-kompulzív tünetek, interperszonális érzékenység, depresszió, 
szorongás, ellenségesség, fóbiás szorongás, paranoia, pszichoticizmus. További három index 
is számítható az itemek alapján: Globális Súlyossági Index (GSI), Pozitív Tünetek Összesen 
(PST), Pozitív Tünet Distressz Index (PSDI). 
 
3.6.4. Eredmények és megbeszélés 

Az első mediációs modell illeszkedési mutatói megfelelőnek bizonyultak: χ2=10.152 
df=14 p=0.7510; CFI=1.000 TLI=1.016 RMSEA=0.000 (0.000-0.044) SRMR=0.025). 
Az eredmények alapján a lelkiismeretesség közvetlen hatása a problémás internethasználatra  
szignifikáns, míg az érzelmi stabilitás közetlen hatása már nem bizonyult szignifikánsnak. A 
két pszichopatológiai skála, vagyis a depresszió és az obszesszív-kompulzív tünetek csak 
tendencia szinten (p<0.1)  magyarázzák a problémás internethasználatot. 

A személyiségdimenziók, pszichopatológiai tünetek és a problémás internethasználat 
közötti kapcsolat az eredmények szerint a következőképpen alakul. Mind az emocionális 
stabilitás, mind a lelkiismeretesség szignifikánsan magyarázza a depresszív és az obszesszív-
kompulzív tüneteket. A lelkiismeretesség közvetlen hatást fejtett ki a problémás 
internethasználatra, az obszesszív-kompulzív tüneteken keresztüli közvetett hatása 
tendenciaszintű (a sztenderdizált indirekt hatás = -0.0660 p=0.086). Az érzelmi stabilitás csak 
közvetett  úton hat,  az érzelmi stabilitás – depressziós tünetek – problémás internethasználat 
útvonalon keresztül tendenciaszerű hatás mutatható ki (sztenderdizált indirekt hatás = -0.051, 
p=0.073). Az alacsonyabb  érzelmi stabilitás a depressziós és az obszesszív-kompulzív 
tünetek fokozott előfordulásán keresztül nagyobb mértékű problémás internethasználattal 
kapcsolódik össze. Hasonló módon, a kisebb mértékű lelkiismeretesség több depresszív és 
obszesszív-kompulzív tünettel jár együtt, valamint  önmagában is problémásabb 
internethasználattal kapcsolódik. 

Szignifikáns volt a csoporttagság hatása is a problémás internethasználatra: a klinikai 
minta kitöltői nagyobb pontszámot értek a Problematic Internet Use Questionnaire kérdőíven, 
mint az internetbárban kérdőívet kitöltők. 

A modell a problémás internethasználat összvarianciájának 34,8 %-át magyarázza. 
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8. ábra A depresszív és az obszesszív-kompulzív tünetek mediációs modellje5 

 
 
Következő modellünkben az egyes pszichopatológiai tünetek helyett a Globális 

Súlyossági Indexet alkalmaztuk. A második modell illeszkedési mutatói a következőképp 
alakultak: χ2=9.982 df=11 p=0.5320; CFI=1.000 TLI=1.006 RMSEA=0.000 SRMR=0.027. 
Az útvonalak áttekintése után megállapíthatjuk (lsd. 9. ábra), hogy hasonlóan alakulnak a 
változók közötti komplex kapcsolatok, mint az előző modellben. A közvetlen és a közvetett 
utakat vizsgálva kiderül, hogy  a lelkiismeretesség közvetlenül is, míg az érzelmi stabilitás 
csak közvetett módon, a Globális Súlyossági Indexen keresztül (sztenderdizált indirekt hatás 
= -0.100 p<0.001), magyarázza  a problémás internethasználatot. A „lelkiismeretesség – 
Globális Súlyossági Index – problémás internethasználat” útvonal nem szignifikáns 
(sztenderdizált indirekt hatás = -0.043, p>0.05). A modell a problémás internethasználat 
összvarianciájának 31,7 %-át magyarázza. 
 
