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1. Bevezetés 

 

Az utóbbi évtizedek társadalmi változásai során több alkalommal is sor került arra, 

hogy nagyléptékű, több ezres mintaelemszámú felmérésekben vizsgálják a magyar 

társadalom lelki egészségi mutatóit. A felmérések legfontosabb üzenete a társadalmi és 

gazdasági változások által generált krónikus stressz hatásainak társadalmi léptékben és 

összefüggésekben való vizsgálata és ennek összekapcsolása a szociálpszichológiai, 

pszichiátriai és fiziológiai stresszelméletekkel, valamint a mortalitási mutatókkal. 

Jóllehet a mortalitási mutatók kedvezőtlen alakulása nem a rendszerváltozás eredménye, 

hanem egy jóval távolabbra visszanyúló folyamat, a gyors társadalmi-gazdasági 

változások elmélyítették a krízist, és felszínre hozták a magyar társadalomban jelenlévő 

adaptációs nehézségeket.  

Értekezésem abba a kutatási vonulatba illeszkedik, mely arra keresi a választ, hogy 

milyen erőforrások állnak az egyének és közösségek rendelkezésére, ha sikeresen 

szeretnének megbirkózni a változások okozta stresszel. Mi jelenthet esélyt arra, hogy 

visszaszerezzük a kontrollt életünk irányítása felett, ami egyúttal a lelki egészség egyik 

legalapvetőbb feltétele. Az értekezésben egy olyan személyes jellemzőt vizsgálok, mely 

a jövőre, a jövőbeli állapotokra irányul: ezek az életcélok, ezek fontossága a személy 

számára és értékorientációja.  

1.1 Életminőség, lelki egészség, jóllét 

Az életminőség az elmúlt évtizedekben fontos fogalommá vált mind az orvoslás, 

mind az egészségpszichológia számára. A korábban uralkodó, elsősorban az 

intézményesült betegellátásra és gyógyításra, valamint a szakértői tekintélyre 

koncentráló egészség-felfogás mind a testi egészség, mind a lelki egészség 

szempontjából meghaladottá vált. Ez az ún. biomedikális szemlélet az egészség-

betegség jelenségkörét túlzó egyszerűsítéssel a természettudományosan vizsgálható és 

befolyásolható jelenségek körére redukálta. A 60-as évektől kezdve azonban, a 

társadalomban és a humán tudományokban, így a pszichológián belül is zajló számos 

egyéb változással párhuzamosan, kezdett sokkal inkább a középpontba kerülni az 

emberi személy teljessége. Az újabb – bio-pszicho-szociális – modell szerint a személy 
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már nem csupán tárgya, hanem aktív résztvevője, sőt alakítója is saját egészségének, 

betegségének és gyógyulásának. Nem csak a fizikailag megismerhető paraméterei 

számítanak, hanem az is, hogy mit gondol a dolgokról és önmagáról, milyen érzelmei, 

motivációi vannak, milyen a viszonya az őt körülvevő világhoz. Egy másik fontos 

szemléletbeli elmozdulás az volt, hogy magának az egészségnek a fogalma is 

átértékelődött: a betegség hiányáról a hangsúly a lehetőség szerint minél teljesebben 

megélt életre helyeződött át.  

Az életminőségről ezért három szempontból szokás beszélni, bár ezek szigorú 

szétválasztása nehezen lehetséges, hiszen szorosan összefüggnek és számos 

mechanizmus révén hatnak kölcsönösen egymásra: a testi egészségről, a lelki 

egészségről, valamint a társas egészségről (Kopp és Pikó 2006).  

1.1.1. Testi egészség 

A testi egészség természetesen magában foglalja a betegségektől mentes állapotot, de 

egyúttal feltételezi a különböző szervrendszerek jó és kiegyensúlyozott működését, 

például a percepciós és motorikus rendszerek reagálóképességét a környezeti helyzetek 

viszonylag széles spektrumát, az immunrendszer megfelelő válaszkészségét. A testi 

egészséghez sorolhatjuk azokat a protektív magatartási jellemzőket is, mint például a 

testmozgás, vagy az önkárosító magatartásmódok kerülése, melyek a testi egészség 

szempontjából is feltétlenül jelentősek.  

A testi egészséggel összefüggő életminőség felmérésére egyfelől kézenfekvő, hogy 

olyan kérdőíveket, tünetbecslő skálákat alkalmazzanak, melyek a személy 

funkcionálásának számos jellemzőjét felmérik (Novák, Stauder és Mucsi 2006). Az 

egészségi állapot jellemzésére – különösen nagyléptékű felmérésekben –gyakran 

alkalmaznak továbbá olyan becslőskálákat is, melyek a személy szubjektív értékelését 

kérik saját egészségi állapotáról. Az egészségi állapot önbecslésének mérése (angolul 

self-rated health, SRH) többnyire egy egyszerű kérdésből áll: Milyennek látja az 

egészségi állapotát összességében? Meglepő módon ez az egyszerű kérdés komoly 

prediktív erővel rendelkezik a mortalitás szempontjából (Benyamini és Idler 1999, Idler 

és Benyamini 1997, Kopp, Skrabski, Rethelyi, Kawachi és Adler 2004). Számos 

vizsgálatot végeztek annak kiderítésére, hogy mitől függ ez a szubjektív becslés. Azt 

találták egyrészt, hogy az egészségi állapot önbecslése viszonylag stabil jellemző az 
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életút során, melyet nem csak a testi egészség objektív jellemzői befolyásolhatnak, 

hanem olyan pszichológiai jellemzők is, mint a negatív érzelmi hangoltság, alacsony 

emocionális kontrollképesség és társas támogatás (Barger 2006, Larsson, 

Hemmingsson, Allebeck és Lundberg 2002), az érzelmi jóllét aktuális változásai 

(Winter, Lawton, Langston, Ruckdeschel és Sando 2007), sőt a a társadalmi tőke és a 

politikai bizalom mértéke is (Mohseni és Lindström 2008). Mindezek alapján az 

egészségi állapot önbecslését egy olyan komplex becslési folyamat végeredményének 

tarthatjuk, mely nem csak a testi egészség szintjére vonatkozik, hanem megmutatja, 

hogy a személy milyen mértékben érzi magát testi-lelki erőforrásainak teljes birtokában. 

Ebben az értelemben a testi egészség, illetve az erre vonatkozó szubjektív becslés 

egyúttal a magatartás szabályozásának is lényeges eleme lehet (Bailis, Segall és 

Chipperfield 2003). A személy ugyanis folyamatosan döntést kell, hogy hozzon arról, 

hogy milyen akciók végrehajtására, milyen célok megvalósítására van elegendő 

erőforrása, és ennek az erőforrás-monitorozásnak lehet kifejeződése az egészségi állapot 

értékelése.  

1.1.2. Lelki egészség: a depressziós tünetegyüttes jelentősége 

A társadalomnak szerencsére csak egy kisebb hányada éli át a szorongásos zavarok, 

vagy hangulatzavarok olyan súlyos fokát, hogy az már klinikai értelemben betegségnek 

tekinthető. A kutatások azonban arra utalnak, hogy a szubklinikai mértékű depresszív 

állapot (depressziós tünetegyüttes) következményei számos szempontból szintén 

veszélyesek lehetnek. Már az enyhe mértékű depressziós tünetegyüttes is a mindennapi 

életvezetést és életminőség érzését hátrányosan befolyásolja (Kopp 1999), független 

előrejelzője a klinikai depressziónak és a kardiovaszkuláris megbetegedéseknek (Balog 

és Purebl 2008, Purebl, Birkas, Csoboth, Szumska és Kopp 2006), valamint növeli az 

önkárosító magatartásformák kockázatát. Negatívan hat a társas környezettel való 

viszonyra is, például a házastársi stressz szempontjából rizikótényezőnek számít (Balog 

2008). 

A depressziós tünetegyüttes mint indikátor is különösen fontos, mivel hátterében a 

jelenleg egyik legelfogadottabb nézet szerint gyakran áll a kontrollvesztés és a krónikus 

stressz élménye (Balog és Purebl 2008). A krónikus, kontrollálhatatlan stressz többnyire 

természetesen nem független a személy aktuális élethelyzetétől, az általa átélt 

 9



élményektől (például a munkahelyi stressztől, vagy a párkapcsolati problémáktól), de 

jelentős szerepe van kialakulásában a személyiségtényezőknek is (ld. alább). A fontos 

élethelyzetekben megtapasztalt folyamatos, nehezen kezelhető bizonytalanság élettani 

szinten is jelentkezik, és a neuroendokrin működés szabályozási zavaraival jár együtt 

(Kopp és Rethelyi 2004). 

1.1.3. A lelki egészség pozitív pszichológiai megközelítése: szubjektív jóllét és 

boldogság 

A múlt század 80-as éveitől kezdve egyre erőteljesebben jelentkezett a pszichológián 

belül is az az igény, hogy a pozitív lelki állapotok és folyamatok saját jogukon is 

kapjanak figyelmet: a pozitív pszichológiának nevezett áramlat időközben megerősödött 

és az emberi jóllétről való gondolkodás szerves részévé vált (Seligman és 

Csikszentmihalyi 2000, Snyder és Lopez 2002). A pozitív pszichológia, mint címke 

azonban maga is gyűjtőfogalom. A boldogság, vagy más néven jóllét (well-being) 

fogalma alatt az egyes szerzők más és másféle szubjektív tapasztalatot értenek. Ryan és 

Deci áttekintésükben (2001) például megkülönböztetik a hedonikus, élvezetközpontú 

jóllétet, és az önkiteljesítéssel, önaktualizációval jellemezhető ún. eudaimonikus jóllétet. 

Ezt egészíthetjük ki az egzisztenciális jólléttel, mely az élet értelmességének a 

tapasztalatát jelenti (Crumbaugh és Maholick 1964, Frankl 2005, Mascaro és Rosen 

2005). A háromféle jóllét részben különbözik egymástól, abban azonban hasonlítanak 

egymásra, hogy az emberi tapasztalatok pozitív, kívánatos oldalát képviselik – még 

akkor is, ha ezek a tapasztalatok nem mindenki számára, vagy nem minden esetben 

elérhetőek, illetve ha egyénenként nem is mindenki becsüli valamennyi fajta állapotot 

egyaránt nagyra. A három jóllét-állapot nem zárja ki egymást, hanem változatos módon 

kapcsolódhatnak össze a személyes tapasztalatokban (Peterson, Park és Seligman 2005). 

Éles elkülönítésük nem is feltétlenül szükséges: Ryff és Singer (1998) modelljében a 

pszichológiai jóllét magasabb rendű fogalmába éppúgy beletartoznak például a 

kompetencia és a pozitív kapcsolatok, melyek inkább önkiteljesítésre utalnak, mint az 

életcélok és értelem, melyk viszont az egzisztenciális jóllét jellemzője.  
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1.1.3.1. 

1.1.3.2. 

1.1.3.3. 

Szubjektív, hedonikus jóllét 

A pozitív pszichológiai kutatásokban az egyik leggyakrabban alkalmazott 

megközelítés a szubjektív jóllét (subjective well-being, SWB), melyet Diener (pl. 

Diener 2000, Diener, Oishi és Lucas 2003) affektív és kognitív komponensekre oszt. Az 

affektív komponenshez tartozik az aktuális pozitív és negatív érzelmi állapot, míg a 

kognitív komponens az élettel való aktuális vagy általános elégedettség. A szubjektív 

jóllét koncepciója áll a legközelebb a mindennapok élményvilágához, így érzékeny 

leírása lehet akár tünékeny állapotoknak is. A kutatások mégis azt mutatják (Diener és 

Lucas 1999, Lucas, Georgellis, Clark és Diener 2003), hogy létezik a szubjektív 

jóllétnek egy egyénre jellemző, átlagos szintje. Eszerint az életesemények pozitív vagy 

negatív irányban elmozdíthatják innen a személy állapotát, de aztán az érzelmi állapot 

és az elégedettség nagy valószínűséggel visszatér az egyénre jellemző szintre. Újabban 

azonban számos vizsgálat mutatja, hogy a boldogság szintje is emelhető, és ehhez a 

kulcs a személy saját aktivitása, beállítódásának és magatartásnak megváltoztatása 

(Lyubomirsky, Sheldon és Schkade 2005). Ez a gondolat azonban már az eudaimonikus 

jóllét fogalmával rokon. 

Önkifejezés és önaktualizáció: eudaimonikus jóllét 

Waterman (1993), és az ő nyomán Ryan és Deci (2001) különbséget tesznek a 

hedonikus és az úgynevezett eudaimonikus jóllét között. Az eudaimonikus jóllét 

kifejezés Arisztotelészt idézi, aki szerint a boldogság a személy valódi, belső 

természetének megélése - egyúttal az erényes élet útja, nem pedig az élvezeteké. A 

pszichológiai hagyományban a humanisztikus iskola képviselte a jóllétnek ezt a 

felfogását: a teljeséggel működő személy Rogers-i fogalma, és az először Maslow által 

használt fogalom, az önaktualizáció ennek az ideálnak a kifejezése. Ide sorolható 

továbbá a Csíkszentmihályi Mihály által leírt flow-állapot is (Csíkszentmihályi 1997). 

Az eudaimonikus jóllét ezek szerint az emberi képességek kibontakoztatásának, az 

aktív, elkötelezett cselekvésnek és a hiteles emberi kapcsolatoknak a boldogsága.  

Az élet értelmessége: egzisztenciális jóllét 

Az élet értelmes voltának szubjektív élménye, vagyis az egzisztenciális jóllét a 

lehetséges boldogság-állapotok harmadik fajtája (Frankl 2005, Peterson és mtsai 2005, 
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Yalom 2003). Az élet értelmességének élménye a személy viszonyát tükrözi a létezés 

nagy kérdéseihez, életének céljához, aktuális és végső értelméhez, ember voltához és a 

halálhoz. Az egzisztenciális jóllét fogalmába ennek megfelelően egyes szerzők beleértik 

a spirituális jóllétet is, mely az egzisztenciális jóllét vallási dimenzióját ragadja meg 

(Gomez és Fisher 2003, Mascaro, Rosen és Morey 2004). Az értelem fogalma azonban 

tágabb annál, mintsem egy körülhatárolható állapotra korlátozhatnánk. A személyes 

értelem keresésének és fenntartásának szerepe van az általános életvezetésben, és a 

nehéz élethelyzetekkel való megküzdésben. Ezt a vonatkozást az 1.3.3 fejezetben fejtem 

ki részletesebben.  

1.1.4. Társas egészség 

A társas egészséghez tartoznak a jó személyközi kapcsolatok és készségek, az 

érzelmi közelségre való képesség és a támogató kapcsolatok elérhetősége nehéz 

élethelyzetek idején. Testi és lelki egészség szempontjából egyértelműen előnyös 

helyzetben vannak azok, akik családban, jól működő párkapcsolatban élnek, vagy 

barátokra számíthatnak (Balog 2008, Barnett, Steptoe és Gareis 2005, Bodenmann 

2005, Kopp, Skrabski, Székely, Stauder és Williams 2007). A szoros érzelmi 

kapcsolatokon kívül fontos továbbá az is, hogy tágabb értelemben egy közösség, kultúra 

tagjának érezze magát a személy, eligazodjon a tágabb közösség ügyeiben, képes egyen 

azokat valamilyen mértékig befolyásolni és legyen erre lehetősége is. Érthető tehát, 

hogy a szociális jóllét alapvető indikátorai többek között az interperszonális bizalom 

élménye és a tágabb közösség normáinak elfogadása. Negatív értelemben pedig a társas 

jóllét hiányáról tanúskodik az ellenséges beállítódás (Kopp és Skrabski 1995), és az ún. 

anómiás állapot (Andorka 1996), mely a modern társadalmak válságjelensége és a 

közösségi normákba vetett bizalom csökkenését, a közös értékekben való 

elbizonytalanodást jelenti. Az ellenségesség és az anómia egyrészt mikro- és 

makrotársadalmi szinten is rombolja a támogató kapcsolatok szövetét, másrészt az 

egyénnek is közvetlenül árt, hiszen kimutatták, hogy az ellenséges beállítódás a 

kardiovaszkuláris megbetegedések egyik rizikófaktora (ld. pl. egy nemrég megjelent 

longitudinális vizsgálatot, Niaura, Todaro és mtsai 2002). 
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1.1.5. A testi-lelki-társas egészség és jóllét mutatóinak összefüggései 

A bio-pszicho-szociális egészségmodell szerint a különböző egészség-típusok 

korántsem függetlenek egymástól, és hosszú távon nehezen tarthatók fenn egymás 

nélkül. Különböző mérési módszerek kifejlesztésével a kutatók újra és újra törekszenek 

arra, hogy minél finomabban elkülönítsék egymástól a pszichológiai jóllét, vagy az 

adaptív funkcionálás egyes vonatkozásait. Ezek a különbségtételek azonban nem 

jelentik azt, hogy a testi, pszichés és társas folyamatok ne lennének szorosan 

összefonódó rendszerek. 

Az összefüggések megértését nem könnyíti meg, hogy hasonló jelenségekre és 

állapotokra az orvosi és pszichológiai szakirodalom eltérő fogalmakat használ. Ilyenek 

például a jelen alfejezetben is alkalmazott életminőség, lelki egészség és jóllét 

fogalmak. Ezek mögött az eltérő megfogalmazások mögött lehettek egykoron 

szemléletbeli különbségek, de ma egyre inkább a kiegyenlítődés, szemléletbeli 

egységesülés érvényesül (Camfield és Skevington 2008). A különböző hagyományok 

természetesen a saját fogalmaikat használják szívesen, de az eltérő fogalmakon gyakran 

hasonló vagy akár azonos jellemzőket értenek. Mivel értekezésemben számos terület 

szakirodalmából merítettem, ezt a fogalmi sokszínűséget is részben megőriztem. 

Legyen azonban szó lelki egészségről, életminőségről, vagy jóllétről, a célom az, hogy a 

lelki és társas működés teljességének kibontakozását állítsam a középpontba.  

1.2 Az életminőség kutatása  

1.2.1. Módszertani megközelítésmódok 

Az életminőséggel kapcsolatos kérdésfeltevések jellemzően három szinten kerülnek 

elő, melyek egyúttal a kutatás fő módszertani irányát is kijelölik. Az első, kvalitatívnak 

nevezhető megközelítés a konkrét esetekből indul ki, azok komplexitásának megértése 

révén szolgáltat értékes meglátásokat a valóság természetéről. A kvalitatív megközelítés 

elsősorban feltáró jellegű, és az egyediséget mutatja be, tehát személyfókuszú. Eközben 

természetesen mégis általánosítható összefüggéseket keres, de nem célja a megtalált 

összefüggések érvényességi határainak kijelölése. Az egészség területén használják 

például az egészséggel kapcsolatos reprezentációk, a szubjektív életminőség elemeinek 

feltárására (Flick 2000, Murray, Pullman és Rodgers 2003). A módszer alkalmas arra is, 
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hogy olyan csoportok élményvilágát tegye megközelíthetővé, melyek más eszközökkel 

kiesnének a vizsgálatok köréből, mint például a hajléktalanokét (Flick és Röhnsch 

2007).  

A következő megközelítésmódhoz elsősorban a kis vagy közepes méretű mintákon 

standardizált módszerekkel (kérdőívezés, kísérleti elrendezések, hatásvizsgálatok) 

végzett vizsgálatok tartoznak, számszerűen ezek alkotják valószínűleg a kutatások 

zömét. Ezek célja a folyamatok, összefüggések finomabb, általánosítható részleteinek 

megismerése, igazolása egy-egy speciális mintán, vagy az átlagpopulációt valamilyen 

mértékig reprezentáló vizsgálati személyeken. Ez a megközelítés tehát 

koncepciófókuszú. A pszichológiai jóllét kutatása például zömében ilyen vizsgálatokat 

mutat fel, ahol az elméletileg  megfogalmazott koncepciók jelentős részét először 

egyetemi hallgatókon, vagy önkéntes válaszadókon tesztelik. A megközelítés fontos 

eleme a pszichometriailag és módszertanilag megfelelően kidolgozott mérési, kísérleti 

eljárás, mely lehetővé teszi a megismételhetőséget, újbóli ellenőrzést eltérő csoporton 

vagy eltérő körülménynek között.  

Végül egy harmadik fontos, és jellegzetes megközelítésmód alapvetően 

populációfókuszú. Egyik célja az, hogy a „laboratóriumi” körülmények között 

kialakított koncepciókat akár társadalmi méretekben, de mindenképpen egy 

célpopulációt jól reprezentáló mintán is ellenőrizze. Másfelől viszont a teljes populációt 

célzó kérdésfeltevése révén olyan jelenségeket is vizsgálhat, melyek kisebb mintákon 

nem lennének megközelíthetők, például nagy társadalmi folyamatok lelki egészséggel 

kapcsolatos vetületeit. Módszertani szempontból a megközelítésre jellemző a 

nagyléptékű, reprezentativitásra törekvő mintákon felvett kérdőíves eljárások 

alkalmazása, melyek legtöbbször egytételes kérdéseken, rövid, tényszerű 

önjellemzéseken alapulnak. A populáció-fókuszú megközelítésmódhoz sorolható az ún. 

Hungarostudy kutatássorozat is (Kopp 2008, Kopp és Kovács 2006, Kopp és Skrabski 

1992), melynek azonban az egyik kiemelkedő sajátossága, hogy kezdettől fogva számos 

pszichológiai mérőeszközt is tartalmaz, többnyire a vizsgálat módjának megfelelő, 

rövidített formában. 
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1.2.2. Kutatások a magyar lelkiállapotról 

Az életminőség különböző összetevőinek feltárására, leírására Magyarországon is 

számos kísérlet történt. A Hungarostudy kutatássorozatot részletesebben is bemutatom 

az alábbiakban. Ezen kívül figyelmet érdemel még a Pikó Bettina vezetéséve a dél-

alföldi régióban végzett ifjúsági felmérés, mely a serdülő korosztályra koncentrál, a 

testi-lelki egészség pszichoszociális összetevőit keresi, és szűkebb témám, az életcélok 

szempontjából is közöl eredményeket (Pikó és Keresztes 2006, Pikó és Fitzpatrick 

2004, Pikó és Fitzpatrick 2007). Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a kvalitatív, 

interjúkkal dolgozó életminőség-kutatás is jelen van Magyarországon (Utasi 2006).  

A Magatartástudomáyi Intézetben Kopp Mária vezetésével évtizedek óta 

nagyléptékű, több ezres mintaelemszámú felmérésekben vizsgálják a magyar 

társadalom lelki egészségi mutatóit (Kopp 2008, Kopp és Kovács 2006, Kopp és 

Skrabski 1992). Az eredményeket számos könyv és folyóiratcikk formájában tették 

közzé, melyek közül néhányat részletesebben is fogok idézni az életminőséget 

befolyásoló tényezők leírásánál (ld. 1.3 fejezet). A részleteken túl azonban feltétlenül ki 

kell emelni azt, hogy az adatfelvételek sorozata egy olyan időszakot ölel fel, amikor a 

magyar társadalom egy jelentős mértékű gazdasági-társadalmi változást élt át 

(„rendszerváltozás”); politikai rendszerében a korábbi tekintélyuralmi, diktatórikus 

rendszerből parlamentáris demokráciává vált, gazdasági szempontból pedig része lett a 

kapitalista világrendszernek, annak minden előnyös és előnytelen vonatkozásával 

együtt. A kutatások során így tehát „in vivo” lehetett megfigyelni azt, hogy a 

társadalom, illetve az azt alkotó személyek lelkiállapotát és egészségi állapotát hogyan 

befolyásolja egy tőlük lényegében függetlenül bekövetkező, de rájuk jelentős hatást 

gyakoroló társadalmi méretű változás.  

