A média- és internethasználat mint kötődéssel összefüggő
magatartásforma vizsgálata asztmatikus fiatalok körében
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Bevezetés
Szakirodalmi adatok
alapján az asthma bronchiale a
gyermekek és fiatal felnőttek egyik leggyakoribb
krónikus megbetegedése (Stauder, 2006). Etiológiájában pszichoszociális
stresszorok mellett kötődési nehézségek fedezhetők fel (Hoffman & Hochapfel, 2000).
Mindez azért lényeges, mert a média- és internethasználat fő oka a közösségi
érzés átélése, a valahová tartozás igénye (Wan & Chiou, 2006). Metaanalízisek
kiemelik, hogy a számítógépes játéktevékenységek
motivációja sohasem független a premorbid
személyiség dinamikájától
Célkitűzés
(pl. Ferguson, 2015).
Jelen pilot study célja, hogy igazoljuk, jelentős különbség detektálható az asztmatikus
és az egészséges kontrollcsoport médiaés internethasználata között, amelynek
oka az betegcsoport fokozott
kötődési igényéből fakad.

Vizsgálati minta
A vizsgálati alanyok közül 25 fő asthma bronchiale-ban
szenvedő (12 fiú, 13 lány; átlag = 13.48 év; sd = 2.68), 25
fő pedig sine morbo kontroll személy volt (12 fiú, 13 lány;
átlag = 14.4 év; sd = 2,25).

Facebookhasználati
pontszám
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19.56

Vizsgálati eszközök bemutatása
A kísérleti személyekkel a magyarra ebben a kutatásban
adaptált Facebook Használati Kérdőív (eredeti nyelven Ellison, Steinfield & Lampe,
2007), a Problémás Online Játék Kérdőív (POGQ), valamint a
Problémás Internethasználat Kérdőív (PIHK) került felvételre.
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Eredmények és kitekintés
A kapott eredmények alapján elmondható, hogy az asztmatikus gyermekek javára szignifikáns különbség mutatható ki az online
médiafogyasztás és -játék tekintetében. Fokozott Facebook-használatuk arra enged következtetni, hogy a szociális média nyújtotta
aspektusok számukra kiemelt fontosságúak. További lényeges különbség az internethasználatuk mennyiségében mutatkozik meg.
Ennek oka, hogy világháló egészét használva kifejezettebben élhetik meg a „multitasking” jelenségét, azaz párhuzamosan lehetnek
részesei a közösségi médiának, játszhatnak a böngészőben, kommunikálhatnak a chaten stb. Mindez a fokozott kontaktusigényű
asztmatikus fiatalok számára vonzóbb lehetőség. Összefoglalásként elmondható, hogy a kapott adatok a kutatás jelen fázisában is
jelzésértékkel bírnak, ám szükséges bővíteni a minta elemszámát. Ezen eredmények alapján olyan intervenciók kerülhetnek
foganatosításra a prevenció mindhárom szintjén, amelyek gyakorlati alkalmazása különösen lényeges.
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