9. ábra A Globális Súlyossági Index mediációs szerepe 

 
 

                                                
5 A szaggatott vonalak a nem szignifikáns útvonalakat jelölik, a pontvonalak pedi g a tendencia szintű hatásokat. 
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A mediációs modell útvonalelemzésének eredményei részben alátámasztották a 
kiinduló hipotézist, részben pedig új gondolatokat vetnek fel. Egyrészt igazolódott, hogy mind 
az érzelmi stabilitás, mind a lelkiismeretesség személyiségdimenziók befolyást gyakorolnak a 
problémás internethasználat mértékére. (A tendencia szintű kapcsolat jelen helyzetben 
feltehetően egy létező kapcsolatot jelent, amely megerősödhetne egy nagyobb számú minta 
esetében.) Ugyanakkor elképzelhető, hogy nem ugyanaz a szerepük a problémás 
internethasználat kialakulása, vagy fennmaradás, negatív következményeinek intenzitása 
szempontjából (jelen kutatás az ok-okozati viszonyok megállapítására nem alkalmas). Az 
eredmények alapján az feltételezhető, hogy az érzelmi labilitás lehet felelős inkább a 
pszichopatológiai tünetek mértékére (nem specifikusan csak a depresszió, de az obszesszív-
kompulzív tünetek mennyiségére is), míg az alacsony mértékű lelkiismeretességnek mind 
közvetlenül az internethasználat problematikussá válásában, mind a pszichopatológiai tünetek 
kialakulásában lehet szerepe. 

Ezek az eredmények a problémás internethasználat elméleti keretben történő 
értelmezése szempontjából azt a megközelítést támasztják alá egyrészt, mely szerint a 
problémás internethasználat egy impulzuskontroll-zavar, hiszen az alacsony mértékű 
lelkiismeretesség másik megfogalmazása éppen a nagyobb fokú impulzivitás, és a problémás 
internethasználat impulzivitással való kapcsolatára számos kutatás felhívta már a figyelmet 
(Cao és mtsai, 2007; Mottram és Fleming, 2009; Lee és mtsai, 2012). Ide kapcsolhatók azok a 
kutatási adatok is, mely szerint az internetfüggőség és az ADHD (Yen és mtsai, 2009b; Weiss 
és mtsai, 2011; Carli és mtsai, 2013), valamint az externalizáló serdülőkori 
problémaviselkedések, pl. a szerhasználat (Ko és mtsai, 2006; Yen és mtsai, 2009c; Fisoun és 
mtsai, 2012; Lee és mtsai, 2013) összefüggéseit vizsgálták, vagy a kognitív funkciókat, agyi 
elváltozásokat, működést vizsgáló kutatások eredményei (Dong, Zhou, Zhao, 2011b; 
Pawlikowski és Brand, 2011; Zhou, Yuan, Yao, 2012). Másrészt a problémás 
internethasználat mint (negatív) hangulatszabályozás, vagy menekülés a szorongásos, vagy 
depresszív érzések elől (pl. Demetrovics és mtsai, 2011; Li, Liau és Khoo, 2011; Kwon, 
Chung és Lee, 2011) egy másik fontos kutatási vonal a nemzetközi szakirodalomban, mely jól 
rímel jelen kutatási eredményünkhöz, mely azt mondja, hogy az emocionális labilitás, érzelmi 
kiegyensúlyozatlanság egyes pszichopatológiai tünetcsoporton keresztül (szorongásos, 
depressziós problémák – vagyis internalizáló zavarok) fejt ki hatást a problémás 
internethasználatra. 
 
4. Következtések 

A disszertációm alapjául szolgáló kutatássorozat első része arra a célra irányult, hogy 
létrehozzunk egy minél szélesebb körben validált, minél szélesebb körben biztonsággal 
használható kérdőívet, amely a problémás internethasználat mértékének mérésére, esetleg 
diagnózisára használható. Ehhez a következő kritériumoknak kell megfelelnie a 
mérőeszköznek: (1) legyen komprehenzív, (2) rövid, (3) legyen valid és megbízható 
különböző adatfelvételi helyzetekben, (4) különböző életkori csoportokban, (5) különböző 
kultúrákban, (6) valamint klinikai mintán is. Ezek közül a kritériumok közül a Problematic 
Internet Use Questionnaire megfelelőnek bizonyult. 

(1) A problémás internethasználat három lényeges összetevőjét méri: a mindennapi 
tevékenység elhanyagolását, internettel való gondolati elfoglaltságot (obszesszió) és 
internethasználat kontrollálásának nehézségét. 

(2) Több változatát is kidolgoztuk, melyek közül a leghosszabb (18 tételes) is 
megfelelően rövid ahhoz, hogy időtakarékos mérőeszközként használhassák. A Kínában 
végzett vizsgálatok közül pedig többen a 9 itemes PIUQ-t használtuk, mely hasonlóan jó 
pszichometriai jellemzőkkel bírt, mint a hosszabb változat. 
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(3) A PIUQ jól működött mind online felmérésben, mind pedig offline módon történő 
adatgyűjtés során, akár csoportos adatfelvételnél, akár szemtől szembeni, kétszemélyes 
helyzetben felvett kérdőív-kitöltés során. 