A kutatócsoport legfontosabb, központi gondolata a változások által generált 

krónikus stressz társadalmi léptékben és összefüggésekben való vizsgálata és ennek 

összekapcsolása a szociálpszichológiai, pszichiátriai és fiziológiai stresszelméletekkel 

(Kopp és Rethelyi 2004), valamint a mortalitási mutatókkal. Jóllehet a mortalitási 

mutatók kedvezőtlen alakulása nem a rendszerváltozás eredménye, hanem egy jóval 

távolabbra visszanyúló folyamat, a gyors társadalmi-gazdasági változások elmélyítették 

a krízist, és felszínre hozták a magyar társadalomban jelenlévő adaptációs nehézségeket. 

A „közép-kelet európai egészség-paradoxon” fogalom annak a jelenségnek a 
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kifejeződése, hogy a korai egészségromlás és a viszonylag magas idő előtti halálozási 

ráta nem magyarázható csupán hagyományos orvosi modellekkel (pl. életmód, ellátás 

színvonala). Ebből a szempontból a magyar társadalom nem különbözik olyan 

mértékben a nyugati társadalmaktól, hogy az indokolná az elmúlt évtizedekben 

bekövetkezett eltávolodást, például a várható élettartam tekintetében. A kutatások egyik 

fő üzenete, hogy jelentős mértékben olyan pszichológiai tényezők játszanak szerepet az 

egészségi problémák kialakulásában vagy elkerülésében, mint a szociális helyzet, illetve 

elsősorban annak szubjektív minősítése (a depriváció, megfosztottság érzésének 

kialakulása) és a stresszel való megküzdés egyéni és társas módjai.  

Az alábbiakban áttekintem, hogy melyek azok a tényezők, melyeknek kimutatható 

szerepük van a személy életminőségének alakulása szempontjából, az életminőséget 

továbbra is a fenti, tág értelmezésben használva. Hasonlóan az előző fejezetekhez, itt is 

szembesülhetünk azzal, hogy az egyes tényezők szétválasztása, csoportosítása némileg 

önkényes lehet, hiszen ezek egymással is összefüggnek.  

1.3 Az életminőség háttértényezői 

1.3.1. Szociodemográfiai és szocioökonómiai tényezők 

1.3.1.1. Nem 

Általánosan jellemző összefüggés, hogy a nők összességében valamivel magasabb 

depressziószintről és alacsonyabb jóllétről, önértékelésről számolnak be. A jelenség 

hátterében többféle magyarázatot is feltételeztek, melyek részben biológiai és 

pszichológiai természetűek, részben a nők társadalmi-szociális helyzetére vonatkoznak 

(pl. státusz-hátrány a férfiakhoz képest, kettős szerepek feszültsége, ld. Ádám, Győrffy 

és Susánszky 2008, Balog és Purebl 2008). Ezzel együtt a jelenség megítélése nem 

egyértelmű, mivel lehetséges, hogy a férfiak alacsonyabb manifeszt depressziószintje 

mögött a tünetek, különösen az érzelmi tünetek alacsonyabb vállalási hajlandósága, az 

orvoshoz fordulás kisebb mértéke is szerepet játszhat. A férfiak morbiditási mutatói azt 

jelzik, hogy a depressziónak valószínűleg van egy „férfi változata” is (pl. irritabilitás, 

antiszociális megnyilvánulások), melyet kevésbé mérnek a kérdőívek, de amely 
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ugyanolyan, vagy még negatívabb következményekkel jár, mint a „női változat” (Balog 

és Purebl 2008).  

1.3.1.2. 

1.3.1.3. 

Életkor 

A modern társadalmak egyik legjelentősebb változása a korábbi évszázadokhoz 

képest a várható életkor jelentős mértékű kitolódása és az idős korú népesség arányának 

folyamatos emelkedése a társadalmon belül. Az idősödés tudománya (ageing) mára 

önálló területté vált, melynek számos vonatkozása érinti a lelki egészség kéréskörét is. 

Az életkor előrehaladtával a kérdőíves eszközökkel kimutatható jóllét mértéke 

statisztikai értelemben csökken, növekszik a negatív érzelmi állapotok előfordulásnak 

gyakorisága, valószínűsége. Mindezek hátterében jelentős részben az életkori 

változásokkal együtt járó aktuális és lehetséges veszteségek, az erőforrások részleges, 

vagy akár jelentősebb beszűkülése állhat (Freund és Ebner 2005). A veszteségek 

kiterjedhetnek a testi, lelki és társas egészség területeire is, utóbbiakra lehet példa a 

csökkenő memória-funkciók, illetve a szociális mező beszűkülése. A folyamatot 

azonban lassíthatja, sőt bizonyos területeken át is írhatja a személy azon képessége, 

hogy aktívan átalakítsa preferenciáit, képes legyen új erőforrásokat találni magának, 

illetve jobban megbecsülni és kihasználni a meglévőket (Ebner, Freund és Baltes 2006, 

Pinquart 2002). Ebből a szempontból az idős kor egyáltalán nem csak veszteségek 

sorozata, hanem lelki értelemben a kiteljesedés időszak is lehet (Erikson 1950, Kopp és 

Skrabski 2008).  

Szociális státusz, anyagi jólét 

Az életminőség és jóllét kutatások egyik sokat vizsgált kérdésköre az, hogy az anyagi 

helyzet és ettől nem elválaszthatóan a társadalmi státusz hogyan és milyen értékben 

befolyásolja a testi és lelki egészséget. Számos vizsgálat eredménye szól amellett, hogy 

az anyagi helyzet, illetve ettől nem elválaszthatóan a társadalmi státusz összefüggésben 

van mind a testi, mind lelki egészséggel. A magasabb jövedelműek, illetve a társadalmi 

értelemben magasabb pozíciókat betöltő személyek és társadalmi csoportok 

elégedettebbek, boldogabbnak érzik magukat és egészségi mutatóik is jobbak (Diener és 

Biswas-Diener 2002, Headey, Muffels és Wooden 2008, Marmot 2005). Magyar 

eredmények is megerősítik ezt az összefüggést (Kopp és mtsai 2004, Kopp, Skrabski és 

Szedmak 2000). Figyelemre méltó azonban ezzel kapcsolatban néhány lényeges további 
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összefüggés is. Egyrészt a státusz/anyagi helyzet kapcsolata korántsem lineáris: az 

anyagi jólét egy alacsony küszöbének elérése után a nagyobb gazdagság már alig jár 

együtt a jóllét, boldogság és elégedettség növekedésével. Azt is kimutatták továbbá, 

hogy társadalmi szinten nem annyira a gazdagság abszolút értéke az előrejelző tényező, 

hanem az egyenlőtlenség mértéke, azaz a relatív távolság (pozícióban vagy 

jövedelmekben) a társadalom alsó és a felső rétegei között (Mackenbach, Stirbu és 

mtsai 2008). Végül az egyenlőtlenségek szempontjából fontosnak tűnik a szubjektív 

percepció, vagyis az, hogy a személy milyen mértékű egyenlőtlenséget észlel. Michael 

Marmot kutatása kimutatták például, hogy a köztisztviselők hierarchiában elfoglalt 

státuszával együtt egyre alacsonyabb volt a személy által megélt depresszió és nagyobb 

az érzelmi kiegyensúlyozottság mértéke („státusz-szindróma”). Az összefüggést 

azonban nagy mértékben magyarázta a döntési autonómia észlelt szintje (Stansfeld, 

Head és Marmot 1998). A munkavállalók tehát valószínűleg nem annyira az objektív 

hierarchia-viszonyokra „reagálnak” lelki egészségi állapotukkal, mint inkább arra, hogy 

mennyi önállóságot tapasztalnak meg. A kiszolgáltatottság és a döntési lehetőségekből 

való részesedés megvonása ezek szerint ugyanolyan deprivált helyzet, mintha valaki az 

anyagi lehetőségeit másokéval összehasonlítva látja magát jelentős hátrányban. 

Ugyanezt az összefüggést ismerték fel Kopp Mária és kutatócsoportja a magyar 

társadalom rétegződését vizsgálva (Kopp és Skrabski 1995, Kopp, Csoboth és Rethelyi 

2004, Kopp, Skrabski és Szedmak 2000). Következtetésük szerint a hátrányos szociális 

helyzet nem önmagában veszélyeztető tényező, hanem azáltal, hogy sokkal 

valószínűbben jár együtt a lemaradás szubjektív élményével. Mivel a lemaradás 

szubjektív tapasztalata – különösen a férfiak esetében, akik a szociális státusz jelzéseire 

kulturális és talán biológiai-evolúciós okokból is érzékenyebben reagálnak – erős 

kontrollvesztés-élménnyel járhat együtt, ami a depressziós tünetegyüttes 

megjelenésében fejeződhet ki. A depressziós tünetegyüttes a férfiak esetében különösen 

erős közvetítő tényezőnek bizonyult a szubjektív lemaradás tapasztalata és az egészségi 

állapot között (Kopp, Csoboth és Rethelyi 2004).  

1.3.1.4. Képzettség 

A szociális státuszhoz hasonlóan a képzettség, a legmagasabb iskolai végzettség is 

jelentős korrelátuma a testi és lelki egészségnek. Mivel a modern társadalmakban a 
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képzettség jelenti a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb lehetőségét, ezért a 

magasabb képzettség egyúttal gyakran több lehetőséget jelent a társadalmi 

erőforrásokhoz való hozzáférésre és azok kihasználására, magasabb pozíciók 

betöltésére. Így a képzettség önmagában is esélyerősítő tényező, mivel eszközöket és 

ismereteket biztosít a kontrollképesség és a szubjektív hatékonyság eléréséhez.  

Nagyon érdekes kérdés ebben a témakörben a nők tömeges munkába állása a modern 

társadalomban és képzettségük növekedése, illetve ennek hatása mind a férfiakra, mind 

a nőkre. A nők önállóságának és függetlenségének növekedése a nők számára is 

ambivalens hatású. A férfiakhoz képest például jóval magasabb azon nők aránya, akik 

konfliktust élnek meg családi és munkahelyi szerepeik között, amivel együtt jár az ilyen 

konfliktust átélők jóllétének csökkenése (Ádám, Győrffy és László 2008). A férfiak egy 

része számára is sajátos stresszforrás az „önálló nő” megjelenése – akár mint partner, 

akár mint kolléga, vagy különösen mint főnök (Susánszky és Susánszky 2008). 

Másrészt viszont kimutatták, hogy azokban a térségekben, ahol a nők átlagos 

képzettsége, valamint az észlelt szociális státuszuk magasabb, alacsonyabb a férfiak 

halandósága. Azokban a térségekben pedig, ahol a nők átlagos képzettsége, valamint a 

férfiak észlelt szociális státusza magasabb, ott alacsonyabb a nők halandósága, bár 

ebben az utóbbi esetben a nemek közötti kereszthatás jóval gyengébb volt, mint a 

férfiak halandósága esetében (Kopp, Skrabski, Kawachi és Adler 2005). 

1.3.2. Kulturális tényezők 

1.3.2.1. Értékek 

A kultúra közös tudásrendszer, melyet a korábbi generációk tapasztalataiból 

hagyományoznak át. A kultúra fontos részei az értékek, vagyis azok a „vezérelvek”, 

melyek megmutatják azt, hogy mi lehet az egyének számára a kívánatos és 

nemkívánatos. Az értékek ezért elsősorban a választásokban, preferenciákban, döntési 

helyzetek megoldásaiban mutatkoznak meg. Több kísérlet is történt már arra, hogy a 

társas és személyes működés szempontjából legfontosabb értékek rendszerét 

megalkossák (Hofstede 1991, Rokeach 1973, Schwartz és Boehnke 2004). Jelen 

értekezés fókuszán kívül esik ezeknek a rendszereknek akárcsak a vázlatos ismertetése 

is. Így arra szorítkozom, hogy kiemeljem azokat a tényezőket, melyek a lelki egészség 

és jóllét szempontjából különösen jelentősek lehetnek.  

 19



Az egyik sokat kutatott terület az anyagias értékorientáció kapcsolata a jólléttel. 

Anyagiasságnak tekintik azt a fajta orientációt, mely az anyagi javak (pl. pénz, 

fogyasztási javak) utáni törekvésben nyilvánul meg. A legtöbb kutatásban azt találták, 

hogy a nagyobb mértékű anyagiasság alacsonyabb élettel való elégedettséggel és 

jólléttel jár együtt (Burroughs és Rindfleisch 2002, Kasser és Ahuvia 2002, Pikó 2006). 

A jelenség hátterére azonban különböző magyarázatok születtek. Vannak olyan 

elképzelések, mely szerint nem az anyagias értékorientáció önmagában okozza a jóllét 

csökkenését, hanem közvetítő tényezőkön keresztül hat annak mértékére. Ilyen 

közvetítő tényező lehet az, ha a személy úgy látja, értékorientációjában eltér a szociális 

környezet által elvárt értékektől, így a jóllét csökkenése a társas környezettel 

kapcsolatban megélt feszültséget tükrözheti (Sagiv és Schwartz 2000). A korábban 

bemutatott gondolatok szempontjából különösen érdekes Christopher és munkatársai 

vizsgálata (Christopher, Saliba és Deadmarsh 2009), akik azt találták, hogy az 

anyagiasság és a negatív érzelmek kapcsolatának hátterében a külső kontrollhit állhat. 

Azaz ha az egyénnek az a benyomása, hogy a vele történő eseményeket elsősorban a 

véletlenek, vagy hatalmas mások befolyásolják, akkor anyagiasabb és egyúttal negatív 

érzelmeket is gyakrabban él át. Az anyagiasság tehát lehetséges, hogy egyfajta 

megoldási kísérlet a kontroll megszerzésére. Az anyagiassághoz hasonló 

konstruktumokat vizsgált Boehnke és munkatársai (Boehnke, Fuss és Rupf 2001), akik 

kimutatták, hogy míg az én-transzcendentáló értékek (univerzalitás, jóakarat) a tágabb 

környezetért, a szükséget szenvedőkért való aggodalommal, valamint magasabb jólléttel 

jártak együtt, addig az én-kiterjesztés értékei (teljesítmény, hatalom) a személyes ügyek 

miatti aggódással, egyúttal pedig alacsonyabb jólléttel. Mindez arra utal, hogy az jár 

inkább jól, aki a másikkal való törődésre helyezi a hangsúlyt, mert az önmagunkkal való 

(aggodalmaskodó) foglalkozás negatív hatású lehet (ld. még Salmela-Aro, Pennanen és 

Nurmi 2001). Az anyagiasság és az alternatív értékorientációk a személyek céljaiban is 

megjelennek, erről részletesebben az Aspirációs Indexszel kapcsolatban írok még (ld. 

1.5 fejezet). 

1.3.2.2. Vallásosság 

Számos kutatás vizsgálta a vallásosság különböző fajtáinak, megjelenési módjainak 

összefüggését a lelki egészséggel (Dezutter, Soenens és Hutsebaut 2006, Hackney és 
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Sanders 2003, Kopp, Székely és Skrabski 2004, Pargament 1997, Pikó és Fitzpatrick 

2004, Smith, McCullough és Poll 2003). A vallásosság és az élet értelme dimenzió 

között különösen stabil kapcsolatot mutatnak ki a kutatásokban. Steger és Frazier 

(2005) például azt találták, hogy az élet értelmének mértéke pozitívan függött össze 

mind a vallásossággal, mind a jóllét egyéb jellemzőivel, mint például az optimizmussal 

és az önértékeléssel, továbbá kimutatták, hogy az értelem nagyrészt közvetítő 

tényezőként funkcionál, azaz a vallásosság és a jóllét közötti kapcsolat - legalábbis 

részben - annak köszönhető, hogy a vallásosság különleges lehetőség az élet 

értelmességének átélésére. Ezzel egybevágó eredményeket közöl még French és Joseph 

(1999), akik szintén arról számoltak be, hogy a vallásosság és a boldogság mértéke 

közötti pozitív összefüggést az élet értelmének mértéke közvetítette.  

1.3.3. Az értelem, mint alapvető pszichológiai erőforrás 

Láttuk, hogy az egyén lelki egyensúlyát elsősorban az veszélyezteti, ha a személy 

kiszolgáltatottnak érzi magát és úgy látja, nem képes kontrollálni a rá ható eseményeket. 

A pszichológiai egészség számos megközelítése közül az egyik legátfogóbb arra 

koncentrál, hogy a személy milyen módon próbál a folyton változó kihívások közepette 

egységes, jelentésteli valóságképet, ún. átfogó jelentésrendszert (global meaning 

system, Park 2005, Park és Folkman 1997) fenntartani. Az átfogó jelentésrendszer 

személyes konstrukció a világ jelenségei közötti kapcsolatok, ezek között is kitüntetett 

módon az én (szelf) és a világ viszonyának jellegéről, melynek fő elemei a következők:  

1) az átfogó (globális) hiedelmek (kognitív összetevő),  

2) az életcélok és alapvető törekvések (motivációs összetevő), és  

3) az értelmesség élménye (fenomenológiai, szubjektív összetevő).  

 

Az átfogó hiedelmeket az énhez kötődő alapvető feltevések alkotják, melyek olyan 

személyesen és egzisztenciálisan is jelentős kérdésekre vonatkoznak, mint az 

igazságosság és tisztesség, a szerencse és kontroll (pl. mennyire lehet befolyásolni az 

eseményeket), a valóság koherenciája (pl. rendezett-e, megérthető-e a világ), a valóság 

jóakaratának kérdése (pl. az események, kapcsolatok a jövőbeni inkább jót hoznak-e 

vagy inkább rosszat), a személyes biztonság és sebezhetőség (pl. veszélyben van-e a 

létezés) valamint a személy cselekvési lehetőségeinek mértéke (mi az, amit meg lehet 
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tenni). Ezeknek az alapvető hiedelmeknek az alapján értelmezi a személy a mindenkori 

aktuális tapasztalatait. 

Az életcélok és alapvető törekvések azokra az ideálokra, állapotokra vagy tárgyakra 

vonatkoznak, melyeket az emberek a legfontosabbnak tartanak az életben. A szokásos 

életcélok közé tartoznak a kapcsolatok, a munka, a jómód, gazdagság a tudás és a 

teljesítmény (Emmons 1999, Ryan, Sheldon, Kasser és Deci 1996). Az alapvető 

törekvések fontos eleme lehet, hogy fenntartsuk azokat a meglévő állapotokat, melyek a 

jelenben megfelelőek a számunkra, pl. az egészséget, a másokkal való kapcsolatot, stb. 

(Ebner, Freund és Baltes 2006, Klinger 1998).  

Az átfogó jelentésrendszer harmadik eleme, az értelmesség élménye arra utal, ahogy 

a személy összességében átéli életének értelmességét, értelemmel való telítettségét. Az 

értelmesség élménye azt fejezi ki a személy számára, hogy életének nagyobb távlatban 

(akár egész életén átívelően) van célja, rendeltetése, vannak az átfogó hiedelmeihez 

illeszkedő tervei és szándékai. Az sem feltétlenül szükséges, hogy ezek a célok közeliek 

és könnyen elérhetőek legyenek – sokkal inkább a végső cél (vagy célok) felé való 

haladás számít, mint azok aktuális elérése (Baumeister 1991). Az értelmesség élménye 

tehát azt is kifejezi, hogy a múlt, jelen és jövő eseményei, helyzetei között valamiféle 

jelentésteli kapcsolat van, mely megfelel az alapvető hiedelmeknek és elvárásoknak. Ezt 

a fajta értelem fogalmat tartják számon a pszichológiai jóllét egyik elemeként, és ezt 

szokás olyan kérdőívekkel mérni, mint például az Életcél Kérdőív (Purpose in Life Test, 

Crumbaugh és Maholick 1964, Konkolÿ Thege és Martos 2006). 

1.3.3.1. Az átfogó jelentésrendszerek működése a mindennapokban 

Az átfogó jelentésrendszer alapvető funkciója tehát az, hogy leképezze a dolgok 

közötti aktuális és lehetséges kapcsolatok jellegét, valamint megmutassa, hogy az énnek 

(szelfnek) mi a köze mindehhez. Fontosságát az adja, hogy ebből, illetve ennek 

elemeiből származik a mindennapok értelme és jelentése, mely a mindennapi 

gondolatok, motívumok és érzelmek alakulásának fontos forrása. Az alapvető 

hiedelmek a mindennapokban az események interpretációjában mutatkoznak meg, 

amikor a személy a külvilág eseményeit, vagy saját tapasztalatait a világképének 

megfelelően értelmezi. A mindennapi törekvések és tervek jelentős részben az 

életcélokból és alapvető törekvésekből származnak. Számos vizsgálat bizonyítja 
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azonban, hogy az emberek nagyon különböznek egymástól abban, hogy konkrét 

mindennapi céljaikat mennyire érzik a sajátjuknak, és ez befolyással lehet arra is, hogy 

milyen mértékben képesek értelmet adni mindennapi törekvéseiknek (ld. részletesen az 

1.4 fejezetben). Az élettel való elégedettség és pozitív érzelmek forrása pedig az 

értelmesség élménye.  

1.3.3.2. Az átfogó jelentésrendszerrel kapcsolatos kihívások kezelése 

A fentiek miatt az átfogó jelentésrendszerek működésének jelentős szerepe lehet a 

mindennapi élet jellemző magatartás- és élménymintázatainak kialakulásában, és abban 

is, ahogy az emberek a nehéz élethelyzeteket értelmezik és azokra reagálnak. Ha az 

változások élményszinten az értelem élményének elvesztésével, vagy legalábbis a 

veszteség lehetőségének felismerésével járnak, akkor ez arra sarkallja a személyt, hogy 

tapasztalatainak új értelmet találjon. Az értelemkeresés és értelemadás – a 

jelentésrendszer homeosztatikus működésével ellentétben – dinamikus folyamat, mely 

akár jelentős időtávot is befoghat. A folyamat addig tart, míg a személy kielégítő 

mértékben nem stabilizálta az átfogó jelentésrendszerét – illetve ennek legbiztosabb 

jeleként el nem érte az értelmesség szubjektív élményének számára kielégítő szintjét.  

Az elvárt és tapasztalt helyzet közötti eltérés csökkentésének két alapvető eszköze 

lehet. Az egyik a helyzet észlelt jelentésének, értelmének a megváltoztatása 

(reappraisal, újraértékelés), beillesztése az átfogó jelentésrendszer keretei közé. 

Pargament például erre folyamatra „megőrző” (conservational) megküzdésként 

hivatkozik (Pargament 1996). A személy ennek során megkíséreli fenntartani a 

korábban érvényes hiedelmeit, és céljait.  

A jelentésrendszer érvényességének megőrzésére számos eszközünk van. Davis és 

munkatársai például (Davis, Nolen-Hoeksema és Larson 2005) a jelentésadás két 

fajtáját különböztetik meg, melyek a jelentésrendszer megőrzéséhez tartoznak. A 

jelentés „előnykovácsoló” konstruktuma (benefit-finding) azokat a személyes 

előnyöket, nyereségeket hangsúlyozza, melyek az adott életesemény nélkül valószínűleg 

nem lennének hozzáférhetők. Gyász esetében ez lehet például személyes változás 

hangsúlyozása, vagy a megmaradt kapcsolatok nagyobb megbecsülése. Az 

„értelemadás” (sense-making) konstruktuma viszont az ő értelmezésükben is azokat az 

eseteket írja le, amikor a személy a tapasztalatait meglévő világlátásának, alapvető 
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sémáinak keretei közé illeszti be, ezeken a kereteken belül talál valamiféle 

magyarázatot, legyen szó vallásos világnézetről, vagy a személyes felelősség bizonyos 

mértékű vállalásáról, esetleg pusztán kézenfekvő, vagy társadalmilag elfogadott 

normákra való hivatkozásról. Úgy vélem, az „előnykovácsolásnak” nevezett mód is 

illeszkedik a megőrző értelemadás általánosabb kategóriájába. 

Ha a megőrző jelentésadás nem sikeres, azaz nem magyarázza kielégítően a személy 

számára az elvárások és tapasztalatok látszólagos eltérését, akkor Pargament nyomán 

átalakító (transformational) értelemadásról beszélhetünk. Ennek lényege az alapvető 

hiedelmek (a dolgok közötti kapcsolatokról alkotott feltevések), vagy az alapvető 

törekvések és a rendeltetés, vagy mindkettő megváltoztatása. Ennek során elsősorban 

nem a tapasztalatok értelmezése változik meg, hanem az átfogó jelentésrendszert 

alakítja át a személy úgy, hogy az jobban illeszkedjen a tapasztalataihoz – és ezáltal a 

tapasztalatok újra értelmessé, jelentéstelivé váljanak.  

A valóságban valószínűleg a két folyamat kölcsönhatása történik: a megőrző 

értelemadás például aligha jelentheti a jelentésrendszer tökéletesen változatlan 

fenntartását. Ennek során is végbemehetnek hangsúlyeltolódások, megerősödhetnek, 

differenciálódhatnak és integrálódhatnak korábban önmagukban létező elemek. Így a 

felszíni hasonlóságok ellenére egy komplexebb, érettebb jelentésrendszert alakíthat ki a 

személy.  

Egy átfogó, koherenciát és célokat biztosító jelentésrendszer fenntartása, megőrzése, 

fejlesztése tehát alapvető emberi motiváció. Az élet értelmességének élménye, ennek 

erőssége ebben a megközelítésben azt mutatja meg, hogy milye mértékben rendelkezik 

egy adott személy átfogó, integráló jelentésrendszerrel. Számos elméletalkotó érvel 

ezért amellett, hogy az élet értelmességének élménye a hosszú távú testi és lelki 

egészség egyik alapvető tényezője (áttekintően ld. pl. Konkolÿ Thege 2007).  

1.3.4. Életminőség, lelki egészség és jóllét tényezői a magyar társadalomban: 

összefoglalás 

Számos kutatást és szempontot áttekintettem a lelki egészséggel és jólléttel 

kapcsolatban, melyek során két újra meg újra visszatérő és egymással is összefüggő 

téma körvonalazódott. Az egyik a hátrányos helyzet, relatív depriváció és 

bizonytalanság társadalmi méretű megtapasztalása, mely a magyar társadalom egyik 
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alapvető élménye az elmúlt évtizedekben. A másik téma annak a módnak a fontossága, 

ahogy a személy a saját élethelyzetét értelmezi, amilyen mértékben önmagát 

cselekvőképes és erőforrásokkal rendelkező tényezőnek látja a környezet változásaival 

és kihívásaival kapcsolatban. A személyes helyzetértékelést vezérlő átfogó 

jelentésrendszer egyik fontos eleme a célok, közöttük az életcélok rendszere. A 

továbbiakban a céloknak a magatartás szervezésében, a stresszteli élethelyzetek 

elkerülésében és a lelki egészség fenntartásában játszott szerepét tekintem át.  

1.4 Célok és a magatartás önszabályozása 

Az ember aktív, cselekvő lény, aki több-kevesebb tudatossággal igyekszik alakítani 

az életét. Mai szemléletmódunk szerint a személyiség olyan önszabályozó rendszer, 

mely rendelkezik bizonyos mértékű belső mozgástérrel, szabadsággal. Ennek az 

önszabályozásnak az egyik fontos alrendszere a célok felállítása és megvalósítása. A 

célokat úgy határozhatjuk meg, mint jövőbeni állapotok mentális reprezentációit, 

melyek a cselekvés szempontjából motivációs erővel rendelkeznek, mivel irányítják a 

személy akaratlagos aktivitását (Austin és Vancouver 1996, Karoly 1993).  

1.4.1. A célok jelentősége 

A célok jelentőségét az emberi személyiség és magatartás szempontjából öt fő 

szempont köré lehet csoportosítani. A célok leírása fontos a 1) a szubjektív élmény 

szerveződésének, 2) a magatartás önszerveződésének, 3) a személyiség és életút 

szerveződésének 4) a társas kapcsolatok és kultúra szerveződésének, valamint 5) a testi 

és lelki egészség alakulásának a szempontjából. 

1.4.1.1. Fenomenológiai szempont: célok a szubjektív élményben 

Az egyik legnyilvánvalóbb tény, hogy a hétköznapi tapasztalat jelentős mértékben 

célokhoz (szándékokhoz, törekvésekhez, vágyakhoz, igényekhez, stb.) kötődik. A célok 

tehát fenomenológiai megközelítésben a mindennapi élmény és tapasztalás fontos 

részei. A személy céljainak rendszerében kirajzolódnak elvárásai, félelmei és 

magatartásának aktuális mintázatai. Ha ismerjük a személy céljait, akkor sok mindent 

megtudunk a személyről magáról is. A célok továbbá nem absztrakt mentális 

reprezentációkként léteznek a fejünkben, hanem érzelmi és kognitív értékelések 
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kapcsolódnak hozzájuk: remények és félelmek, megelőző tapasztalatok és becslések az 

elkövetkező fázisokról, komplex kognitív értékelések (pl. a megvalósításhoz szükséges 

lépések terve és az ezek végrehajtásához szükséges képességek felbecslése, 

reprezentációk arról, hogy mások hogyan viszonyulnak a személy céljaihoz, a siker és 

kudarc esetén követendő stratégiák). 

Másfelől korábban láttuk, hogy a fontos, jelentős célok hiánya lehangoltsággal, 

ürességérzéssel járó állapot, míg célt és értelmet találni az életben fontos pozitív 

tapasztalatot jelent (pl. Baumeister és Vohs 2002, Frankl 2005, Mascaro és Rosen 

2006). A célok továbbá olyan egzisztenciálisan jelentős érzelmekkel is kapcsolatban 

vannak, mint a remény (Mascaro és Rosen 2005, Snyder 2002). Célokra tehát 

szükségünk van – de vajon miért? 

1.4.1.2. Funkcionális szempont: célok és a magatartás önszabályozása 

A célok jelentős szerepet játszanak a magatartás önszabályozásában. Klinger például 

amellett érvel, hogy ez az önszabályozás evolúciósan kialakult, adaptív tulajdonság: a 

szervezet mint biológiai rendszer eleve célra irányult, a kognitív és emocionális 

rendszerek alapvető szerepe pedig az, hogy a szervezet célirányos mozgását 

eredményessé tegyék (Klinger 1998). Az emberi működésre alkalmazva a gondolatot 

nyilvánvaló, hogy az elérni kívánt célállapot nem szükséges, hogy közeli vagy jól 

körülhatárolt legyen. Bármilyen kognitívan reprezentált (de nem feltétlenül tudatos) és a 

személy által pozitívan értékelt állapot alkalmas arra, hogy az érzelmi és motivációs 

rendszeren keresztül hatással legyen a magatartásra.  

A célkövető magatartás szerveződésének részletes leírását Carver és Scheier 

vezérlés-elmélete mutatja be (pl. Carver és Scheier 2002). Modelljük szerint a célok 

olyan referencia-értékek, elvárt állapotok, melyekkel a magatartásszabályozó rendszer 

folyamatosan összeveti az aktuális állapotokat. A további cselekvést a szabályozó 

rendszer attól függően alakítja ki, hogy mi az értékelő összevetés eredménye: milyen 

mértékű az eltérés az aktuális és az elvárt állapot között, vagy még inkább, hogy a két 

állapot közötti különbség csökkenésének a mértéke megfelel-e a személy elvárásainak. 

Az értékelés mind kognitív, mind affektív módon végbemegy: ha egy kellemes, vágyott 

állapotot aktuális értékelésünk szerint nem érünk el elég gyorsan, vagy éppen 

távolodunk tőle, akkor a csalódottság, szomorúság, vagy düh érzései figyelmeztetik a 
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viselkedést szervező rendszert arra, hogy változtatásra van szükség. Ha viszont a 

közeledés mértéke megfelelő ütemű, illetve sikeres, akkor az olyan pozitív érzelmek 

mint az öröm és az elégedettség a magatartás fenntartását erősítik. A jövőbeli állapotok 

azonban nem csak kellemes színezetűek lehetnek, hanem averzív jellegűek is – itt az 

ezektől való távolodás szubjektív értékelése jár együtt pozitív érzelmekkel, 

megkönnyebbüléssel, ellazulással, míg a közeledés észlelése félelmet, szorongást vált 

ki, aminek a funkciója ismét csak az, hogy a magatartásának megváltoztatására 

serkentse a személyt. A célok továbbá hierarchikusan szervezett rendszert alkotnak a 

személyiségben, ahol az egyes alsóbbrendű célokkal kapcsolatos értékelések bemenetét 

képezik a felsőbbrendű célokkal kapcsolatos érzelmeknek és kognícióknak is. A célok 

hierarchiájának további vonatkozásait az 1.4.2 fejezetben fejtem ki részletesebben. 

Összességében a fenti gondolatok arra utalnak, hogy a konkrét magatartásmintázatok 

megértése nem képzelhető el azok szubjektív jelentésének megismerése nélkül. Ennek 

pedig fontos eleme azoknak a céloknak a megismerése, melyeket a személy meg kíván 

valósítani.  

1.4.1.3. Dinamikus szempont: a célok szerepe a személyiség fejlődésében és 

szerveződésében  

A magatartás szabályozás mellett a céloknak jelentős szerepe van a személyiség és 

életút hosszú távú fejlődésében is. A célok az egyik legfontosabb eszközt jelentik a 

személy és a környezet közötti interakciók sorozatában (Little 1983, Little 1993). A 

személy aktivitása és kezdeményezése elsősorban annak függvénye, hogy céljai és a 

környezeti lehetőségek között milyen mértékű a megfelelés. A célok kialakítása és 

megvalósítása révén egyrészt választjuk és alakítjuk a külső viszonyokat, másrészt 

folyamatosan ellenőrizzük, hogy az aktuális külső lehetőségek és fenyegetések milyen 

viszonyban vannak a céljaink megvalósítására irányuló törekvéseinkkel. A környezeti 

kihívásokkal való megküzdés elsősorban a személy céljaihoz mérten zajlik. Az 

akadályokat el kell hárítani, a támogató lehetőségeket ki kell használni, illetve ha ez 

nem lehetséges, alternatív megvalósítási utakat vagy akár úticélokat érdemes kialakítani 

az adaptív működés érdekében. Empirikus és elméleti tanulmányok is felhívják a 

figyelmet arra, hogy a sikeres életvezetés egyszerre teszi szükségessé két készség 

alkalmazását: egyrészt a fontos célok iránti elköteleződést, másrészt a 
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megvalósíthatatlannak bizonyuló célok elengedését (Wrosch, Scheier, Miller, Schulz és 

Carver 2003). 

Az emberi identitásfejlődés és az életút rövidebb-hosszabb szakaszainak 

cselekvéseit, döntéseit és választásait a célok fogják egységbe. A hosszú távú 

alkalmazkodás, valamint az életút hosszú távú alakítása is a célok kitűzésén, ezek 

megvalósításán, illetve a körülményekhez való igazításán múlik. A célok fejlődésben 

játszott szerepét mutatták ki például a serdülőkorból a felnőttkorba való átmenet (Nurmi 

2004, Nurmi és Salmela-Aro 2002) vagy az időskor vonatkozásában (Brandtstaedter és 

Rothermund 2002). A személyiség integrációja, koherenciája is megfogalmazható 

továbbá a célok kategóriáiban: mind a személy céljainak egymáshoz való viszonya  

(Emmons és King 1988, Sheldon és Emmons 1995), mind a célok és a személy belső 

szükségletei közötti összhang (Sheldon és Kasser 1995) fontos az érett személyiség 

kialakulásához. 

A célok tehát az embernek azt a képességét tükrözik, hogy megkonstruálja saját 

életvezetését és konkrét cselekvéseit, motiválja önmagát, értelmet adjon mindennapi 

törekvéseinek (Emmons 2005) és úgy igazítsa magatartását a környezeti adottságokhoz, 

hogy közben tekintetbe vegye belső igényeit és szükségleteit is (Brunstein, Maier és 

Dargel 2007).  

1.4.1.4. Szociálpszichológiai szempont: a célok mint társas konstrukciók 

Eddig a célokról nagyrészt úgy esett szó, mintha azok pusztán egyéni konstrukciók 

lennének. Nyilvánvaló, hogy ez csak részben igaz: az élmény, a magatartás és a 

személyiség szerveződése társas térben zajlik, mely jelentős hatással van céljaink 

kialakítására és azok megvalósítására is. A minket körülvevő szűkebb és tágabb kultúra 

értékek, elvárások és normák formájában lehetséges célokat közvetít, sőt ír elő az egyén 

számára. Bár a kutatások a céloknak ezt a társas vonatkozását általában elhanyagolják, 

az bizonyos, hogy az egyéni célok sok szálon kötődnek ahhoz a társas környezethez, 

melyben az egyén felnövekedett és él (Kasser, Koestner és Lekes 2002, ld. 

részletesebben a következő fejezetben is, Kasser, Ryan, Zax és Sameroff 1995). Az 

egyéni céloknak továbbá nem csak magára az egyénre lehetnek következményei, hanem 

társas környezetére, például családi kapcsolataira is (Brunstein, Dangelmayer és 

Schultheiss 1996, Martos 2008, Salmela-Aro és Little 2007). Végül társadalmi szinten 
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is fontos azoknak a folyamatoknak az azonosítása, melyek összefüggésben lehetnek 

egyének és csoportok célválasztásával és értékeivel – ilyen befolyásoló tényező például 

a média (Kasser és Ryan 2001, Németh, Martos, László és Székely 2008). 

1.4.1.5. 

1.4.2.1. 

Egészségpszichológiai szempont: a célok szerepe a testi-lelki 

egészségben 

A fenti érvek mindegyike önmagában is utal arra, hogy a testi és lelki egészség 

fenntartásának, esetenként visszaszerzésének folyamatában kitüntetett szerepe lehet a 

célok által vezérelt önszabályozásnak. Az értelmes célok szubjektív élménye, a 

hatékony magatartásszabályozás, az egységesen és egészségesen fejlődő személyiség, 

vagy a csoportok, társadalmak által kultivált törekvések mind jelentősek lehetnek ebből 

a szempontból. A pozitív pszichológiai megközelítésben régóta jelen van az a gondolat, 

hogy a boldogság és szubjektív jóllét állapota összefügg a megfelelő célok kitűzésével, 

megvalósításával (Brunstein és mtsai 2007, Little, Salmela-Aro és Phillips 2007). 

Újabban pedig kifejezetten az egészségpszichológián belül is kezdik felismerni a célok 

jelentőségét mind az egészséggel kapcsolatos magatartásmódok, mind a személy 

egészségi állapota és általános életminősége szempontjából (Boekaerts, Maes és Karoly 

2005, Boersma, Maes és van Elderen 2005, Schwarzer 1999a).  

1.4.2. A célok pszichológiájának rendszerszemléletű megközelítése 

A célok pszichológiai elméletének rövid áttekintése jelzi, hogy az emberi törekvések 

gazdag világának leírása, kutatása többféle megközelítésből lehetséges. Ehhez számos 

szempont és konkrét mérési eljárás áll rendelkezésre, melyek mind összefüggnek azzal 

az alapvető jellemzővel, hogy a célok hierarchikusan és horizontálisan is tagolt, 

szervezett rendszerként működnek a személyiségben. A továbbiakban néhány ezzel 

kapcsolatos elméleti és módszertani lehetőséget tekintek át. 

Egyedi célok vs. a célok rendszere 

Mind horizontálisan (a hierarchia azonos szintjén), mind vertikálisan (az egymás alá 

és fölé rendelődő célok között) számos cél, törekvés fogalmazható meg. A teljes 

rendszer felmérése aligha lehetséges, mégis az elméleti irányultságtól, illetve a konkrét 

kérdésfeltevéstől függően érdemes eldönteni, hogy egyetlen céllal – vagy célok egy jól 
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körülhatárolható csoportjával – kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket, vagy általában a 

rendszer jellemzőit keressük. Utóbbi megközelítést jellemzően 

személyiségpszichológiai alapkutatások alkalmazzák, az egyedi célok fókuszba 

helyezése pedig általában alkalmazott területekhez kötődik. 

Az egyedi célok változatos területről származhatnak – például Karoly és munkatársai 

a sportolással, mint céllal kapcsolatos értékeléseket kértek rendszeresen sportoló, illetve 

nem sportoló egyetemistáktól (Karoly, Ruehlman és mtsai 2005). További sokat kutatott 

terület a személy teljesítménnyel kapcsolatos céljainak felmérése. Ebben az esetben az 

egyedi cél egy olyan általános, de jól körülhatárolható terület, amelyen belül aztán 

további cél-típusok különíthetők el. Dweck például a teljesítménnyel kapcsolatos 

célokat felbontotta jó szerepléssel (performance) és tudással (mastery) kapcsolatos 

célokra, mivel mindkettő esetben a cél a teljesítmény elérése, de a mögöttes indok eltérő 

(Dweck 2000). Más szerzők a jó szerepléssel kapcsolatos célok esetében további 

felosztásra tettek javaslatot annak alapján, hogy az ilyen típusú törekvéseket részben 

motiválhatja a mások elismerésének a vágya, illetve a kudarctól, megszégyenüléstől 

való félelem (közelítő és elkerülő célok, ld. pl. Elliot és Thrash 2001). A teljesítmény-

célokkal kapcsolatos elméleti fejlődés jó példája annak, hogy az egységesen 

megfogalmazott cél is felbontható rész-célokra, illetve konkrét tervekre, cselekvési 

szándékokra, és ezzel az eljárás közelíthet a rendszerszerű felméréshez. 

1.4.2.2. Általánosan érvényes vs. a személyre jellemző egyéni célok? 

A személyiség és a célok kutatásának mind elméleti, mind módszertani szempontból 

egyik legérdekesebb témája az, hogy a vizsgálati személyeket egy, a kutatók által 

kérdőívben előre megfogalmazott cél-listáról vagy az önmaga által szabadon felsorolt 

célokról kérdezzük-e. Az előbbieket – a személyiségvonásokkal kapcsolatban 

alkalmazott terminológiát kiterjesztve – szokás nomotetikus céloknak, míg az 

utóbbiakat idiografikus céloknak is nevezni. Nomotetikus megközelítésben a személy 

céljainak jelentős része hasonlít sok más személy céljaihoz, és ezért érvényes és fontos 

információkat nyerhetünk, ha előre megadott tételekkel kapcsolatban kérünk a vizsgálati 

személyektől értékelést. Ilyen elven működik például az értekezésemben alkalmazott 

Aspirációs Index (Kasser és Ryan 1996, V. Komlósi, Rózsa, Bérdi, Móricz és Horváth 

2006), melyet alább részletesen bemutatok.  
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Az idiografikus szemléletmód azon a feltételezésen alapul, hogy a személy teljes 

mértékben csak saját egyediségében érthető meg, ehhez nem elég csupán olyan 

szempontokból vizsgálni, melyeket általános érvényűnek, azaz nomotetikusnak 

gondolunk. Így céljait is a személyre jellemző egyediségükben kell megismerni. A 

személy egyedisége, vagyis az a mód, ahogy a céljai révén idiografikus, csak rá 

jellemző módon megkonstruálja az életét, azonban elveszhet az általános 

megfogalmazások közös nevezőjére hozva. Ha a vizsgálati személyektől saját 

megfogalmazásukban kérjük céljaik (vagy törekvéseik, terveik) leírását, közelebb 

kerülünk ehhez az egyediséghez, és lehetőségünk lesz arra, hogy pontosabban lássuk a 

magatartás és élmények szerveződésének egyedi folyamatait. Little átfogó kategóriaként 

a személyes cselekvés szerveződésének egységei (Personal Action Constructs unit, 

PAC) kifejezést használja azokra a motivációs jellegű mentális reprezentációkra (pl. 

jelenlegi célok, személyes tervek, életfeladatok vagy személyes törekvések), melyek a 

jövőbeli állapotok, illetve a hozzájuk fűződő személyes viszony egyéni reprezentációi 

(áttekintő ismertetésüket ld. még Demetrovics és Nagy 2001, Emmons 1997, Little 

1993, 2007).  

Ezekben a megközelítésekben közös, hogy nagy mértékben személyesek: szubjektív 

tapasztalatot, értékeket és elkötelezettséget tükröznek a jövőbeli állapotokkal 

kapcsolatban. További közös jellemzőjük, hogy a személyt aktív, a saját motivációs 

rendszerét újra és újra konstruáló cselekvőnek tekintik. A személyes célok valamennyi 

konstruktuma olyannak fogadja el a személy élmény- és gondolatvilágát, ahogy azt ő a 

maga számára megalkotta. Módszertani szempontból is számos hasonlóság van a 

megközelítések között. Elméleti szempontból valamelyes különbség természetesen 

értelmezhető: a jelenlegi célok mint mögöttes motivációs állapotok kapcsolatot 

tarthatnak az implicit motívumokkal, míg a személyes tervek egyértelműen implikálják a 

környezettel való kölcsönhatást és a kapcsolatot a konkrét magatartás-láncolatokkal. Az 

életfeladatok inkább a fejlődési normatív krízisek egyéni leképeződéseinek tűnnek, 

melyek a fejlődési feladatok megoldásával, vagy aktualitásuk elmúltával érvényüket 

vesztik. A személyes törekvések pedig olyan belső reprezentációk, melyeket a személy 

saját magatartási tendenciáinak és belső állapotainak elvonatkoztatásával alkot meg - 

emiatt elérésük nem feltétlenül veszi el az érvényességüket (pl. újra és újra lehet 

törekedni arra, hogy határozottabb legyen valaki a tárgyalásokon).  
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Mivel az empirikus vizsgálatoknál alkalmazott módszertani megoldásokban ezek a 

különbségek gyakorlatilag eltűnnek, egyes szerzők nem is vesződnek külön megnevezés 

kialakításával, hanem egyszerűen személyes célokról beszélnek mind elméleti 

fejtegetéseik során, mind az alkalmazott kérdőívben (pl. Brunstein 1993, Brunstein, 

Dangelmayer és Schultheiss 1996).  