(4) Szintén megőrizte a PIUQ faktorstruktúráját, valamint pszichometriai 
megfelelőségét felnőtt és serdülő minta esetében egyaránt. 

(5) Hasonlóan jól működött a Problematic Internet Use Questionnaire kínai nyelvű 
változata is, többféle kínai populáción használva. 

(6) Habár klinikai mintán is használtuk a PIUQ kínai nyelvű változatát, azonban 
adatfelvételi eljárásunk nem tette lehetővé, hogy klinikai használhatóságát is vizsgálni tudjuk. 
Azt mindenesetre láttuk, hogy a PIUQ adekvátan működött az utolsó vizsgálat két almintája 
esetében, és várható módon az internetbár vendégei közül kevesebbet mutatott problémás 
használónak (33,2 %), mint az internetfüggőnek diagnosztizált fiatalok közül (45,5 %). 

Összefoglalva kimondhatjuk, hogy a Problematic Internet Use Questionnaire különféle 
kultúrákban, különféle adatfelvételi helyzetben, és különböző életkori mintákon is hasonlóan 
jó pszichometriai jellemzőket mutató, validált mérőeszköz. 

Az utolsó két kutatásban a PIUQ-t olyan mediációs vizsgálatokban használtuk 
mérőeszköznek, amely néhány jelentősnek látszó pszichológiai relevanciával bíró tényezőt, 
konstruktumot foglalt modellbe. Ezekben a következő megállapításokat támasztottuk alá a 
statisztikai elemzés után: 

• az internethasználó saját külső megjelenésével való elégedetlensége mind 
közvetlenül, mind közvetett úton (a negatív önértékelés – depresszió útvonalon át) 
negatívan kapcsolódik a problémás internethasználattal, vagyis az a személy, aki nem 
elégedett saját külsejével, kevésbé érzi magát értékesnek, több depressziós érzéssel 
küzd és hajlamosabb a fokozottabb, maladaptív internethasználatra; 
• az érzelmi labilitás és a lelkiismeretesség, mint személyiségvonások, több 
pszichopatológiai tünettel (elsősorban depressziós és obszesszív-kompulzív 
tünetekkel) kapcsolódik, így közvetett módon, problémásabb internethasználathoz 
vezet, ugyanakkor az alacsony mértékű lelkiismeretesség közvetlen módon is 
kapcsolódik a problémás internethasználattal. 
Az eredmények mellett megemlítendők a kutatássorozat korlátai is. Ilyen korlát a 

kutatások keresztmetszeti jellege, amely arra a kérdésre nem tud választ adni, hogy mik az ok-
okozati összefüggések pl. a pszichopatológiai tünetek és a problémás internethasználat között. 
Ennek tisztázására egyre több longitudinális kutatásra lesz szükség a jövőben. További korlát, 
hogy egyes részkutatásban hozzáférhetőségi adatgyűjtés történt, amelyet ugyanakkor indokolt 
a kutatások exploratív jellege. Minden kérdőíves adatfelvételnél meg kell említeni az adatok 
beszámolásból adódó torzulását, mely lehet tudatos is, de akár nem tudatos. Mivel Kínában az 
internetbárral kapcsolatosan számos tiltás, valamint negatív beállítódás él, fokozott a veszély, 
hogy bizonyos szenzitívnek számító adatok esetében (pl. életkor) történt tudatos torzítás, vagy 
adathiány a kitöltők részéről. 

Feltevésem szerint nem létezik egyetlen ok, vagy személyiségtípus, patológia, amely 
internetfüggőséghez vezet, inkább többféle útvonal van, amely sokféle módon juttat el a 
problémás használathoz. Ennek megfelelően érdemes lehet az internethasználat 
elsődlegességét tekintve homogén mintákon vizsgálódni, hogy minél jobban vizsgálhatóvá 
váljanak ezek a különféle utak. Az online játék mellett érdemes figyelmet fordítani a 
közösségi hálóhasználattal kapcsolatos zavarokra. 

A fentiek figyelembevételével és a pontosabb kutatási dizájnok kidolgozása után a 
további kutatások fontossága és relevanciája vitathatatlan, hiszen az internethasználat 
terjedése még mindig folyik, és egyre fiatalabb korosztályok használják egyre hosszabb ideig 
az internetet, amely sok kérdést vet fel, amelyeket kutatási kérdéssé alakítva várnak 
megválaszolást. 
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