1.4.2.3. Konkrét vs. általános célok 

Brunstein és munkatársai szerint a fölérendelt céloknak, mint például az 

életcéloknak, identitásideáloknak, értékorientációknak értelemadó funkciójuk van, míg 

a konkrét, többnyire rövidebb időtávra szóló célok az eszközjellegű magatartás és 

cselekvés számára biztosítanak orientációs pontot, és közvetlen kapcsolatban állnak a 

mindennapi tapasztalatokkal (Brunstein és mtsai 2007). Ideális esetben a rövid- és 

hosszútávú célok harmóniában vannak egymással: a konkrét, rövidtávú célok egyúttal 

hozzájárulnak az általános, hosszútávú törekvések megvalósításához is.  

A célok konkrét vagy általános, absztrakt jellege két szempontból is vizsgálható: a 

kutató meghatározhatja azt előre, és az eljárás során igyekszik biztosítani, hogy a célok 

hierarchiájának általa vizsgált szintjéről szerezzen információkat. Másrészt 

megállapíthatja utólag, a személy céljainak ismeretében azt, hogy azok mennyire 

konkrétak, vagy általánosak.  

Az első lehetőségre példa Sheldon és Kasser vizsgálata, akik a hierarchikus 

célrendszer különböző szintjei közötti kapcsolatokat tárták fel (Sheldon és Kasser 

1995). Személyes tervek felsorolása után (konkrét szint) arra kérték a vizsgálati 

személyeket, hogy ítéljék meg, az egyes tervek milyen mértékben járulnak hozzá 

általános életcélok (pl. gazdagság, jó kapcsolatok) megvalósulásához. A válaszok 

alapján a kutatók többek között megállapíthatták, hogy mekkora az általános célok és az 

aktuális tervek közötti összhang, azaz a szerzők megfogalmazásában: a vertikális 

koherencia. A megközelítés részletes elméleti hátterét és szomatizáló nőbetegek 

mintáján való alkalmazását magyar nyelven Kökönyei és munkatársai (Kökönyei, 

Rózsa, Holics, Oláh és Kulcsár 2006) mutatták be.  

A másodikként említett megközelítésre, a konkrétság-absztraktság dimenziójának 

utólagos megállapítására elsősorban a személyes célok koncepcióján belül van mód. Az 

ugyanis, ahogy a személy saját céljait reprezentálja és azokról szabad kifejtés során 
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beszámol, szintén elhelyezhető egy konkrét-absztrakt dimenzión (Emmons 1992, Little 

1989). Ugyanazt a tartalmú célt (pl. elvégezni a félévet az egyetemen) lehet nagyon 

konkrét tervként reprezentálni (pl. megcélzott jegyek az egyes tárgyakból) és lehet 

nagyon elvont módon is (pl. szeretnék megfelelni annak a képnek, ami rólam eddig a 

tanáraimban kialakult). Emmons kimutatta például, hogy ennek a kognitív jellemzőnek 

fontos következményei lehetnek a személy testi és lelki egészségére (Emmons 1992). 

Az találta, hogy az inkább elvont törekvésekkel rendelkező személyek hajlamosabbak 

voltak depresszív tünetekre, míg a konkrétabb tervekkel rendelkezőknél több volt a testi 

betegségtünet.  

1.4.2.4. A célok alapvető jellemzői 

A célok számos jellemzője lehet fontos a kérdésfeltevéstől és a mögöttes elmélettől 

függően.  

A célokhoz kapcsolódó kognitív és affektív értékelések. Jellemzően ilyen értékelési 

szempont lehet a fontosság, a jövőbeli megvalósíthatóság, a megvalósítás készültségi 

foka, a célokhoz kapcsolódó negatív és/vagy pozitív érzelmek, a célok 

megvalósításához szükséges készségek megléte, stb. Az értékelési szempontok számát a 

kérdést feltevő kutató kíváncsiságán és elméleti irányultságán túl a kitöltők részéről 

feltételezhető együttműködési készség határolja csupán be. A különféle értékelési 

szempontokat jellemzően a kitöltők által generált idiografikus célokkal kapcsolatban 

szokták alkalmazni – gyakorlatilag valamennyi ilyen típusú kutatás jelentős mennyiségű 

szempontot alkalmaz. Az előre magadott célokkal kapcsolatban is lehet azonban 

hasonló kérdéseket feltenni, például az Aspirációs Index esetében a kutatók a fontosság 

szempontja mellett eredeti vizsgálatukban kérték a célok jelenlegi megvalósultságának 

és jövőbeli megvalósulási valószínűségének értékelését is (Kasser és Ryan 1996). A 

későbbi kutatásokban ezek a szempontok kevésbé kaptak figyelmet. 

A célok átfogóbb jellemzői. Viszonylag egyszerű, kevés magyarázatot igénylő 

szempontok mellett akár bonyolult kérdésfeltevésekkel is lehet élni az adott céllal 

kapcsolatos tágabb összefüggésekről. Néhány lehetséges példa: társas támogatás 

(milyen mértékben támogatják a célt fontos személyek), hosszú távú törekvésekkel való 

összhang (milyen mértékben segíti a cél a személyt abban, hogy sikeres legyen a 
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pályáján), a célok mögöttes motivációja (azért törekszik-e erre, hogy elkerülje mások 

elutasítását?).  

A célok egymáshoz való viszonya. Az értékelés további módja, ha azt kérjük a 

vizsgálati személytől, hogy a céljait aszerint jellemezze, hogy más célt vagy célokat 

mennyire támogatnak, vagy akadályoznak (pl. Emmons és King 1988). Érdemes még 

megjegyezni, hogy újabb kutatások kimutatták: a célok kölcsönösen támogathatják és 

egyúttal akadályozhatják is egymást (Riediger és Freund 2004).  

A célok tartalma. Ez előre megadott tételek esetén nyilvánvaló, és a kutató 

szándékait tükrözi. A vizsgálati személy által generált személyes célok esetén viszont 

kétféle lehetőség is van a tartalmi szempontok érvényesítésére. A kutató egyrészt előre 

meghatározhat olyan területeket, melyekkel kapcsolatban a személytől saját céljainak 

felsorolását kéri, másrészt tartalomelemzéssel sorolhatja be az egyes elemeket 

kategóriákba. 

1.4.3. A célok és a lelki egészség  

Alapvető kérdésünk az, hogy milyen módon erősíthetők az egyének és közösségek. 

A kutatások egyik lehetséges tanulsága röviden így fejezhető ki: „jó célok” 

megválasztásával, és természetesen azok megvalósításával. Három szempontból 

csoportosíthatóak a „jó célokkal” kapcsolatos korábbi kutatási eredmények: 1. az egyes 

célok kognitív és affektív értékelése a személy részéről; 2. a célok egymáshoz való 

viszonya, vagyis a célrendszer jellemzői; 3. a célok tartalma. 

1.4.3.1. A célokhoz kapcsolódó kognitív értékelések 

Számos adat utal arra, hogy ha a személynek vannak fontos, számára értékes céljai, 

melyek megvalósítása iránt elkötelezett, az önmagában is a pszichológiai egészség 

egyik fontos előrejelzője (Brunstein és mtsai 2007). A fontos célok azonban bizonyos 

mértékű kockázatot is jelentenek. Csak abban az esetben valóban segítőek, ha 

megvalósításukhoz a személy megfelelő képességekkel rendelkezik. Elsősorban azok a 

fontos célok emelik a személy pszichológiai jóllétét, melyeket egyúttal 

megvalósíthatónak is értékel, illetve amelyekkel kapcsolatban a siker esélyének 

szubjektív értékelése magas (Brunstein 1993, Emmons 1986). Schwarzer az új, 

egészségesebb magatartásformák sikeres elsajátítását és fenntartását olyan célkövető 
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magatartásnak tekinti, melynek valamennyi fázisában fontos az énhatékonyság érzése 

(Schwarzer 1999b). McGregor és Little pedig a személyes tervek elemzése során azt 

találta, hogy míg a tervekre jellemző fontosság, elkötelezettség és személyes identitás az 

értelmesnek megélt élet élményével állt pozitív összefüggésben, addig a tervekkel 

kapcsolatos szubjektív hatékonyság elsősorban a boldogságérzést jelezte előre 

(McGregor és Little 1998). Leírtak további, a pszichés működéssel összefüggő értékelő 

kategóriákat is, például a célok megvalósítása során tapasztalt előrehaladást, ami szintén 

pozitív kapcsolatban áll a boldogsággal (Brunstein 1993, Carver és Scheier 1990, 2002). 

1.4.3.2. A célok egymáshoz való viszonya: a célrendszer 

A célok nem függetlenek egymástól, nem csupán összeadódnak a velük kapcsolatos 

értékelések és élmények, hanem hierarchikusan reprezentált célrendszerként léteznek. A 

célrendszer egyes jellemzői szintén összefüggésben állnak a pszichológiai jólléttel. 

Sheldon és Kasser modellje (1995c) a személyiség szerveződésének kétféle módját 

különbözteti meg: a kongruenciát, és a koherenciát. A célok koherenciája azt jelenti, 

hogy a személyiségnek, mint rendszernek az építőelemei egymással összhangban 

vannak, támogatják egymás működését, a rendszer összességében konfliktusmentes, 

„olajozottan működik”. A horizontális koherencia a hierarchiában azonos szinten álló 

célok közötti összhang. A vertikális koherencia pedig a hierarchikus rendszer 

különböző szintjei közötti kapcsolatra jellemző; vagyis, hogy a rövid távú, aktuális 

célok mennyire támogatják a hosszabb távú elképzeléseket. Ha a horizontális és a 

vertikális koherencia magas, akkor a konfliktus mértéke és a szelf széttöredezettsége 

alacsony, ami valószínűleg a személy magasabb pszichológiai jóllétében fejeződik ki, 

érvelnek a szerzők. A célok kongruenciája pedig attól függ, hogy azokat milyen 

mértékben észleli a személy valóban a sajátjának, mennyire törekszik azok 

megvalósítására belső elkötelezettsége alapján. 

Azt az alapvető törvényszerűséget, hogy a célok a személy számára rendszert 

alkotnak, más módon is figyelembe vehetjük. Az egyes életcéloknak (pl. egészséggel 

kapcsolatos életcélok), vagy célok csoportjának (pl. intrinzik célok, ld. alább) 

fontossága például nem csak önmagában értelmezhető, hanem más célok fontosságához 

viszonyítva is (Hsieh 2008, Smith és Wallston 1992). Nem csak az jellemzi a személy 

egészséghez való viszonyát, hogy abszolút értelemben milyen fontosnak gondolja az 
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egészséget, hanem például az is, hogy milyen fontosnak gondolja az egészséget az 

anyagi boldoguláshoz képest. Ez a megközelítés megfelel annak a hétköznapi 

tapasztalatnak, hogy az egyes életcélok „versengenek” az energiáért és a figyelemért, és 

a személy gyakran kényszerül választási helyzetbe céljaival kapcsolatban (Schwartz, 

Hazen, Leifer és Heckerling 2008). 

1.4.3.3. A célok tartalma 

Kérdés továbbá, hogy a célok tartalma – egyéb jellemzőiktől függetlenül – 

kapcsolatba hozható-e az egészséggel? Vagy ellenkezőleg: a fontosság, hatékonyság és 

előrehaladás értékelése, vagy éppen a koherencia strukturális jellemzői minden esetben 

elegendők lennének ahhoz, hogy pozitív élményt éljünk át? A humanisztikus és 

egzisztencialista pszichológiai hagyomány azt tartja, hogy nem: a cselekedetek 

minősége, tartalmi jellemzői is számítanak, amikor a teljes élet minőségét, 

értelmességét mérlegre tesszük, és ehhez nem elég a puszta hatékonyság (Ryan és mtsai 

1996, Sheldon 2001). Ez egyúttal kihívást jelent a kizárólag kognitív alapú cél-

elméletek számára, melyek csak a struktúra és az értékelő viszonyulások tartalomtól 

független jellemzőit hangsúlyozzák (Kasser és Ryan 2001). 

Az Aspirációs Index kidolgozói (Kasser és Ryan 1993, Kasser és Ryan 1996, Ryan 

és mtsai 1996) éppen ezért azt keresték, hogy az aspirációk, mint hosszú távú, általános 

életcélok és törekvések tartalmi jellemzői milyen kapcsolatban állnak a személy aktuális 

magatartásával, életvezetésének jellemzőivel és testi-lelki egészségével. Mivel a kutatás 

során én is az Aspirációs Indexet alkalmaztam az életcélok felmérésére, a továbbiakban 

részletesebben is bemutatom az elméleti hátteret, magát a mérőeszközt, illetve a korábbi 

vizsgálatok során igazolt összefüggéseket.  

1.5 Extrinzik és intrinzik életcélok 

Az extrinzik és intrinzik életcélokkal kapcsolatban végzett eredeti, majd szerte a 

világon megismételt kutatások jellemzően hétféle területre vonatkoztatták az 

életcélokat: pénzügyek és anyagi jólét, hírnév és elismertség, jó megjelenés, személyes 

fejlődés és önelfogadás, pozitív kapcsolatok, közösségi elkötelezettség és testi egészség 

(Kasser és Ryan 1996). Az életcélok, vagy a szerzők elnevezésében, aspirációk, mint 

általános, hosszú távú törekvések fókuszában az ezekhez a területekhez kapcsolódó 
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képzetek, az ezeken a területeken való előrehaladás áll. Az aspirációk fontossága 

egyúttal értékválasztás is: mire szentel a személy időt, energiát, milyen értékek fontosak 

a számára.  

A megközelítés elméleti keretét az Öndeterminációs Elmélet (Self-Determination 

Theory, Deci és Ryan 2000, Ryan és Deci 2000) adta. A személyiség működésének 

humanisztikus felfogásából származó elmélet szerint az emberi személyben a növekedés 

és belső integráció folyamatai biztosítják az egészséges működést. Elsősorban azok az 

élmények, helyzetek és magatartásmódok járulnak hozzá az egészséges működéshez, 

melyek kielégítik a személy pszichológiai alapszükségleteit. azaz biztosítják a személy 

autonómiáját, pozitív kapcsolatok iránti vágyát, és a kompetens cselekvésre való 

képességét. Ezeknek a szükségleteknek az elérésére intrinzik, belülről vezérelt módon 

vagyunk motiváltak, beteljesülésük pedig alapvetően szükséges a személy és a 

közösségek egészséges működéshez. Az intrinzik motiváció ellentéte a külső elvárások 

és jutalmak keresése, vagyis az extrinzik motiváció, mely az elmélet szerint mind rövid, 

mind hosszabb távon alacsonyabb szintű személyiségműködéssel és alacsonyabb 

jólléttel jár együtt. Ennek oka az, hogy az extrinzik motiváció esetén a cselekvés 

szabályozása nem belső referenciák alapján, a személy által történik, hanem valamilyen 

külső, a személy lényegétől valamilyen mértékig idegen szempont által.  

Az elmélet egyik lehetséges következtetése az, hogy az életcélok, illetve az azokban 

megnyilvánuló értékválasztások is besorolhatók ebbe a két, nagyon általános motivációs 

kategóriába. Ebben az ételemben lehet beszélni extrinzik és intrinzik életcélokról. Az 

extrinzik életcélok, mint például az anyagiak, a külső elismertség és a jó megjelenés 

elsősorban külső megerősítő tényezőkhöz kötődik. Ezzel szemben az intrinzik életcélok, 

mint a fejlődés, a kapcsolatok, a közösség és az egészség fontossága a személy 

pszichológiai alapszükségleteivel és intrinzik fejlődési igényével közvetlenül 

kapcsolatos.  

Az életcélokkal kapcsolatos vizsgálatok nagyrészt az Aspirációs Index nevű 

mérőeszközzel történtek szerte a világon. Ennek részletes ismertetését az Eszközök c. 

részben közlöm. Az Aspirációs Index a korábban említett hét területre vonatkoztatva 

fogalmaz meg lehetséges életcélokat, a vizsgált személyektől pedig ezeknek a céloknak 

a jellemzését kéri, leggyakrabban a fontosságuk szerint.  
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1.5.1. Honnan származnak az aspirációk? 

Az életcélok orientációjának kialakulásában valószínűleg nagyon fontosak a 

gyermek-, és fiatalkori tapasztalatok (Kasser, Koestner és Lekes 2002, Kasser, Ryan, 

Zax és Sameroff 1995, Williams, Hedberg, Cox és Deci 2000). Azok a fiatalok, akik 

olyan környezetben nőttek fel, ahol kevésbé támogatták személyes növekedésüket, 

önkifejezésüket és intrinzik szükségleteiket, azok inkább anyagias, illetve konformista 

célokat tűztek ki maguk elé. Fontos ezen kívül a gyermekkorban tapasztalt 

(lét)bizonytalanság is, melynek kompenzálására a gyerekben fokozott igény alakul ki a 

társadalmi státusz olyan jelzései iránt, mint a vagyon, hírnév és a jó megjelenés. 

Nyilvánvalóan létezik ezen kívül egy közvetlen minta és elvárásrendszer is a szülők 

részéről, mellyel a fiatal valamilyen mértékig azonosul. Az anyagias célok hátterében 

feltételezhető 1. a szükségletek kielégítésének és a fejlődés támogatásának, a 

gondoskodásnak a hiánya; 2. anyagias szülői értékek és elvárások; 3. a tágabb környezet 

bizonytalansága. Ez utóbbival kapcsolatban maguk a szerzők is megjegyzik, hogy egy 

olyan környezetben, mely nem ad biztonságot az egyén számára, akár adaptív válasz is 

lehet az extrinzik célok elfogadása és a megvalósításukra irányuló intenzív törekvés. 

Amennyiben azonban rögzül ez az értékorientáció, következményei hosszú távon már 

inkább rombolóak mind az egyén, mind a közösség számára. A szegénység, hátrányos 

helyzet és létbizonytalanság tehát fontos háttértényezője lehet az extrinzik törekvések 

nagyobb jelentőségének.  

Az aktuális fenyegetettség közvetlenül is befolyásolhatja, megváltoztathatja az 

intrinzik és extrinzik célok fontosságát. Egy kísérletsorozatban Sheldon és Kasser a 

kísérleti feltételben részt vevőkkel személyes fenyegetettséget felidéző történeteket 

íratott, azaz a kísérleti feltételben saját halálukról, anyagi bizonytalanságról, illetve 

kapcsolati kiszolgáltatottságról írtak a résztvevők, míg a kontrollfeltételben semleges 

témáról (Sheldon és Kasser 2008). A feladat után az Aspirációs Indexszel felmérték az 

életcélok fontosságát és azt találták, hogy a fenyegetettség felidézése után az extrinzik 

célok viszonylagos fontossága megnőtt az intrinzik célokhoz képest. A szerzők szerint 

az extrinzik célok felértékelődése egyfajta kompenzációs mechanizmus, melynek 

értelme a bizonytalanság meghaladása és a kontroll biztosítása.  

A fenyegetettség és bizonytalanság érzését viszont könnyen kihasználhatják a 

modern társadalom olyan rendszerei, mint például a reklámok, melyek gyakran éppen a 
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belső bizonytalanságok kompenzálására építenek. A helyzetet tovább ronthatja, hogy az 

extrinzik célok viszonylagos fontossága együtt jár a televízió nézésével töltött idővel 

(Kasser és Ryan 2001, Németh és mtsai 2008), így a folyamat egyes elemei könnyen 

erősíthetik egymást. A fogyasztói kultúra, melyben élünk, különböző életcélokat kínál 

fel számunkra, és számos üzenettel jelzi, hogy az egyes célok teljesülése milyen 

mértékben szükséges a sikerességhez, boldogsághoz. A bizonytalan személyek, akik 

társas kapcsolataikban jobban ki vannak szolgáltatva társaik elismerésének és 

helyeslésének, könnyebben vélhetik úgy, hogy ezt a helyeslést, elismerést a fogyasztói 

javak birtoklásával, illetve a fogyasztói kultúra által elvárt tulajdonságok (pl. jó 

megjelenés) felmutatásával lehet megszerezni. Az extrinzik célok választása tehát 

bizonyos esetekben logikusnak és kézenfekvőnek tűnhet (Kasser 2006).  

1.5.2. Aspirációk és jóllét – empirikus eredmények 

Az életcélok választása, illetve a különböző életcélok felé való törekvés az elméleti 

feltevések szerint kapcsolatban van a pszichológiai egészséggel és jóléttel is. Az 

extrinzik életcélok megvalósulása révén elérhető külső, feltételekhez kötött jutalmak 

nem elégítik a ki a személy valódi belső szükségleteit. Ha az extrinzik törekvések 

viszonylag nagy teret nyernek a motivációs rendszerben, akkor megnehezíthetik a 

valódi, a személy belső szükségleteinek jobban megfelelő intrinzik célok választását és 

megvalósulását. Az elmélet szerint ezért az várható, hogy az úgynevezett extrinzik 

céloknak az előnyben részesítése egyéni (és közösségi) szinten is problémákhoz 

vezethet. Ezzel szemben az intrinzik célok megvalósításába fektetett energia teljesebb, 

egészségesebb működést eredményez, mivel ezek révén közvetlenül kielégülnek a 

pszichológiai alapszükségletek.  

Az Aspirációs Indexszel folytatott kiterjedt kutatások azt jelzik, hogy az extrinzik 

célok előnyben részesítése valóban negatívan kapcsolódik a mentális egészség számos 

indikátorához (pl. depresszió, szorongás), míg az intrinzik célok erőssége pozitívan 

korrelál a jóllét (boldogság, elégedettség) és a mentális egészség mértékével (Kasser és 

Ryan 1993, Kasser és Ryan 1996, Kasser és Ryan 2001). Az összefüggést nem amerikai 

mintákon vizsgálva, illetve serdülők egészségmagatartásával kapcsolatban is sikerült 

igazolni (Kim, Kasser és Lee 2003, Ryan, Chirkov és mtsai 1999, Schmuck 2001, 

Williams, Hedberg, Cox és Deci 2000). Az elméleti modellt alkalmazták a személyiség 
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integrációjával és a személyes jólléttel kapcsolatos keresztmetszeti és longitudinális 

vizsgálatokban is (Sheldon és Kasser 1995, 1998), és mindkét esetben igazolódott az 

elméleti alapfeltevés.  

Legújabban Sheldon és munkatársai egy vizsgálatukban számos, a személy 

értékválasztására jellemző eszköz eredményeit vetették össze, melyek a hatalom-

befolyás, illetve a másokkal való kapcsolat, közelség (affiliáció) témáihoz való 

személyes viszony különböző aspektusait térképezték fel (Sheldon, Klinesmith, Houser-

Marko, Osbaldiston és Gunz 2007). Ezek között voltak implicit motívumokat mérő 

eszközök (pl. képekről írt történetek tartalomelemzése) és hagyományos önbeszámolós 

kérdőívek, többek között az Aspirációs Index, melynek extrinzik céljait a hatalom-, 

intrinzik céljait pedig az affiliációs tendenciák közé sorolták a szerzők. A kutatók 

kérdése az volt, hogy ezek a hasonló konstruktumot mérő eljárások hogyan 

viszonyulnak egymáshoz, illetve a pszichológiai egészség mértékéhez. Utóbbiak közé 

tartoztak a szubjektív jóllét mérőeszközei, magatartási preferenciákat felmérő kérdések 

(pl. egy esetleges továbbképzés témájának meghatározása: rábeszélés vagy empátia 

fejlesztése), illetve társas dilemma helyzetek, mint például a korlátozott erőforrásokkal 

való bánás modellhelyzete. Valamennyi mérőeszköz közül az Aspirációs Index 

bizonyult a legjobbnak abból a szempontból, hogy milyen mértékben képes előrejelezni 

olyan jellemzőket, mint a személy pszichológiai jólléte, értékválasztásai, 

együttműködési készsége és konkrét magatartás-mintázatai. 

1.5.3. Az extrinzik és intrinzik életcélokkal szerzett magyar tapasztalatok  

Az Aspirációs Index magyar változatával kedvező tapasztalatokat szereztek az ELTE 

Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén (V. Komlósi és mtsai 2006). A 

kérdőív alskálái megbízhatónak bizonyultak, ezen kívül a mentális egészség és az 

aspirációk fent jelzett főbb összefüggései igazolódtak a magyar mintán is. Szondy 

(2004) viszont serdülőkkel végzett vizsgálatában gyenge pozitív összefüggést talált az 

extrinzik célok fotnossága és az élettel való elégedettség között, míg az intrinzik 

törekvések és a szubjektív jóllét között nem volt összefüggés. Ehhez részben hasonlóan 

Schmuck (2001) német mintán azt találta, hogy az extrinzik és intrinzik célok 

kapcsolata a jóllét mutatóival az idősebb korosztályoknál kifejezett, míg fiataloknál 

gyenge volt.  
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Pikó és munkatársai egy nagyobb, reprezentatív felmérés keretében szintén a fiatal 

korosztályt vizsgálták, elsősorban az egészséggel összefüggő tényezők szempontjából 

(Pikó 2005, Pikó és Keresztes 2006). Egyrészt azt találták, hogy az extrinzik törekvések 

fontossága magasabb volt abban a csoportban, amely nem végzett rendszeres 

testmozgást, mint abban a csoportban, mely rendszeresen sportolt (Pikó 2005). Intrinzik 

célok tekintetében nem volt különbség. Kimutatták továbbá, hogy az az értékválasztás, 

melynek a célok kitűzése is része, összefüggésben áll az egészségmagatartással (Pikó és 

Keresztes 2006). Számos változóból – melyek között szerepelt az Aspirációs Index hét 

alskálája is –, faktoranalízissel három értékorientációt különítettek el. A kapcsolatok és 

növekedés faktor (jelentős részben az intrinzik célokkal súlyozva) negatívan, míg a 

hatalom és teljesítmény faktor (jelentős részben az extrinzik célokkal súlyozva) 

pozitívan függött össze az egészségkárosító magatartásmódokkal, például a 

dohányzással, a droghasználattal és az erőteljes alkoholfogyasztással.  

1.5.4. Egy kevéssé kutatott terület: az egészséggel kapcsolatos aspirációk 

Bár az Aspirációs Indexben szinte kezdettől fogva külön alskálaként szerepelnek az 

egészséggel kapcsolatos aspirációk, ezek mostanáig jóval kevesebb figyelmet kaptak, 

mint az egyéb életcélok. Az egyes empirikus vizsgálatok egyik megoldása, hogy az 

intrinzik célok között szerepelnek koncepcionális, vagy empirikus okokból, a másik 

gyakori megoldás, hogy ugyanilyen okoknál fogva egyszerűen elhagyják az 

egészségcélokat, és csak a további hat alskálát alkalmazzák. Újabban azonban 

figyelemre méltó publikációt közöltek arról, hogy az egészséggel kapcsolatos célok 

eredeti fontossága egy követéses vizsgálatban előrejelezte egy dohányzásról leszoktató 

program hatékonyságát (Niemiec, Ryan, Deci és Williams 2009b). Ez arra utal, hogy az 

egészséggel kapcsolatos célok „önálló jogon” is érdemes az elemzés tárgyává tenni. 

1.5.5. Aspirációs Index – összefoglalás  

Láthattuk, hogy az extrinzik és intrinzik aspirációkkal kapcsolatos eredeti gondolatok 

széles körű visszhangra találtak a világ több régiójában. Az eddigi kutatások számos 

kérdésre választ adtak, de bőven maradt még felderítendő összefüggés.  
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1. Egyrészt általános jelenség, hogy a kutatások túlnyomó része viszonylag kis 

mintákon, jellemzően egyetemista populációkkal készült, ami erősen korlátozza az 

eredmények társadalmi méretekben való általánosíthatóságát.  

2. Ezzel a kérdéskörrel szorosan összefügg egy további, koncepcionális jelentőségű 

hiány, ez pedig a szociodemográfiai változók és különösen a szociális státusz vizsgálata 

az aspirációkkal összefüggésben. A kutatások elenyésző részében alkalmaztak olyan 

kontrollváltozókat, melyekkel legalábbis kontrollálták volna az életcélokhoz való 

viszony és a jóllét közötti összefüggéseket. Ez annál különösebb, mivel számos kutatás 

igazolja, hogy az életcélokkal kapcsolatba hozható olyan változók, mint a például nem, 

életkor, iskolázottság, vallásosság, anyagi helyzet, egyúttal a lelki egészség és a jóllét 

előrejelző változói is. 

3. Figyelmet érdemel ebből a szempontból az anyagi helyzet és ezzel összefüggésben 

a szociális státusz. Láttuk, hogy a szociális státusz az egészség és jóllét egyik fontos 

előrejelzője (Diener és Biswas-Diener 2002, Headey és mtsai 2008, Kopp és mtsai 

2004, Kopp, Skrabski és Szedmak 2000, Marmot 2005). Bemutattam továbbá, hogy a 

hátrányos szociális helyzet valószínűbbé teszi az anyagiasabb célok felé való fordulást 

(ld. Kasser, Ryan, Zax és Sameroff 1995, Sheldon és Kasser 2008). Ennek alapján 

kétféle elméleti lehetőség is megfogalmazható a szociális státusz, az életcélok és a jóllét 

összefüggéseiről. Az első lehetőség, hogy az életcélok és a jóllét közötti összefüggés 

látszólagos, mivel a szociális státusz az a mögöttes tényező, mely mindkét változóra 

hatást gyakorol. A második lehetőség pedig arra vonatkozik, hogy a szociális státusz 

különböző szintjeitől függ az, hogy az életcélok milyen módon kapcsolódnak a 

jólléthez. Míg a magasabb státuszúak számára az extrinzik célok túlzott előnyben 

részesítése nemkívánatos következményekkel járhat, addig a hátrányos helyzetben 

lévők esetében sokkal inkább adekvát, a helyzetükhöz jobban illeszkedő az anyagias, 

extrinzik célok választása. Emiatt lehet amellett érvelni, hogy számukra az extrinzik 

célok választása legalábbis kevésbé negatív, de esetleg akár pozitív eredményekkel is 

járhat. Ebben az esetben tehát a szociális státusz, statisztikai értelemben módosítaná, 

moderálná a célok fontossága és a jóllét közötti kapcsolatot. 

Természetesen mindkét a felvetés (a „szociális státusz, mint mögöttes tényező” és a 

„szociális státusz, mint moderátor változó”) ellentétben van az Öndeterminációs 

Elméletből következő, korában bemutatott feltételezésekkel, de ennek a kérdésnek a 
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rendszeres vizsgálata korábban nem történt meg. Egyes kutatások adatai azonban arra 

utalnak, hogy a kérdést legalábbis érdemes a vizsgálat tárgyává tenni. Nickerson és 

munkatársai (2003) egy követéses adatbázis elemzésével kimutatták például, hogy bár a 

pénzügyi célok ifjúkori fontossága negatívan befolyásolta a 20 évvel későbbi élettel 

való elégedettséget, ez az összefüggés eltűnt azoknál, akik sikeresek voltak ezen céljuk 

elérésben, azaz jól kerestek felnőttként. Egy másik vizsgálatban a világ 90 országának 

adatait elemezve Downie és munkatársai az adott nemzetekre átlagosan jellemző 

szubjektív jóllét szintjét, a GDP-t és a szociális igazságosság és egyenlőség értékei felé 

való orientálódás átlagos szintjét vetették össze (Downie, Koestner és Chua 2007). Ezek 

közül az utóbbi változó bizonyos mértékig párhuzamba állítható az intrinzik célokkal 

(ld. közösségi elkötelezettség céljai). Azt találták, hogy minél magasabb volt egy 

országban a szociális igazságosság értékének átlagos szintje, annál magasabb volt az 

elégedettség az adott országban, a GDP-re kontrollálás után is. A GDP azonban egyúttal 

moderáló változó is volt, mivel az alacsony GDP-vel rendelkező országokban a 

kapcsolat valamivel gyengébb volt. Végül életcélok vizsgálata során Frost és Frost 

(2000) azt találták, hogy míg az amerikai egyetemistáknál a pénzügyi sikeresség 

fontossága negatív összefüggésben volt az élettel való elégedettséggel, addig romániai 

hallgatók esetében ez az összefüggés nem volt szignifikáns. Bár ezt közvetlenül nem 

vizsgálták, a különbség egyik okaként feltételezhetjük a két ország közötti anyagi 

szinten jelentkező különbséget is. Ezek a kutatások természetesen nem jelentenek 

közvetlen bizonyítékot a felvetett kérdéssel kapcsolatban, de arra utalnak, hogy a kérdés 

felvetése érvényes, vizsgálata pedig érdekes lehet. 

4. Az Aspirációs Indexszel végzett kutatások összességét tekintve bizonyos mértékű 

bizonytalanság tapasztalható azzal kapcsolatban, hogy az extrinzik és intrinzik életcélok 

pontszámait milyen módon érdemes számításba venni. Míg az eredeti megközelítés 

elsősorban valamilyen relatív index számítását tartja célszerűnek, mely közvetlenül 

kifejezi az intrinzik-extrinzik célok közötti viszonyt (Kasser és Ahuvia 2002, Kasser és 

Ryan 1996, Sheldon és mtsai 2007, Williams, Hedberg, Cox és Deci 2000), addig más 

szerzők, illetve olykor ugyanazok a szerzők más publikációkban külön kezelik ezeket a 

pontszámokat (Niemiec, Ryan és Deci 2009a, Rijavec, Brdar és Miljkovic 2006, 

Sheldon 2005). Véleményem szerint a célok relatív fontossága, mint értékelési 

szempont fontos és alkalmazandó. Nem célszerű azonban az egyesített index 
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alkalmazása abból a szempontból, hogy ez elfedi az egyes cél-kategóriák saját 

hozzájárulását az eredményekhez. A célok egymáshoz viszonyított fontosságát a 

kétváltozós elemzések értelmezése során is lehet érvényesíteni, a többváltozós 

elemzések pedig (pl. az életcélokat közös regressziós modellben vizsgálva) közvetlenül 

is mutatják ez egyes célok relatív hozzájárulását a modell magyarázó erejéhez. A két 

változó külön kezelése pedig lehetőséget ad a közöttük lévő esetleges interakció 

vizsgálatár is. 

5. Végül az eddigi kutatások további hiánya, hogy az egészséggel kapcsolatos 

célokat kevés kivételtől eltekintve nem tették vizsgálatuk tárgyává. Ennek pótlása abból 

a szempontból mindenképpen fontos lenne, hogy ha az életcélok és a személyes jóllét és 

esélyteremtés kérdéskörét az egész magyar társadalom viszonyrendszerében kívánom 

értelmezni, akkor az egészséghez való személyes viszony megkerülhetetlennek látszik.  
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2. Célkitűzések 

Az értekezés további, empirikus részében a Rövidített Aspirációs Indexszel végzett 

kutatásaim folyamatáról és eredményeiről számolok be. Összefoglalóan a következő 

áttekintés adható a kutatási lépésekről: 

1. Táblázat Az értekezésben bemutatott kutatások áttekintése  

Kutatási 
szakasz Minta Kutatási cél 

1. 
ELTE, kényelmi 

(N=537) 
Az Aspirációs Index rövidített változatának 

létrehozása. 

2. 
PPKE BTK, 

kényelmi 

(N=482 és 327) 

A Rövidített Aspirációs Index megbízhatóságának és 
érvényességének ellenőrzése. 

Összefüggések előzetes tesztelése a HEP 2006 
vizsgálatához. 

3. 

Hungarostudy 
Egészség Panel 
2006 

reprezentatív 
(N=4841) 

A Rövidített Aspirációs Index felvétele reprezentatív 
magyar mintán. 

Az életcélok kapcsolata a háttérváltozókkal. 

Extrinzik/intrinzik célok és jóllét összefüggései. 

Lehetséges moderáló tényezők vizsgálata. 
 

2.1 Alapvető célok és hipotézisek 

A kutatások tervezése és az elemzések elvégzése során tehát összességében a 

következő három fő célt tűztem ki magam elé, és az alábbi hipotéziseket ellenőriztem 

ezekkel kapcsolatban: 

1. Az epidemiológiai vizsgálatokban is alkalmazható Rövidített Aspirációs Index 

kifejlesztése, megbízhatóságának és érvényességének ellenőrzése és az életcélok 

struktúrájának vizsgálata. 

H1) A Rövidített Aspirációs Index megbízható és érvényes mérőeszköz, melyben 

az extrinzik és intrinzik életcélok egymástól elkülönülő, önálló faktorokba 

rendeződő cél-kategóriákat képeznek.  
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2. Az életcélok fontosságának vizsgálata.  

2.1 Annak megállapítása, hogy az életcélok kategóriáinak (extrinzik, intrinzik 

egészséggel kapcsolatos) fontossága hogyan viszonyul egymáshoz, illetve van-e a célok 

fontossági rangsorában eltérés a társadalmi csoportok között. 

H2.1) Az életcélok egymáshoz viszonyított fontosságának rangsora a különböző 

elemzésekben stabilan megjelenik, az egészséggel kapcsolatos és az intrinzik 

életcélok fontossága magasabb, mint az extrinzik életcélok fontossága.  

 

2.2 Annak megállapítása, hogy az életcélok fontossága hogyan függ össze a 

háttértényezőkkel (szociodemográfiai jellemzők, társadalmi státusszal és olyan alapvető 

egyéni jellemző, mint a szubjektív egészségi állapot), és ezek közül melyek az életcélok 

fontosságának legfontosabb bejósló változói.  

H2.2) A hátrányos szociális státusz (alacsonyabb objektív és szubjektív 

jövedelem, alacsonyabb iskolázottság) esetében nagyobb az extrinzik célok 

fontossága és alacsonyabb az intrinzik célok fontossága, így összességében az 

extrinzik célok jelentősége nagyobb a célok rendszerén belül.  

 

3. Az extrinzik és intrinzik életcélok valamint a lelki egészség összefüggései 

3.1 Annak vizsgálata, hogy az extrinzik és intrinzik életcélok fontossága számos 

háttértényezőre kontrollálva is összefüggésben áll-e a lelki egészség és jóllét mutatóival. 

H3.1) A korábbi nemzetközi kutatások során tapasztalt összefüggések várhatók, 

azaz az intrinzik életcélok fontossága pozitív, míg az extrinzik életcélok 

fontossága negatív előrejelzője a szubjektív jóllét jellemzőinek. Ezeket az 

összefüggéseket az alapvető szociodemográfiai változókra való kontrollálás után 

is érvényesnek tételeztem fel.  

 

3.2 Annak vizsgálata, hogy az extrinzik és intrinzik életcélok és a lelki egészség 

közötti kapcsolat erőssége függ-e szociális státusz indikátoraitól, amelyeket 

elemzésemben az objektív és szubjektív anyagi helyzet illetve az iskolai végzettség 

képvisel. 

H3.2) Az anyagi helyzet illetve az iskolai végzettség moderáló hatásával 

kapcsolatban az Öndeterminációs Elmélet alapján azt várható, hogy az életcélok 
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és a lelki egészség közötti, a H3.1 hipotézisben megfogalmazott összefüggések 

ugyanolyan mértékben érvényesek mind a hátrányos, mind a kedvezőbb szociális 

státusszal rendelkezőknél. 

2.2 A három kutatási szakasz részletes céljai  

2.2.1. Az első kutatási szakasz céljai  

 

1. Az Aspirációs Index 35 tételes magyar változatával – az ELTE kutatócsoportja 

által – korábban felvett adatok újraelemzése révén egy epidemiológiai 

kutatások céljára is alkalmas rövidített skálaváltozat kialakítása.  

2. A Rövidített Aspirációs Index megbízhatóságának és érvényességének 

összevetése az eredeti változatéval. 

2.2.2. A második kutatási szakasz céljai  

 

1. A Rövidített Aspirációs Index, mint önálló mérőeszköz megbízhatóságának, 

szerkezeti érvényességének, konvergens és divergens érvényességének 

ellenőrzése.  

2. Annak ellenőrzése, hogy a kérdőív instrukciója illetve a válaszadás módja 

milyen módon illeszthető a legoptimálisabban a HEP 2006 tervezett 

epidemiológiai kutatásához. 

3. A főbb életcélok és az alapvető szociodemográfiai jellemzők, mint a nem, 

életkor, iskolázottság és vallásosság kapcsolatának előzetes vizsgálata annak 

érdekében, hogy – bár a minták messze nem tekinthetők reprezentatívnak – 

ebből a szempontból is legyen előzetes, a HEP 2006 felmérés eredményeivel 

is összevethető tapasztalat a kérdőívvel. 

4. Annak ellenőrzése, hogy a Rövidített Aspirációs Index intrinzik és extrinzik 

dimenziói független bejósló változói-e a jóllét olyan jellemzőinek, mint az 
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élettel való elégedettség, a pozitív érzelmek, illetve az élet értelmességének 

megélése. 

5. Végül az előző célkitűzéshez kapcsolódóan vizsgáltam, hogy a két életcél 

dimenzió egymástól függetlenül, illetve esetleg egymással interakcióban is 

előrejelzi-e a jóllétet. Ebben a kérdésben hipotézist nem alkottam, mivel a 

kérdésfeltevésnek egyértelmű előzményei nincsenek a szakirodalomban.  

2.2.3. A harmadik kutatási szakasz (HEP 2006) céljai  

 

1. Az életcélok struktúrájának ellenőrzése: a reprezentatív mintában is 

megjelennek-e az intrinzik-extrinzik dimenziók, illetve ez a struktúra stabil-e 

különböző jelentős szociodemográfiai jellemzők szerint vizsgálva, így nemi, 

életkori, iskolázottsági, és jövedelmi különbségek szerint. 

2. Az intrinzik és extrinzik életcélok, illetve az egészséggel kapcsolatos életcélok 

fontosságának összefüggései az egyes célok között.  

3. A célok fontosságával leginkább összefüggő háttértényezők azonosítása.  

4. Annak megállapítása, hogy az intrinzik és extrinzik életcélok fontossága a 

szociodemográfiai jellemzőktől és szubjektív egészségi állapottól függetlenül 

is szignifikáns és jelentős előrejelzője-e a jóllétnek és lelki egészségnek.  

5. Annak megállapítása, hogy az extrinzik és intrinzik életcélok fontossága és a 

lelki egészség és jóllét mutatói között feltételezett kapcsolat erőssége függ-e a 

szociális státusztól.  
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3. Módszerek 

3.1 Az első kutatási szakasz módszerei 

Az Aspirációs Index rövidítéséhez az ELTE Személyiség és Egészségpszichológiai 

Tanszékén végzett felmérés adatait használtam fel, melyek az Aspirációs Index 35 

tételes, eredeti változatával végzett hazai kutatásból származtak (V. Komlósi és mtsai 

2006). Az adatokat a kérdőív-rövidítés céljaira a magyar publikáció szerzői a 

rendelkezésemre bocsátották. A rövidítés elveit az Eredmények részben ismertetem. 

3.1.1. Minta 

A kérdőívet összesen 537 fő (172 férfi és 365 nő) töltötte ki. A személyek 

átlagéletkora 29,1 év (szórás: 11,8); a legfiatalabb kitöltő 16, míg a legidősebb 70 éves 

volt. A kitöltők 64 %-a középfokú végzetséggel rendelkezett, 12 %-uk alapfokú, míg 

24%-uk felsőfokú végzettségű volt. 

3.1.2. Eszközök 

Az Aspirációs Index felvétele a Kasser és Ryan (1996) által alkalmazott eredeti 

formában történt. Az Aspirációs Index egy 35 tételes kérdőív, mely 7 alskálából áll, 

mindegyik alskálához 5-5 tétel tartozik. A 7 alskála három intrinzik (I) és három 

extrinzik (E) aspirációt, egy alskála pedig a testi egészséggel kapcsolatos életcélokat 

méri fel. Az alskálák a kérdőívben való előfordulásuk sorrendjében a következők: 

gazdagság (E) pl. Nagyon gazdag ember legyek; személyes növekedés (I) pl. „Fejlődjek 

és új dolgokat tanuljak”; hírnév (E) pl. „Sokan ismerjék a nevemet”; tartalmas emberi 

kapcsolatok (I) pl. „Olyan barátaim legyenek, akikre mindig számíthatok”; jó 

megjelenés (E) pl. „Mindig fiatalos maradjak (elrejtve az öregedés jegyeit)”; társadalmi 

elkötelezettség (I) pl. „A társadalom jobbá tételéért dolgozzak”; egészség, pl. „Fizikailag 

egészséges legyek.” 

Az egyes célokat három szempont szerint értékeltették egy-egy 7 fokozatú Likert-

típusú skálán (1 = „egyáltalán nem fontos”; 7 = „nagyon fontos”). A három szempont a 

következő volt: az adott cél fontossága, a cél elérésének valószínűsége és a cél aktuális 

megvalósultsága. Jelen elemzésben a fontosság szempontjára adott értékeléseket vettem 

 49



alapul. A fontosság szempontjából számított hét alskála megbízhatósága megfelelő volt 

(Cronbach alfa >= 0,72).  

3.2 A második kutatási szakasz módszerei 

A kutatás második szakaszának célja az első kutatási szakaszban kidolgozott 14 

tételes Rövidített Aspirációs Index önálló alkalmazhatóságának ellenőrzése volt (a 

kidolgozás folyamatáról az Eredmények részben számolok be, ld. 4.1 fejezet). Két 

egymástól független mintán vettem fel a kérdőívet. Mindkét vizsgálatot a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemen végeztem a Személyiségpszichológia III. gyakorlati tárgy 

keretein belül, a 2005. tavaszi és a 2006. tavaszi félévében. A tárgy hallgatói a féléves 

munka keretében maguk is közreműködői voltak a kutatásnak. Megfelelő előzetes 

képzés után a vizsgálati személyek megkeresése a hallgatók révén történt, akik 10-10 

kérdőívet vettek fel ismerőseikkel. A kérdőívek összegyűjtése és kezelése az 

önkéntesség és anonimitás elveinek betartásával történt. A kitöltők a kérdőívcsomaghoz 

jelzetlen, üres borítékot kaptak, melybe berakták a kérdőíveket, majd leragasztották, így 

adták vissza a hallgatóknak. Mindkét kutatás a PPKE BTK Pszichológiai Intézetének 

engedélyével és támogatásával történt. 

3.2.1. 2/a. minta 

A kérdőívcsomagot 482 felnőtt válaszadó töltötte ki, 167 férfi (átlagéletkoruk 27,5 

év, szórás 10,7) és 315 nő (átlagéletkoruk 28,0 év, szórás 12,3). A legfiatalabb kitöltő 

18, míg a legidősebb 80 éves volt. A kitöltők 75,5 %-a, 364 fő középfokú végzettséggel 

rendelkezett, vagy végzős középiskolai diák volt, 23,0 %-uk, 111 fő felsőfokú 

végzettségű volt, csupán a válaszadók 1,5 %-ának, 7 főnek volt alapfokú végzettsége. A 

válaszadók 43,0 %-a, 207 fő rendszeresen (hetente vagy gyakrabban), 31,5 %-uk, 152 

fő ritkán jár templomba, 25,5 %-uk, 123 fő pedig soha vagy szinte soha nem.  

3.2.2. 2/b. minta 

A kérdőívcsomagot 327 felnőtt válaszadó töltötte ki, 156 férfi (átlagéletkoruk 33,1 

év, szórás 13,8) és 171 nő (átlagéletkoruk 33,2 év, szórás 15,3). A legfiatalabb kitöltő 

18, míg a legidősebb 89 éves volt. A kitöltők 59,3 %-a, 194 fő középfokú végzettséggel 

rendelkezett, 12,2 %-uk, 40 fő alapfokú végzettségű illetve szakképesítéssel rendelkező, 
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míg 28,4%-uk, 93 fő felsőfokú végzettségű volt (a %-ok összege a kerekítések miatt 

nem 100%). A kérdőívben rákérdeztünk a templomba járás gyakoriságára. A válaszadók 

18,7 %-a, 61 fő rendszeresen (hetente vagy gyakrabban), 41,6%-uk, 136 fő csupán 

különleges alkalmakkor jár templomba, 38,8 %-uk, 127 fő pedig soha vagy szinte soha 

nem (3 fő nem válaszolt).  

3.2.3. Eszközök – 2/a. minta 

3.2.3.1. 

3.2.3.2. 

Rövidített Aspirációs Index 

Az első kutatási szakaszban egy 14 tételes rövidített változatot alakítottam ki, melyet 

a továbbiakban Rövidített Aspirációs Indexnek nevezek. Az 1. minta kérdőív-

csomagjában a Rövidített Aspirációs Index az alábbi instrukcióval szerepelt: 

 

Mindannyian rendelkezünk hosszú távú célokkal, melyeket szeretnénk elérni az 

életünk során. Most néhány ilyen lehetséges célt sorolunk fel. Kérjük jelölje meg 

mindegyik esetben, mennyire fontosak ezek a célok az Ön életében. 

 

Az instrukció szövegezése megfelelt az eredeti angol és az ennek nyomán készült 

magyar instrukciónak. A válaszadás 1–7 fokú skálán történt, ahol az 1 érték jelentése 

„egyáltalán nem fontos” volt, míg a 7 érték jelentése „nagyon fontos”. Az alskálák 

megbízhatósági mutatóit a strukturális elemzés után, az Eredmények részben közlöm. 

Személyes tervek  

A kérdőív részeként arra kértem a vizsgálati személyeket, hogy írják le, melyik az az 

öt jelenlegi tervük, melynek megvalósításával abban az időben a leginkább foglalkoztak. 

A jelenlegi terveket olyan jövőbeli célokként határoztam meg, melyeket a vizsgálati 

személyek meg akarnak valósítani, és már valamilyen mértékben tesznek is ezért 

lépéseket. A személyes tervekhez kapcsolódó szubjektív értékelések megállapításához 

azt az eljárást alkalmaztam, melyet az elméleti bevezetőben is röviden ismertettem (ld. 

1.4.2 fejezet; hasonló eljárásra ld. pl. Brunstein 1993, Brunstein, Dangelmayer és 

Schultheiss 1996, Little 1993, Sheldon és Kasser 1998). A vizsgálati személyek az öt 

tervükkel kapcsolatban többek között az alábbi állítások igazságtartalmát értékelték.  
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Haszon: Azért foglalkozom most ennek a tervemnek a megvalósításával, mert 

közvetlen hasznom származik belőle (pl. anyagiak, siker). 

Elvárás: Azért foglalkozom most ennek a tervemnek a megvalósításával, mert 

számomra fontos személyek ezt várják el tőlem. 

Kapcsolat: Azért foglalkozom most ennek a tervemnek a megvalósításával, mert 

ezáltal mély, szeretetteljes kapcsolatba kerülhetek másokkal. 

Belső igény: Azért foglalkozom most ennek a tervemnek a megvalósításával, mert ez 

fejezi ki legbensőbb, legszemélyesebb igényeimet. 

 

Az állításokat a vizsgálati személyek minden egyes terv esetében külön-külön 

értékelték egy-egy 0-tól 10-ig terjedő skálán (0 = egyáltalán nem igaz, 10 = tökéletesen 

igaz). Az egyes tervekre adott értékeléseket szempontonként átlagoltam, és a 

továbbiakban ezekkel az átlagpontszámokkal számoltam tovább. Az összesített 

pontszámok annak becsléseiként tekinthetők, hogy a vizsgálati személy életét – 

legfontosabb tervei tükrében – milyen mértékben jellemzi a haszonlevűség, az 

elvárásoknak való megfelelés, a kapcsolatokra törekvés, illetve a belső igények 

kifejezésének igénye. Az öt értékelésből a teljes mintára egy homogenitás-mutató 

számítható, mely megmutatja, hogy az egyes értékelési szempontokra mennyire 

egynemű válaszok születnek. Másképp fogalmazva, mennyire indokolható, hogy az 

egyes válaszok mögött stabil személyiségjellemzőket illetve motivációs tendenciákat 

feltételezzünk, és ebből kiindulva átlagolt értékekkel számolunk (Lüdtke és Trautwein 

2007). A Lüdtke és Trautwein által ajánlott homogenitás mutató jelen adatokon 

számított értékei 0,72, 0,82, 0,54 és 0,74, a fenti sorrendben. A Kapcsolat 

szempontjának kivételével mindegyik szempont szerinti értékelés meghaladja a Lüdtke 

és Trautwein (2007) által referenciaértékként ajánlott 0,7-es értéket, és a Kapcsolat 

szempontja szerinti értékelés is elfogadható közelítést mutat.  

3.2.3.3. Élettel Való Elégedettség Skála 

Az Élettel Való Elégedettség Skála (Satisfaction With Life Scale – SWLS) öttételes, 

7-fokú Likert-skálával rendelkező mérőeszköz, mely az élettel való globális 

elégedettséget méri, eltekintve olyan kapcsolódó tényezőktől, mint a magányosság vagy 

a pozitív affektivitás (Diener, Emmons, Larsen és Griffin 1985). Például „A legtöbb 
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tekintetben az életem majdnem ideálisnak mondható”. A kérdőívnek a szerző 

honlapjáról letöltött magyar változatával eddig tudomásom szerint nem készült publikált 

validáló vizsgálat, azonban a tételek alacsony száma és egyszerűsége miatt ez nem 

csorbítja érdemben jelen célra való használhatóságát. A mérőeszköz belső 

megbízhatósága vizsgálatunkban is megfelelő volt (Cronbach-alfa = 0,85). 

3.2.3.4. 

3.2.3.5. 

3.2.3.6. 

Élet Értelme Skála (Rövid Stressz és Megküzdés Kérdőív, BSCI-LM) 

A 8 tételes alskála a Rahe-féle Rövid Stressz és Megküzdés Kérdőívből (Rahe és 

Tolles 2002, Rózsa, Kő és mtsai 2005) származik, majd önállóan is szerepelt a 

Hungarostudy 2002 tesztbattériájában. Konkolÿ Thege és munkatársai kimutatták, hogy 

önállóan is alkalmazható és így alkalmazva az élet szubjektív értelmességének 

megfelelő indikátora (Konkolÿ Thege, Martos, Skrabski és Kopp 2008). A 8 tételes 

kérdőív az alábbi típusú állításokkal való egyetértés mértékére kérdez rá: „Úgy érzem, 

életem egy nagyobb terv része.” illetve „Nem hiszem, hogy az életemnek különösebb 

célja vagy értelme volna.” (fordított tétel). A válaszlehetőségek a következők voltak: 

1 = egyáltalán nem igaz, 2 = néha igaz, 3 = többnyire igaz, 4 = mindig igaz. A 

mérőeszköz belső megbízhatósága elfogadható volt (Cronbach-alfa = 0,63). 

Pozitív és negatív érzelmek gyakorisága  

A kérdőívben négy pozitív (boldog, vidám, elégedett, derűs), illetve négy negatív 

érzelem (elégedetlen, szomorú, rosszkedvű, csalódott) elmúlt két hétben tapasztalt 

gyakoriságára kérdeztem rá (ld. Brunstein, Smith és Graessman 1998). A vizsgálati 

személyek 7 fokú Likert-skála segítségével válaszolhattak (1 = nagyon ritkán, 7 = 

nagyon gyakran tapasztaltam az érzelmet). A pozitív és negatív érzelmeket külön 

átlagoltam. Mindkét alskála belső megbízhatósága jó volt (Cronbach-alfa = 0,84 illetve 

0,80 a fenti sorrendben). 

Rövidített Beck Depresszió Kérdőív (BDI-S) 

A 9 tételes, 4-fokú Likert-skálával rendelkező Rövidített Beck Depresszió Kérdőív a 

depresszió olyan tüneteire kérdez rá, mint a szociális visszahúzódás, döntésképtelenség, 

alvászavar, fáradékonyság, túlzott aggódás a testi tünetek miatt, munkaképtelenség, 

pesszimizmus, az elégedettség és öröm hiánya, valamint önvádlás (Rózsa, Szádóczky és 

Füredi 2001). A magasabb pontszámok több depressziós tünetre utalnak. A kérdőív 
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belső megbízhatósága megfelelő volt (Cronbach-alfa = 0,74). Mivel a BDI-S 

pontszámok erős pozitív ferdeséget mutattak, azaz jelentősen eltértek a normális 

eloszlástól, a további elemzések számára gyökvonásos eljárással transzformált értékeket 

számítottam, ami jelentősen közelítette az adatok eloszlását a normális eloszláshoz. 

3.2.4. Eszközök – 2/b. minta 

3.2.4.1. Rövidített Aspirációs Index 

A 2. minta kérdőíve számára az első felvétel eredményeinek előzetes elemzései és 

elméleti megfontolások alapján egy módosított instrukciót szövegeztem. Az instrukció 

változtatásával az volt a szándékunk, hogy a hosszú távú célokat még inkább 

megvalósulásuk mindennapi kontextusához kapcsoljuk, és így még pontosabban 

tanulmányozhassuk azt a szerepet, melyet a célok a mindennapi magatartás 

szabályozásában, illetve az egészségi állapot befolyásolásában betöltenek. A változtatás 

célja egyúttal az volt, hogy a HEP 2006 kérdezőbiztosai számára egyszerű, jól 

kérdezhető formát találjunk. 

Ezért a Rövidített Aspirációs Index ebben a kérdőívben az alábbi bevezetéssel 

szerepelt: 

Most lehetséges életcélokat fogunk felsorolni. Mennyire fontos az Ön számára, hogy 

ezeket a célokat megvalósítsa a mindennapokban?  

 

A válaszadás az előző felvételtől eltérően 1-5 fokú skálán történt, ahol az 1 érték 

jelentése „egyáltalán nem fontos” volt, míg az 5 érték jelentése „rendkívül fontos”. Az 

alkalmazott skála terjedelmének megváltoztatására azért volt szükség, mivel a HEP 

2006 kérdőív tervezetében nem szerepelt 7 fokú skála, hanem jellemzően 4, illetve 5 

fokúak. A válaszadás módjának egységesítése a válaszadók számára nyilvánvaló 

könnyebbséget jelent. A Likert-skála 7 fokú beosztásához jellegében az 5 fokú áll 

közelebb (pl. a terjedelme és a középső, „semleges” érték választásának lehetősége 

miatt), így végül a kutatócsoporttal is konzultálva ennek alkalmazása mellett döntöttem. 

Az alskálák megbízhatósági mutatóit a strukturális elemzés után, az Eredmények 

részben közlöm.  
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3.2.4.2. 

3.2.4.3. 

3.2.4.4. 

Rövidített Beck Depresszió Kérdőív (BDI-S) 

A Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet a 2/a. minta esetében ismertetett módon 

vettem fel ebben a mintában is. A kérdőív belső megbízhatósága megfelelő volt 

(Cronbach-alfa = 0.79). Mivel a BDI-S pontszámok itt is erős pozitív ferdeséget 

mutattak, a további elemzések számára gyökvonásos eljárással transzformált értékeket 

számítottam, ami jelentősen közelítette az adatok eloszlását a normális eloszláshoz. 

Élettel Való Elégedettség Skála (SWLS) 

Az Élettel Való Elégedettség Skálát a 2/a. minta esetében ismertetett módon vettem 

fel ebben a mintában is. A mérőeszköz belső megbízhatósága itt is kiváló volt 

(Cronbach-alfa = 0.89). 

Életcél Kérdőív (PIL) 

Az Életcél Kérdőív (Crumbaugh és Maholick, 1964, Konkolÿ Thege és Martos, 

2006) 20 tételes, 7 fokú skálával működő attitűdmérő eszköz, mely a frankli értelemben 

vett értelmességet méri (életcélok világossága, az egyéni élet értékéhez és a halálhoz 

való viszonyulás, az unalom és a jelenben való elmerülni-tudás, valamint néhány 

tényező a kontrollérzés és énhatékonyság területéről – a kérdőív megbízhatóságe jó 

volt: Cronbach-alfa = 0,90). 

3.3 A harmadik kutatási szakasz módszerei 

A harmadik szakaszban a Rövidített Aspirációs Index a Hungarostudy Egészség 

Panel 2006 felmérés keretei között vettük fel a Magatartástudományi Intézet 

kutatócsoportjával, Dr. Kopp Mária vezetésével. A mintavételezés, a kérdőív-

összeállítás és a kérdőíves vizsgálat lebonyolításának módját részletesen ismertetik 

Susánszky és munkatársai (2007). Itt csak a saját kutatásom szempontjából 

legényegesebb összefüggéseket ismertetem.  

3.3.1. Eljárás 

A Hungarostudy Egészség Panel 2006 (HEP 2006) a korábbi reprezentatív 

egészségpszichológiai és életminőségi felmérések sorába illeszkedik, de azoktól 

eltérően nem csupán keresztmetszeti, hanem prospektív longitudinális vizsgálati 
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elemeket is tartalmazott. A 2002-es felmérés során 8008 személy nyilatkozott arról, 

hogy egy későbbi adatfelvétel során megkereshetik a kérdezőbiztosok. Közülük végül 

4524-en vettek részt az újabb vizsgálatban (56,5%). A részt nem vevők egy része (a 

teljes minta 8.5%) nem volt megtalálható, míg a felvétel két hulláma közt a becsült 

halálozási arány 4,3 százalék volt. Az utánkövetésben résztvevők mellett további 317 

személynek az adatfelvételbe való bevonására is sor került, így a teljes minta létszáma a 

2006-os adatfelvételben 4841 fő volt. A felmérések rendelkeztek a Semmelweis 

Egyetem Tudományos és Kutatási Etikai Bizottságának engedélyével. 

A 2005-2006 során kérdezőbiztosok bevonásával végzett adatfelvétel 

kérdőívcsomagjában szerepeltek olyan kérdőívek is, melyek a 2002-e adatfelvételbe 

még nem kerültek be. Ezek közé tartozott a Rövidített Aspirációs Index is, így jelen 

elemzés szempontjából az elrendezés keresztmetszetinek tekinthető.  

3.3.2. Minta 

A HEP 2006 kérdőíveinek kérdéseire 4841 fő válaszolt. A teljes minta 1993 férfiból 

(41.2%) és 2848 (58.8%) nőből állt. A válaszadók életkora 22-től 100 évig terjedt 

(átlag= 48.33 év, szórás=17.50 év). Az iskolázottságot a későbbi elemzések számára 

három fokozatba kódoltam: érettségivel nem rendelkezők („alapfokú végzettség”, 

N=2676, 55,2%), érettségizettek („középfokú végzettség”, N=1479, 30,6%) és 

diplomával rendelkezők („felsőfokú végzettség”, N=686, 14,2%). Egy esetben nem állt 

rendelkezésre adat a végzettségről. 

3.3.3. Eszközök – HEP 2006 

3.3.3.1. Háttérváltozók 

Személyes jövedelem. A kérdőívben kétféle módon lehetett megadni a havi 

személyes jövedelmet: pontos összeg jelzésével, illetve amennyiben a válaszadó ezt 

nem akarta vagy nem tudta megmondani, választhatott egy 15 jövedelmi sávot 

tartalmazó előre definiált listából, melynek alsó sávja a „30 ezer forintnál kevesebb” 

volt, míg felső sávja az „501 ezer forint felett” volt. A válaszadók között a legmagasabb 

választott sáv a „301-350 ezer forint” volt, tehát a legfelső kategóriákat nem használták. 

A további számítások számára a következő módon jártam el. Azokban az esetekben 
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(N=3933, 87,2%) amikor rendelkezésre állt a pontos összeg, azt használtam. Azokban 

az esetekben, amikor csak a jövedelmi sávok álltak rendelkezésre (N=548, 11,3%), a 

jövedelmi sávok középértékét vettem, mint a valóságos érték becslését, majd ezt a 

becsült értéket egyesítettem a pontosan megadott értékekkel. Így a minta jelentős része 

szempontjából elfogadható pontossággal volt becsülhető a nettó személyes havi 

jövedelem (N=4481, 92,6%). Mivel a nyers jövedelem-értékek jelentős eltérést mutattak 

a normális eloszlástól, gyökvonás-transzformációt alkalmaztam. Ez után az adatok 

eloszlása megközelítette a normális eloszlást. A kétváltozós és többváltozós 

elemzésekben a transzformált értékekkel számoltam tovább.  

Szubjektív anyagi helyzet. A szubjektív anyagi helyzetre a következő kérdés 

kérdezett rá: „Országos viszonylatban milyennek tarja anyagi helyzetét?” A 

válaszlehetőséget egy 10 fokú skála jelentette, melyen az 1 jelentése „rossz”, míg a 10 

jelentése „jó” volt. 

Vallásosság. A vallásosság mértéke a követező kérdésre adott válasszal volt 

becsülhető: „Mennyire fontos Önnek mindennapi életvitelében a vallás?” A 

válaszlehetőségek a következők voltak. 0 = egyáltalán nem fontos (N = 1639, 33,9 %), 

1 = kissé fontos  (N = 1919, 39,6 %), 2 = nagyon fontos (N = 995, 20,6 %), 3 = minden 

cselekedetemet befolyásolja (N = 210, 4,3 %), 78 esetben hiányzott a válasz. Mivel a 

negyedik válaszlehetőséget csak a válaszadók csekély része választotta, ezt a kategóriát 

a további elemzések számára összevontam a harmadik válaszlehetőséggel („nagyon 

fontos”, N = 1205, 24,9 %). 

Egészségi állapot önbecslése. A kérdőívben a következő kérdés szerepelt az aktuális 

egészségi állapot szubjektív megítélésére: „Összességében hogyan minősítené saját 

egészségi állapotát?” A válaszlehetőségek a következők voltak. 1 = nagyon rossz (N = 

230, 4,8 %), 2 = rossz (N = 553, 11,4 %), 3 = közepes (N =1846, 38,1 %), 4 = jó (N = 

1845, 38,1 %), 5 = kiváló (N = 364, 7,5 %), három esetben hiányzott a válasz. Mivel a 

szélső értékek ebben az esetben is viszonylag kis részét képviselték a mintának, ezért a 

további számítások számára ezeket összevontam a szomszédos kategóriákkal, így három 

kategóriával számoltam a későbbiekben: rossz (N = 783, 16,2 %), közepes (N =1846, 

38,1 %) és jó (N = 2209, 45,6 %), 
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3.3.3.2. 

3.3.3.3. 

3.3.3.4. 

3.3.3.5. 

Rövidített Aspirációs Index 

A Rövidített Aspirációs Index 14 tételét a 2/b. mintában kialakított módon vettük fel 

a HEP 2006 kutatás során is. A feltett kérdés a következő volt: „Mennyire fontos az Ön 

számára, hogy az alábbi célokat megvalósítsa a mindennapokban?” A válaszehetőségek 

1-től 5-ig terjedtek (1 = egyáltalán nem fontos, 2 = kevéssé fontos, 3 = közepesen 

fontos, 4 = meglehetősen fontos, 5 = rendkívül fontos). A kérdések sorrendje 

megegyezett a korábbiakkal. Az egyes alskálák pszichometriai mutatóit az Eredmények 

részben mutatom be az exploratív faktorelemzés eredményei után (4.3.1 fejezet).  

Szubjektív jóllét 

Két kérdés közvetlenül rákérdezett a válaszadó élettel való elégedettségére illetve a 

boldogság mértékére. A válaszokat egy-egy tízfokú skálán lehetett megadni, melyek két 

végpontja volt meghatározva a következők szerint: „Egészében véve mostanában 

mennyire elégedett az életével?” 1 = teljesen elégedetlen, 10 = teljesen elégedett; 

valamint „Egészében véve mennyire tartja boldognak saját magát?” 1 = teljesen 

boldogtalan, 10 = teljesen boldog. A két tétel közötti korreláció erős volt (r = 0.75, p < 

0,001).  

WHO Jóllét Skála 

A pozitív hangulati állapotot a WHO Ióllét Skála (WHO (Ten) Well-Being Index, 

Bech, Staehr-Johansen és Gudex 1996) öt tételes rövidített változatával mértem 

(Susánszky, Konkolÿ Thege, Stauder és Kopp 2006). A pozitív hangulati állapotok 

előfordulásának gyakoriságát a következő kérdés mérte: Mennyire voltak Önre 

jellemzőek az elmúlt két hétben a következő állapotok? Érezte-e magát nyugodtnak és 

ellazultnak? Vidámnak és jókedvűnek? stb. A válaszlehetőségek 0-tól 3-ig terjedtek (0 

= egyáltalán nem jellemző, 3 = teljesen jellemző). A skála megbízhatósága megfelelő 

volt (Cronbach-alfa = 0,86).  

Élet Értelme Skála (BSCI-LM) 

Az Élet Értelme Skála tételeit a 2/a. mintánál bemutatottal azonos módon tartalmazta 

a kérdőív. A válaszlehetőségek ebben az esetben a következők voltak: 0 = nem értek 
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egyet, 1 = igen, néha egyetértek, 2 = igen, mindig egyetértek. A skála 

megbízhatósága ebben a mintában is megfelelő volt (Cronbach-alfa = 0,74). 

3.3.3.6. 

3.3.3.7. 

3.3.3.8. 

Rövidített Beck Depresszió Kérdőív (BDI-S) 

A Rövidített Beck Depresszió Kérdőív korábban ismertetett változatát tartalmazta a 

HEP 2006 kérdőívcsomagja is. A skála megbízhatósága ebben a mintában is megfelelő 

volt (Cronbach-alfa = 0,90). A 2/a és b. mintához hasonlóan az adatok eloszlása erősen 

eltért a normális eloszlástól, ezért a normalitáshoz való közelítés érdekében a további 

elemzések számára gyökvonásos eljárással transzformált értékeket számítottam. 

Ellenségesség 

Az Ellenségesség Skála (Cook és Medley 1954, Kopp és Skrabski 1995) négy tétele 

szerepelt a HEP 2006 felmérésben. Például: „A legbiztosabb senkiben sem bízni.” A 

kijelentésekkel való egyetértés mértékét 0-tól 3-ig terjedő skálán lehetett megadni (0 = 

egyáltalán nem jellemző, 3 = teljesen jellemző). A skála megbízhatósága elfogadható 

volt (Cronbach alfa = 0,60), egyik tétel kihagyása sem növelte volna jelentős mértékben 

a megbízhatóságot, így a négy tétel átlagával számoltam tovább. 

Anómia 

Az Andorka Rudolf által kifejlesztett Anómia Skála (Andorka 1996) a társadalmi 

normáktól való elidegenedettség mértékét, a közös erkölcsi elvek meggyengülését méri 

egyéni szinten. Ennek négy tétele szerepelt a HEP 2006 kérdőívben. Például: „Aki vinni 

akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon.” Az állításokkal 

való egyetértés mértékét 1-től 4-ig terjedő skálán lehetett megadni (1 = egyáltalán nem 

értek egyet, 4 = teljesen egyetértek). A skála megbízhatósága megfelelő volt (Cronbach-

alfa = 0,74) 

3.4 Statisztikai eljárások 

Az alábbiakban röviden bemutatom azokat a matematikai statisztikai eljárásokat és 

megfontolásokat, melyeket az értekezésben alkalmaztam, és amelyek a sztenderd 

adatelemzési eljárásokon túlmutatnak. Ehelyütt nem ismertetem az alapvető 

faktoranalitikus, korrelációs és csoport-összehasonlítási eljárásokat, valamint a 
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regresszióelemzés alapösszefüggéseit, és a bemutatott eljárások esetében is csak utalok 

a legfontosabb összefüggésekre. Az eredmények bemutatása során, ahol szükséges, 

további kiegészítő megjegyzéseket teszek. 

3.4.1. Prokrusztész-forgatás 

A harmadik kutatási szakaszban a Rövidített Aspirációs Index faktorstruktúrájának 

stabilitását egy sorozat Prokrusztész-forgatással ellenőriztem (ld. 4.3.1 fejezet).  

A Prokrusztész-forgatást akkor használják a faktoranalízisben, ha egy aktuális és egy 

– elméleti, vagy gyakorlati úton meghatározott – referencia-faktorstruktúra közötti 

illeszkedés mértékét kívánják megállapítani (Tucker és MacCallum 2008). A 

Prokrusztész forgatást jellemzően kultúrközi kutatásokban alkalmazták (pl. Hendriks, 

Perugini és mtsai 2003). Ilyenkor az eljárás célja az, hogy kimutassák, ugyanaz a 

jelenség, például a személyiségvonások szerkezete, két (vagy több) kultúrában milyen 

mértékben mutat ugyanolyan szerkezetet, és mennyiben vannak csak az adott 

kultúrában érvényes jellemzői. Esetemben az eljárás célja annak igazolása volt, hogy az 

egyes almintákban a Rövidített Aspirációs Index közel azonos faktorstruktúrával 

rendelkezik.  

A Prokrusztész-forgatás során az adott mintán kivont forgatás nélküli faktortöltések 

mátrixát forgatják el egy adott referenciastruktúra irányába, és ellenőrzik a kétféle 

mátrix (az aktuális faktorstruktúra és a referenciastruktúra) közötti illeszkedést. A 

Prokrusztész-forgatás sikerét a két struktúra (az aktuális és referencia) közötti 

illeszkedés foka jellemzi, melyet az ún. Tucker Phi értéke fejez ki külön-külön minden 

elforgatott faktor esetében. A Tucker phi értéke 0-tól 1-ig terjedhet, és megegyezés 

szerint 0,9 felett jelez megfelelő illeszkedést (Tucker és MacCallum 2008). A forgatást 

egy külön erre a célra írt programmal végeztem, mely egy más tartalmú, de 

pszichológiai-statisztikai kérdésfeltevésében hasonló területen már bebizonyította 

alkalmazhatóságát (részletesen ld. Martos, Kézdy, Robu, Urbán és Horváth-Szabó 

2009). 

3.4.2. Hatásméretek és ezek konfidencia-intervalluma 

A harmadik kutatási szakasz adatainak elemzése során a csoport-összehasonlítások 

esetében hatásméretet számítottam (a hatásméretek kérdésének áttekintéséhez ld. 
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Wuensch 2009a). Ez a t-teszt esetében a Cohen-d érték; 0,2-ig triviális, 0,2-től kicsi, 

0,5-től közepes, 0,8-tól nagy hatásméretről beszélhetünk. ANOVA esetében a 

hatásméret jellemzője az Eta-négyzet érték (η2): 0,01 alatt triviális, 0,01-től kicsi, 0,06-

tól közepes, 0,14-től nagy hatásméret. A korrelációs együtthatók esetében maguk az 

együtthatók jelzik a hatásméretet, ami 0,1 alatt triviális, 0,1-től kicsi, 0,3-tól közepes, 

0,5-től magas. A hatásméretek összevetése, a hatásméretekben talált különbségek 

értékelése alapvetően a konfidencia intervallumaik megállapítása alapján lehetséges, 

ehhez az interneten elérhető szabad felhasználású segédprogramokat alkalmaztam (Eta-

négyzet esetében ld. Steiger és Fouladi 2009, Cohen-d esetében ld. Wuensch 2009b). A 

korrelációs együtthatók összehasonlítása Fisher Z-próbával történhet, melyhez szintén 

egy internetről letölthető segédprogramot használtam (DeCoster 2009). 

3.4.3. A regressziós modellek speciális kérdései 

3.4.3.1. 

3.4.3.2. 

Előrejelző változók 

Az elemzések leírása során szokás előrejelző, prediktor, vagy bejósló változókra 

hivatkozni, valamennyi kifejezés a regressziós egyenletben szereplő független 

változókra vonatkozik. Fontos kiemelni, hogy ez a szóhasználat nem feltétlenül oksági 

értelemben vett hatást, vagy befolyást jelent, amire – mint esetemben is – 

keresztmetszeti adatokból nem lehet egyértelműen következtetni. Az idézett 

szóhasználat a továbbiakban arra utal, hogy a regressziós elemzésben a független 

változók értékei alapján valószínűségi becslést teszünk a függő változó várható 

értékeire, az előrejelzés tehát ebben az értelemben tisztán statisztikai, és nem oksági.  

Csoportosító változók kezelése  

A lineáris regressziós modellekben a nominális változókat közvetlenül nem lehet 

alkalmazni. Mód van azonban az „n” számú kategóriát tartalmazó csoport „n-1” számú 

dichotóm, két értéket felvevő változóba való átkódolására. Az egyik leggyakrabban 

alkalmazott kódolási rendszer az ún. „dummy” kódolási eljárás, mely 0-1 értékű 

változókban kódolja a csoportokat (részletesen ld. pl. West, Aiken és Krull 1996). Az 

egyes változók együtthatói a regressziós egyenletben azt mutatják meg, hogy az 

előzetesen referenciaként kiválasztott csoporthoz képest az adott csoporthoz való 

tartozás a függő változó milyen mértékű változásával jár együtt. Tehát például az alap-, 
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közép- és felsőfokú végzettségűek csoportja esetében választható referenciának az 

alapfokú végzettséggel rendelkezők csoportja, és a két „dummy” változó együtthatója 

megmutatja, hogy a közép-, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezők csoportja esetén 

az alapfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest milyen mértékű eltérés várható a 

függő változó értékében. 

Ez a típusú elemzés azonban nem szolgáltat közvetlen eredményt arról, hogy a 

referenciához viszonyított további csoportok közötti különbség szignifikáns-e. Előző 

példámnál aradva: ennek az elemzésnek az alapján még nem lehet tudni, hogy a közép- 

és felsőfokú végzettséggel rendelkezők között is van-e különbség a várható értékben. 

Az együtthatók értékének különbsége ugyanis utalhat a kapcsolat erősségének 

különbségére, de közvetlen eljárás nincs a különbség szignifikanciájának 

megállapítására, ehhez egy további elemzés szükséges. Egy újabb kódolással új 

referenciacsoportot kell választani, ezekkel a „dummy” változókkal futtatni az elemzést, 

és értelmezni az együtthatókat. A modell egyéb, összefoglaló jellemzői (pl. magyarázott 

variancia, az át nem kódolt változók együtthatói) ilyenkor természetesen megegyeznek 

az első modellével (West és mtsai 1996). Ilyen „alternatív” kódolású változókra épített 

regressziós elemzést alkalmaztam a második és harmadik kutatási szakaszokban, hogy 

valamennyi alcsoport között megállapítsam, van-e különbség a függő változóval való 

kapcsolat erősségében. 

3.4.3.3. Statisztikai interakciók elemzése  

Az statisztikai interakció elemzésének a célja az, hogy megállapítsuk, a változók 

közötti kapcsolat erőssége függ-e további változók (moderáló változók) értékétől. 

Regressziós egyenletben az interakciós tag képviseli ezt a feltételes összefüggést. Az 

interakciós tag elsőfokú interakció esetén a két változó (a független és a moderáló 

változó) szorzata. Ha az interakciós tag együtthatója szignifikáns, akkor az azt jelzi, 

hogy a függő és független változó közötti kapcsolat erőssége a moderáló változó 

értékétől függ. West és munkatársai (1996) ajánlása szerint folytonos változók esetén az 

interakciós tag a kiinduló változók centrált értékeinek szorzata, azaz a változók értékeit 

az adott változó mintaátlagával csökkenteni kell. Kategoriális változók alkalmazása 

esetén a megfelelő kódolási szisztémával (esetemben „dummy” kódolással) létrehozott 

változókkal kell a szorzatot képezni. 
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Ha tehát a regressziós alapegyenlet X és Z függő változóra 

Y = B0 + B1 * X + B2 * Z 

akkor X és Z függő változók interakciójának egyenlete 

Y = B0 + B1 * X + B2 * Z + BB3 * X * Z 

ahol a B3 együttható szignifikáns volta jelzi az interakció meglétét (a moderálást). 

Másodfokú interakció is számítható három független változó (pl. X, Z, W) esetén a 

három első- és egy másodfokú szorzatnak az egyenletbe való bevonásával (X*Z, X*W, 

Z*W, valamint X*Z*W). Esetemben a harmadik kutatási szakaszban ezen a módon 

vizsgáltam az extrinzik és intrinzik életcélok, valamint egy-egy további moderáló 

változó interakcióját. Mint más esetben, az interakció értelmezésekor is figyelembe kell 

venni, hogy az interakciós tag által magyarázott variancia szignifikáns-e. 

Az interakciók grafikus ábrázolása általában úgy történik, hogy a moderáló változó 

különböző értékeihez tartozó regressziós egyenleteket ábrázolják, folytonos változók 

esetén jellemzően az átlag alatt és felett 1-1 szórásnyi értékkel, kategoriális változók 

esetén pedig a csoportok kódértékeivel számolva. 
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4. Eredmények 

4.1 Eredmények – első kutatási szakasz 

A rövidítés során az alskálánként 5-5 tételből 2-2-t választottam ki, hogy az 

eredetileg 35 tételes kérdőív 14 tételesre rövidüljön. Ezzel a tételszámmal egyrészt 

lehetőség nyílik arra, hogy egy epidemiológiai kutatásban is alkalmazható legyen a 

mérőeszköz, másrészt a célok tartalma nem egyszerűsödik túlságosan le, és az egyes 

célfajtákhoz tartozó 2-2 tételből akár önálló mutatók is számíthatók. A megfelelő tételek 

kiválasztásának szempontjai a következők voltak: 

1. magas item-maradék korrelációval jellemezhető tételek választása; 

2. a tételek tartalmilag egymástól jól elkülöníthető, jellegzetes elemek legyenek, 

kiküszöbölve a redundáns tartalmú tételeket; 

3. mivel a rövidítés elsősorban az epidemiológiai vizsgálat számára készült, fontos 

szempont volt az is, hogy a tételek jól érthetőek legyenek, a körülményesebb, 

hosszabb megfogalmazások választását lehetőség szerint kerülni kell; 

4. az eredeti és a kiválasztott tételekből számított értékek közötti magas korreláció. 

 

A tételelemzésnél a célok fontosságának értékeit vettem alapul, mivel a különböző 

közleményekben ezt a mutatót alkalmazzák a leggyakrabban és a további munka során 

is elsősorban ezzel terveztem dolgozni. Az adatelemzés során először az eredeti alskálák 

és tételek pszichometriai jellemzőit határoztam meg, ennek alapján pedig kiválasztottam 

azokat a tételeket, melyek item-maradék értéke a legmagasabb volt az 5-5 tételből (ld. 1. 

szempont). A lehetséges tételek közül a 2. és 3. szempont szerinti mérlegelés után 

választottam kettőt-kettőt.  

Az 2. Táblázatban megadom a kiválasztott tételek item-maradék korrelációjának 

értékeit (r = 0,460–0,782, három kivétellel valamennyi 0,6 feletti érték), az azonos 

alskálából származó tételek közötti korrelációkat (r = 0,362–0,620, két kivétellel 

valamennyi 0,5 feletti érték). Számítottam továbbá a rövidített, 2 tételes alskálák és a 

nekik megfelelő eredeti alskálák közötti korrelációkat (r = 0,877–0,936). Mivel 2 tételes 

alskálára Cronbach-alfa értéke nem számolható (a megbízhatóságra ebben az esetben a 

 64



tételek közötti korreláció utal), az extrinzik és intrinzik orientációra (6-6 tétel) külön 

számítottam egy Cronbach-alfa értéket, mely mindkét skála esetében megfelelő volt 

(0,794 és 0,789 a fenti sorrendben). Az egészségre vonatkozó tételeket nem 

szerepeltettük a két alskálában. 

2. Táblázat A rövidített változat számára kiválasztott tételek pszichometriai jellemzői  

A Rövidített Aspirációs Index 
tételei 

Item-
maradék 
korreláció 

Tételek 
közötti 
korreláció 

Korreláció 
az eredeti 
alskálával  

Cronbach-alfa 

Pénzügyeim sikeresek legyenek 0,614 
Gazdag legyek 0,749 

0,552*** 0,923*** 

Sok ember tiszteljen-csodáljon 0,640 
Híres legyek 0,750 

0,521*** 0,932*** 

Mindig úgy nézzek ki, ahogyan 
elképzeltem 0,609 

Vonzó megjelenésű embernek 
tartsanak 0,720 

0,561*** 0,896*** 

Extrinzik célok 
(6tétel) 
alfa=0,794 

Fejlődjek, és új dolgokat tanuljak 0,460 
Ismerjem és elfogadjam valódi 
önmagam 0,596 

0,362*** 0,881*** 

Érezzem, hogy vannak emberek, 
akik szeretnek, és viszont szeretem 
őket 

0,636 

Mély, tartós kapcsolataim legyenek 0,669 

0,593*** 0,877*** 

Munkámmal is hozzájáruljak, hogy a 
világ jobb legyen 0,713 

Segítsek másoknak jobbá tenni az 
életüket 0,782 

0,620*** 0,936*** 

Intrinzik célok 
(6tétel) 
alfa=0,789 

Elkerüljenek a betegségek 0,671 
Fizikailag egészséges életstílust 
folytassak 0,565 

0,492*** 0,898*** – 

 
N=537,  *** p < 0,001 

 

Az eredeti extrinzik és rövidített extrinzik skála, valamint az eredeti intrinzik és 

rövidített intrinzik skála közötti korreláció nagyon magas volt (r = 0,958 illetve 0,939 a 

fenti sorrendben, mindkét esetben p < 0,001), míg az intrinzik és extrinzik skálák 

közötti „vegyes” keresztkorrelációk (bármely eredeti és rövid változatok esetében is) r = 

0,103, vagy ennél is alacsonyabbak voltak. A rövidített változat tehát, különösen az 

összevont intrinzik és extrinzik skálák esetében, nagyon jól képviselte a teljes 

változatot. 
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A rövidítési eljárással tehát olyan kérdőívváltozatot sikerült létrehozni, mely 

megfelelő mértékben reprezentálja az eredeti tételeket, illetve alskálákat, különösen az 

E-I dimenziókat. 

4.2 Eredmények – második kutatási szakasz 

Az alábbiakban bemutatom a 2/a és 2/b. mintákban felvett adatok elemzésének 

eredményeit. A két minta eredményeit a párhuzamok miatt többnyire együtt mutatom 

be, de mindenütt jelzem, hogy az adott elemzés melyik mintából származik. 

4.2.1. A Rövidített Aspirációs Index, mint mérőeszköz 

4.2.1.1. Faktorstruktúra és megbízhatóság 

A 14 tételt faktoranalízisnek vetettem alá mindkét almintában. A faktorok kivonását 

Maximum Likelihood módszerrel, míg a forgatást Direct Oblimin eljárással végeztem. 

Mindkét mintában négy 1-nél nagyobb sajátértékű faktor adódott, ezek közül azonban a 

lejtődiagram szemrevételezése alapján a kétfaktoros megoldás volt leginkább megfelelő. 

A forgatás utáni faktortöltések továbbá jól értelmezhető képet mutattak, és mindkét 

minta esetében nagyon hasonló értékeket produkáltak az egyes tételek (ld. 3. Táblázat). 

A két faktor mindkét mintában egyértelműen megfeleltethető volt az egyes tételek 

extrinzik és intrinzik besorolásának. Az első faktoron elsősorban a gazdagság, jó 

megjelenés és hírnév tételei, míg a másodikon a közösségi elkötelezettség, a 

kapcsolatok és a belső fejlődés tételei töltöttek. Vegyes képet mutatott viszont a két 

egészséggel kapcsolatos tétel. Mindkét mintában azt találtam, hogy a betegségek 

kerülése inkább az extrinzik, míg az egészséges életstílus inkább az intrinzik faktorhoz 

tartozott, bár a faktortöltések ezeken a faktorokon is viszonylag alacsonyak voltak a 

többi tételhez hasonlítva.  

Ezeknek az eredményeknek az alapján igazolódott, hogy az extrinzik és intrinzik 

tételek külön-külön összevonása, azaz extrinzik és intrinzik skálák képzése a kérdőív 

belső struktúrájának megfelelő eljárás. Másrészt azt a következtetést is le lehet vonni, 

hogy az egészségre vonatkozó tételek nem sorolhatók be egyértelműen mint intrinzik 

vagy extrinzik tételek. Így ezt a két tételt a skálák képzéséből kihagytam és külön 

átlagot számítottam az egészségcélok fontosságához. Bár a két tétel a faktoranalízisben 
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külön faktorhoz sorolódott, belső korrelációjuk mindkét mintában viszonylag magas 

volt (r = 0,419 és 0,447, mindkét esetben p < 0,001), így átlagukkal számoltam tovább.  

3. Táblázat Az egyedi célok faktorsúlyai a 2/a-b. mintákban elvégzett faktoranalízis 
szerint – Pattern mátrix 

2/a. minta 2/b. minta Tétel 
1 2 1 2 

Pénzügyeim sikeresek legyenek. 0,693 -0,167 0,674 -0,115 
Gazdag legyek. 0,814 -0,276 0,852 -0,271 
Sok ember tiszteljen-csodáljon. 0,634 0,108 0,502 0,148 
Híres legyek. 0,513 -0,042 0,517 -0,067 
Mindig úgy nézzek ki, ahogyan elképzeltem. 0,552 0,185 0,535 0,095 
Vonzó megjelenésű embernek tartsanak. 0,559 0,160 0,566 0,076 
Fejlődjek, és új dolgokat tanuljak. 0,216 0,404 0,211 0,558 
Ismerjem és elfogadjam valódi önmagam. 0,052 0,482 0,037 0,472 
Érezzem, hogy vannak emberek, akik szeretnek, és 
viszont szeretem őket. -0,058 0,468 0,026 0,537 

Mély, tartós kapcsolataim legyenek. -0,034 0,459 -0,079 0,651 
Munkámmal is hozzájáruljak ahhoz, hogy a világ 
jobb legyen. -0,056 0,676 -0,099 0,736 

Segítsek másoknak jobbá tenni az életüket. -0,084 0,712 -0,124 0,701 
Elkerüljenek a betegségek. 0,472 0,078 0,313 0,184 
Fizikailag egészséges életstílust folytassak. 0,218 0,377 0,266 0,385 
Sajátérték 3,63 2,50 3,663 2,654 
Magyarázott variancia % 25,94 17,85 26,17 18,96 
Faktorok korrelációja  0,201  0,213 

 

A továbbiakban ezért egy összevont extrinzik (gazdagság, hírnév és megjelenés) és 

egy összevont intrinzik (fejlődés, kapcsolatok és társadalom) skálát képeztem. Az így 

képzett két alskálára a Cronbach-alfa értéke a 2/a. mintában 0,799 és 0,721, a 2/b. 

mintában pedig 0,788 és 0,772 volt, a fenti sorrendben. A két alskála közötti korreláció 

mindkét mintában gyenge volt, a 2/a. mintában r = 0,12, p <0,01, míg a 2/b. mintában r 

= 0,10, nem szignifikáns.  

4.2.1.2. Konvergens érvényesség 

A konvergens érvényesség megállapítására a 2/a mintában felvett személyes tervek 

érékelésével való összevetést használtam fel. A korrelációs elemzés eredményei a 4. 

Táblázatban láthatók. Megállapítható, hogy az extrinzik életcélok fontossága a 

mindennapi személyes tervek szintjén a haszonelvűséggel és az elvárásoknak való 

megfeleléssel függött össze pozitívan, és nem volt kapcsolatban a másik két 
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jellemzővel. Az intrinzik célok fontossága ezzel szemben a személyes tervek kapcsolati 

orientációjával és a belső igényeknek való megfelelésével korrelált pozitívan. Bár a 

korrelációk mértéke viszonylag alacsony, az eredmények arra utalnak, hogy a kétféle 

célmérési eljárás egy irányba mutató mintázatot jelez a vizsgálati személyeknél: egy 

személyes tervek és életcélok szintjén is megnyilvánuló külsődleges, illetve belső 

orientáció erősségét. Ez egyúttal megerősíti azt is, hogy a Rövidített Aspirációs Index 

által jelzett jellemzők érvényes, a mindennapi élet tapasztalataival is kapcsolatot tartó 

egyéni különbségeket képviselnek. 

4. Táblázat Az életcélok fontossága és a személyes tervek jellemzői – korrelációs 
együtthatók 

 Extrinzik Intrinzik 

Tervek – Haszon 0,245*** -0,023 

Tervek – Elvárás 0,208*** -0,015 

Tervek – Kapcsolat -0,012 0,240*** 

Tervek – Belső igény 0,065 0,241*** 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

4.2.2. Az életcélok fontossága  

A H2 hipotézisnek megfelelően vizsgáltam az életcélok fontosságának összefüggését 

az egyes célok között, illetve a háttértényezőkkel összefüggésben. 

4.2.2.1. A különböző életcélok fontosságának összevetése 

Mindkét mintában összehasonlítottam az extrinzik és intrinzik életcélok valamint az 

egészséggel kapcsolatos életcélok fontosságát (ld. 5. Táblázat). Mindkét mintában az 

intrinzik életcélok fontossága volt a legmagasabb, ezt követte az egészséggel 

kapcsolatos célok fontossága, és mindkét mintában jóval alacsonyabb volt az extrinzik 

célok fontossága. Az átlagok közötti különbségeket kétmintás t-próbákkal vetettem 

össze, a többszörös összehasonlítás miatt Bonferroni módszerrel korrigáltam a p-értéket 

(az egyedi összehasonlításokra p<0,05/3=0,017). Valamennyi pár közötti különbség 

szignifikáns volt, kivéve az intrinzik és egészséggel kapcsolatos aspirációk 

fontosságának különbségét a 2/b. mintában (t= -0,854, p = 0,394).  
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5. Táblázat Az életcélok fontosságának összehasonlítása 

2/a. minta 2/b. minta  
 

Extrinzik Intrinzik Egészség Extrinzik Intrinzik Egészség 

átlag 3,93 a 6,08 b 5,76 c 2,99 a 4,24 b 4,20 b

szórás 1,11 0,70 1,09 0,73 0,62 0,74 
A különböző betűvel jelölt átlagok p<0,05 szinten különböznek egymástól, páros t-próbákat alkalmazva, 

Bonferroni korrigálással (p < 0,05/3=0,017 az egyes t-próbákban) 

Az életcélok fontossága a 2/a mintában 1-től 7-ig, a 2/b. mintában 1-től 5-ig pontozva. 

4.2.2.2. Összefüggések a szociodemográfiai jellemzőkkel 

Az életcélok fontosságát továbbá összevetettem az alapvető szociodemográfiai 

jellemzőkkel is (nem, életkor, iskolázottság, vallási magatartás). A kétváltozós 

összefüggéseket, mivel ezek a számítások önmagukban nem reprezentatív adatokon 

alapulnak, és emiatt részletes elemzésük nem adna hozzá a változók közötti kapcsolat 

jobb megértéséhez, az áttekinthetőség kedvéért nem mutatom be. Az egyes tényezők 

komplex összefüggését lineáris regressziós modellben vizsgáltam (ld. 6. Táblázat). A 

modell számára a csoportosító változókat „dummy” kódolási eljárással dichotóm 

változókká kódoltam át, ahol az első elemzési sorozatban a nem esetében a férfiak 

csoportja, az iskolai végzettség esetében az alapfokú végzettséggel rendelkezők 

csoportja, a vallásosság esetében a templomba nem járók csoportja szolgált 

referenciacsoportként. Alternatív kódolásként továbbá – a regressziós modellek újbóli 

számításához – a „középső” csoportokat kódoltam referenciaként (pl. középfokú 

végzettséggel rendelkezők, illetve ritkán templomba járók), így a regressziós 

együtthatók ezekben az elemzésekben éppen azt mutatták meg, hogy van-e különbség 

pl. a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők között. Ezeknek az elemzéseknek 

az eredményeit csak abban az esetben közlöm, ha szignifikáns különbséget találtam, 

mivel egyéb szempontból az összefoglaló jellemzők (pl. magyarázott variancia) és az 

egyéb együtthatók megegyeznek a modellek között. 

Valamennyi független változót egy lépésben bocsátottam a modellbe. A 

háttérváltozók szignifikáns részt magyarázták a célok fontosságának varianciájában 

mindkét mintában. A magyarázott variancia az extrinzik és intrinzik életcélok 

fontossága esetében 8,6 és 10,9 % között volt, míg az egészségcélok fontossága 

esetében valamivel alacsonyabb, 5,3 illetve 5,5 % volt a két mintában.  
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Az életcélok fontossága az alábbi szignifikáns (p<0,05) összefüggéseket mutatta a 

háttértényezőkkel. Az intrinzik életcélok esetében mindkét mintában nemi különbséget 

találtam, a nők valamivel magasabb fontosságról számoltak be (béta=0,229 és 0,158). 

Az életkor továbbá mind az intrinzik, mind az extrinzik életcélokkal fordított 

kapcsolatban áll (béta=-0,188 és -0,288 között), az összefüggés a 2/b. mintában 

valamivel erősebb volt az extrinzik életcélok esetében. Az iskolai végzettség esetében 

azt találtam, hogy a 2/a. mintában mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettségűek 

számára kevésbé volt fontos az extrinzik életcélok (béta=-0,345 és -0,359, a két csoport 

közötti különbség nem szignifikáns). A 2/b. mintában viszont a felsőfokú végzettség az 

intrinzik célok fontosságát jelezte előre pozitívan (béta=0,243) és az összefüggés a 

középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest is megjelent (béta=0,130). Az 

eredmények általánosíthatóságát nyilvánvalóan erősen szűkítik a minták összetételének 

esetlegességei, hiszen például a 2/a. mintában csak 7 válaszadónak volt alapfokú 

végzettsége. A rendszeres templomba járás a templomba nem járáshoz képest pozitívan 

jelezte előre az intrinzik (béta=0,229 és 0,158) és negatívan az extrinzik célok 

fontosságát (béta=-0,154 és -0,165). Az extrinzik célok esetében a különbség a ritkán és 

rendszeresen templomba járók között is szignifikáns volt (béta=-234 és -0,202, a ritka 

templomba járással, mint referencia értékkel számolva). A 2/a. mintában a ritka 

templomba járás is pozitív előrejelző változónak bizonyult az intrinzik célok esetében 

(béta=0,124), de a 2/b. mintában ez az összefüggés nem jelent meg, és a két mintában 

nem volt szignifikáns a különbség a ritkán és rendszeresen templomba járók között sem.  

Az egészséggel kapcsolatos célok viszont relatíve függetlennek bizonyultak a 

háttérváltozóktól, és a kétféle minta eredményei között nem volt fellelhető átfedő 

mintázat. A 2/a. mintában a nők számára volt fontosabb az egészség (béta=0,141) míg a 

2/b. mintában a rendszeresen templomba járók számára volt kevésbé fontos az egészség, 

mint életcél (béta=-0,136, a templomba nem járókhoz viszonyítva).  
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6. Táblázat Az életcélok összefüggése a háttérváltozókkal – lineáris 

regresszióelemzés, standardizált béta együtthatók 

2/a. minta 2/b. minta 
 

Extrinzik Intrinzik Egészség Extrinzik Intrinzik Egészség 

Nem (0=ffi, 1=nő) 0,079 0,229*** 0,141** -0,041 0,158** 0,080 

Életkor (években) -0,198*** -0,188*** 0,042 -0,288*** -0,195** 0,065 
Iskolai végz. 
(0=alap, 1=közép) -0,345* 0,194 -0,214 0,05 0,123 0,065 

Iskolai végz. 
(0=alap, 1=felső) -0,359* 0,194 -0,276 0,094 0,243** 0,062 

Templomba járás 
(0=nem, 1=ritkán) 0,075 0,124* 0,079 0,046 0,100 0,112 

Templomba járás 
(0=nem, 
1=gyakran) 

-0,154** 0,218*** -0,099 -0,165** 0,136* -0,136* 

R2 0,086 0,109 0,053 0,101 0,087 0,055 

F 8,52*** 10,79*** 4,42*** 7,06*** 6,11*** 3,06** 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 

4.2.3. Az életcélok fontossága és a lelki egészség 

A H3.1 hipotézisnek megfelelően vizsgáltam az extrinzik és intrinzik életcélok 

fontosságának a jóllét és lelki egészség különböző jellemzőivel való kapcsolatát. A 

hipotézisnek megfelelően azt vártam, hogy az extrinzik és intrinzik életcélok fontossága 

egymással, illetve az alapvető szociodemográfiai jellemzőkkel együttes elemzésben 

független előrejelzője-e a pozitív lelki egészség jellemzőinek.  

Első lépésként kétváltozós összefüggéseket számoltam. A skálaértékeket 

korreláltattam a jóllét mutatóival (ld. 7. Táblázat). Az 2/a. mintában az intrinzik célok 

fontossága szignifikáns (p<0,01) pozitív kapcsolatban állt az élettel való 

elégedettséggel, a pozitív érzelmek átélésének gyakoriságával valamint az élet 

értelmességének megtapasztalásával (r=0,188, 0,200 és 0,338, az említett sorrendben). 

A depressziós tünetek gyakoriságával nem korrelált egyetlen céljellemző sem 

szignifikáns mértékben. Továbbá az extrinzik célok fontossága sem korrelált 

szignifikáns mértékben a jóllét és mentális egészség egyik mutatójával sem.  

A 2/b. mintában hasonló mintázatú szignifikáns (p<0,001) összefüggéseket találtam: 

az intrinzik célok fontossága pozitívan korrelált mind az Életcél Kérdőívvel, mind az 

élettel való elégedettség mértékével (r=0,437és 0,406, p<0,001, az említett sorrendben). 
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Az előzőektől való eltérést jelent viszont, hogy negatívan korreláltak a depresszív 

tünetek mértékével (r=–0,261 és –0,206, az említett sorrendben). Az extrinzik célok 

fontossága ebben a mintában sem függött össze a jóllét és mentális egészség 

jellemzőivel. 

A továbbiakban olyan hierarchikus lineáris regresszióelemzéseket végeztem mindkét 

minta adatain, melyekben a függő változók a jóllét jellemzői voltak (ld. 8. Táblázat és 9. 

Táblázat). Az első lépésben a szociodemográfiai jellemzőket bocsátottam be az 

egyenletbe. Az életkor folytonos változóként, míg a csoportváltozók a korában leírt 

módon 0-1 kódolású dichotóm változókként szerepeltek az egyenletben. A második 

lépésben az extrinzik és intrinzik életcélok fontosságát, míg a harmadik lépésben a két 

cél interakciós tagját (Extrinik * Intrinzik) bocsátottam az egyenletbe. Követve West és 

munkatársai ajánlásait (West és mtsai 1996) a két célváltozót az interakciós tag képzése 

előtt centráltam, azaz valamennyi értékből kivontam a mintára vonatkoztatott átlagukat. 

Ugyanezek a centrált értékek szerepeltek az egyenletben is. Az iskolai végzettség és a 

templomba járás esetében kétféle dummy kódolással létrehozott változókkal is 

számoltam, a 4.2.2.2 fejezetben bemutatott módon. 

7. Táblázat Az életcélok összefüggése a jóllét változóival –korrelációs együtthatók  

2/a minta 2/b minta 
 

Extrinzik Intrinzik Extrinzik Intrinzik 

SWLS 0,009 0,188*** 0,001 0,406*** 

BDI-S 1  0,070 -0,042 0,034 -0,261*** 

Pozitív érzelmek 0,074 0,200***   

Negatív érzelmek 0,089 -0,007   

BSCI-LM -0,117* 0,338***   

PIL   -0,058 0,437*** 
1 a BDI-S gyöktranszformált értékkel szerepel a számításban 
*** p<0,001 
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A 2/a. mintában (ld. 8. Táblázat) a szociodemográfiai változók csak az Élettel való 

elégedettség és az élet értelme esetében magyaráztak önállóan szignifikáns mértékű 

varianciát (3,3% és 11%). Az elégedettség szempontjából szignifikáns negatív, míg az 

értelmesség szempontjából szignifikáns pozitív előrejelző változónak bizonyult az 

életkor (béta=-0,144 és 0,091, p<0,05). A rendszeres templomba járás (a nem járáshoz 

képest) továbbá szintén pozitívan jelezte előre az értelmesség élményét (béta=0,257, 

p<0,001) és a különbség az alternatív kódolás alapján a ritka és rendszeres templomba 

járás között is szignifikáns volt (béta=0,207, p<0,001).  

8. Táblázat A jóllét előrejelző változói – lineáris regresszióelemzés, standardizált béta 
együtthatók – 2/a. minta 

 SWLS BDI-S Pozitív 
érzelmek 

Negatív 
érzelmek BSCI-LM 

1. lépés      
Nem (0=ffi, 1=nő) 0,047 0,092 -0,037 0,059 0,020 
Életkor (években) -0,144** -0,013 -0,097 -0,007 0,091* 
Iskolai végz. (0=alap, 1=közép) -0,097 0,121 -0,133 0,215 -0,050 
Iskolai végz. (0=alap, 1=felső) 0,027 0,096 -0,127 0,207 -0,049 
Templomba járás  
(0=nem, 1=ritkán) 0,012 0,017 0,034 0,056 0,047 

Templomba járás  
(0=nem, 1=gyakran) 0,017 0,032 0,049 0,000 0,257***

R2 változás 0,033 0,008 0,024 0,011 0,110 
F 2,74* 0,61 1,98 0,89 9,80*** 

2. lépés      
Extrinzik -0,038 0,082 0,038 0,083 -0,119** 
Intrinzik 0,168** -0,092 0,174*** -0,034 0,345***

R2 változás 0,024 0,010 0,031 0,007 0,096 
F 5,96** 2,45 7,87*** 1,71 28,60*** 

3. lépés      
Extrinzik * Intrinzik 0,017 -0,035 -0,047 0,017 0,099* 

R2 változás 0 0,001 0,002 0,000 0,009 
F 0,14 0,54 1,04 0,13 5,50* 

szumma R2 0,057 0,019 0,058 0,018 0,215 
F 3,20** 1,01 3,22** 0,99 14,38*** 

Megjegyzések: az együtthatók a végleges egyenletből valók, a BDI-S transzformált értékkel szerepel a 

számításban;  * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 

Az életcél változók egyenletbe való bebocsátása az Élettel való elégedettség, a 

Pozitív érzelmek és az Élet értelme esetében jelentett szignifikáns növekedést a 

magyarázott varianciában (2,4%, 3,1% és 9,6%, a fenti sorrendben). Mindhárom 

 73



esetben az intrinzik célok fontossága szignifikáns (p<0,01) pozitív előrejelző változónak 

bizonyult (béta=0,168, 0,174 és 0,345), az élet értelme esetében pedig az extrinzik célok 

fontossága is szignifikáns (p<0,01), ámde negatív előrejelző változónak bizonyult 

(béta=-0,119). Az interakciós tag egyenletbe való bebocsátása csak az élet értelme 

esetében jelentett szignifikáns változást a magyarázott varianciában, bár ennek mértéke 

viszonylag alacsony volt, nem érte el az 1%-ot (0,9%). Az interakciós tag együtthatója 

pozitív volt (béta = 0,099).  
 

9. Táblázat A jóllét előrejelző változói – lineáris regresszióelemzés, standardizált béta 
együtthatók – 2/b. minta 

 SWLS BDI-S PIL 

1. lépés    
Nem (0=ffi, 1=nő) -0,139** 0,209*** -0,234*** 
Életkor (években) -0,143* 0,096 0,034 
Iskolai végz. (0=alap, 1=közép) 0,09 0,005 0,057 
Iskolai végz. (0=alap, 1=felső) 0,166* -0,035 0,12 
Templomba járás  (0=nem, 1=ritkán) -0,032 0,032 0,017 
Templomba járás (0=nem, 1=gyakran) 0,069 -0,043 0,102 

R2 változás 0,094 0,06 0,082 
F 5,50*** 3,36** 4,70*** 

2. lépés    
Extrinzik -0,076 0,093 -0,098 
Intrinzik 0,370*** -0,258*** 0,453*** 

R2 változás 0,134 0,073 0,192 
F 27,23*** 13,23*** 41,63*** 

3. lépés    
Extrinzik * Intrinzik -0,065 0,084 -0,035 

R2 változás 0,004 0,007 0,001 
F 1,59 2,39 0,50 

szumma R2 0,232 0,139 0,275 
F 10,52*** 5,64*** 13,22*** 

Megjegyzések: az együtthatók a végleges egyenletből valók, a BDI-S transzformált értékkel szerepel a 

számításban;  * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 

A változók komplex interakciós összefüggésének pontosabb szemléltetésére az élet 

értelmességének várható értékeit grafikonon is ábrázoltam az ilyen esetekben szokásos 

ábrázolási konvenciók figyelembevételével, azaz a független változóknak az átlaguktól 

való +/– 1 szórásnyi távolságú értékeit („Magas” és „Alacsony” értékek) az egyenletbe 
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helyettesítve (ld. 1. ábra). Az ábrából látható egyrészt, hogy az extrinzik életcéloknak 

mind magas, mind alacsony értékei mellett az intrinzik célok fontossága pozitív 

előrejelzője az élet értelmességének. Az interakció lényege abban áll, hogy míg kevésbé 

fontos intrinzik célok esetén az extrinzik célok fontosságának növekedése alacsonyabb 

értelmességet tesz valószínűbbé, addig fontos intrinzik célok esetén az extrinzik célok 

fontosságának már nincs jelentősége az értelmesség szempontjából. Az élet 

értelmességének megtapasztalása szempontjából tehát az intrinzik célok fontossága 

esetleg olyan védőfaktor lehet, mely csökkenti, vagy akár ki is küszöböli az extrinzik 

célokkal kapcsolatos negatív következményeket. 

Összességben az eredmények arra utalnak, hogy míg a szubjektív jóllét jellemzői 

kevésbé érzékenyek az anyagias és nem anyagias célok egymáshoz való viszonyára és 

elsősorban az intrinzik célok fontosságával függnek össze, addig az értelmesség élmény 

szempontjából mindkét cél, és ezek egymáshoz való viszonya is szerepet játszik.  

1. ábra Az élet értelmességének (BSCI-LM) várható értékei az extrinzik és intrinzik 
életcélok fontosságának függvényében 
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Megjegyzés: E: extrinzik célok fontossága, I: intrinzik célok fontossága;  
Magas és Alacsony értékek: az átlagtól való +/– 1 szórásnyi távolságú értékek  

 

A 2/b. minta (ld. 9. Táblázat) elemzésekor a 2/a. mintában talált összefüggések csak 

részben erősödtek meg. A szociodemográfiai háttérváltozók közül itt elsősorban a nem 

szerepe volt jelentős, mindhárom függő változó (SWLS, BDI-S és PIL) esetében 

 75



szignifikáns előrejelző volt a végleges egyenletben is. A nők szignifikánsan (p<0,01) 

alacsonyabb elégedettségről valamint értelem-élményről, valamint gyakoribb 

depressziós tünetekről számoltak be (béta=-0,139, 0,209 és -0,234, a fenti sorrendben). 

Ezen kívül az elégedettséget negatívan jelezte előre a magasabb kor (béta=-0,143, 

p<0,05) és pozitívan a felsőfokú iskolai végzettség az alapfokú végzettséghez 

viszonyítva (béta=0,166, p<0,05, az alternatív elemzés nem mutatott szignifikáns 

különbséget a középfokú és felsőfokú végzettség között).  

Mindhárom függő változó esetében az intrinzik életcélok fontossága bizonyult csak 

szignifikáns előrejelzőnek (p<0,001), a jóllét-változókkal pozitív (béta=0,370 és 0,453 

az SWLS-re és PIL-re), míg a depresszív tünetek gyakoriságával negatív 

összefüggésben állt (béta=-0,258). Az extrinzik célok fontossága egyik esetben sem volt 

szignifikáns, bár az eredmények iránya megegyezett a 2/a. mintában tapasztaltakkal. A 

harmadik lépésben nem találtam szignifikáns interakciót sem, így az élet értelmessége 

szempontjából a 2/a. mintában megjelenő interakciót nem erősítették meg az 

eredmények. Ennek oka lehet természetesen az is, hogy a két vizsgálatban kétféle 

mérőeszközzel mértem ugyanazt a konstruktumot, de ebben az esetben is annyi 

valószínűsíthető, hogy ha van is interakciós hatás általában az élet értelmességével 

kapcsolatban, akkor az meglehetősen gyenge, és így vizsgálati elrendezéstől, 

eszközöktől függően detektálható. Ezt erősíti, hogy a 2/a. mintában tapasztalt 

hatásméret is meglehetősen csekély volt, hiszen a magyarázott variancia ott is 1% alatt 

volt. 

4.2.4. Második kutatási szakasz – rövid összefoglalás 

A második kutatási szakasz eredményei összességében támogatást jelentenek a z 

előzetes hipotézisek számára. A Rövidített Aspirációs Index strukturális érvényessége, 

valamint megbízhatósági és konvergens érvényességi mutatói megfelelőek voltak. Az 

életcélok összehasonlítása egyértelműen az intrinzik és az egészséggel kapcsolatos 

célok fontosságát mutatja az extrinzik célokhoz képest. Az előzetes feltételezéseknek 

megfelelően a háttérváltozók szignifikáns mértékben magyarázták az életcélok 

varianciáját (kiemelendő a nem, az életkor és a templomba járás szerepe), de az is 

igazolódott, hogy az intrinzik életcélok fontossága a háttértényezőktől független pozitív 

előrejelzője a jóllétnek. Az extrinzik életcélok esetében a legtöbb esetben nem találtam 
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összefüggést a jóllét indikátorai és a célok fontossága között, ami ellentmond a 

korábban tapasztaltaknak. Az extrinzik és intrinzik célok között egy esetben találtam 

interakciót, ez az összefüggés a későbbi vizsgálatban nem volt megismételhető. Az 

eredmények megerősítették, hogy az életcélok fontos szempontokkal gazdagíthatják a 

magyar társadalom egészéről végzett felmérést. Ennek eredményeit a következő 

fejezetben mutatom be. 

4.3 Eredmények – harmadik kutatási szakasz 

4.3.1. A Rövidített Aspirációs Index pszichometriai jellemzői 

Első lépésként ismét faktoranalízist végeztem a Rövidített Aspirációs Index tételein, 

hogy ellenőrizzem, vajon az életcélok struktúrája egy reprezentatív mintán is 

megfeleltethető-e az elméletileg várhatónak. A teljes mintán Maximum Likelihood 

eljárással elvégzett faktorkivonás kétfaktoros megoldást adott, a két faktor együtt a 

variancia 52,31 % -át magyarázta (ld. 10. Táblázat). A faktortöltéseket megszemlélve 

látható, hogy egyrészt a célok struktúrája összességében megfelel a korábban 

tapasztaltnak, azaz az extrinzik tételek összességében az első, míg az intrinzik tételek 

többsége a második faktoron tölt, mégis néhány jelentősebb eltérés is tapasztalható. 

Ezek közül a legfontosabb, hogy a „Fejlődjek, és új dolgokat tanuljak.” tétel 

egyértelműen az extrinzik tételekkel együtt tölt, az intrinzik faktoron a töltése 0,2 alatti. 

Egy további eltérés a várhatóhoz képest, hogy a „Munkámmal is hozzájáruljak ahhoz, 

hogy a világ jobb legyen.” tétel körülbelül hasonló mértékben töltött mindkét faktoron 

(kicsit hangsúlyosabban az extrinzik faktoron). Megemlíthetjük még, hogy ebben az 

elemzésben – a korábban tapasztaltakkal ellentétben – mindkét egészség tétel az 

intrinzik faktorhoz tartozik. Végül eltérés a korábban tapasztaltakhoz képest az is, hogy 

a két faktor közötti korreláció viszonylag magas, azaz összességében sem különül el 

egymástól olyan mértékben az intrinzik és extrinzik faktor, mint a korábbi, kisebb 

elemszámú mintákban. 

Mivel ez az eredmény valamelyest eltért a várhatótól, egy újabb sorozat 

faktoranalízist végeztem különböző alminták szerint annak ellenőrzésére, hogy a teljes 

mintán talált struktúra jól reprezentálja-e a társadalom különböző csoportjaiban jelen 

lévő cél-struktúrákat, azaz ugyanez a struktúra található-e kisebb almintákon is. 
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Amennyiben az egyes csoportokban jelentős eltérés található, az utalhat arra hogy az 

érintett társadalmi csoportban az életcélok valamilyen oknál fogva, például kulturális 

okokból másként szerveződnek. 

10. Táblázat Az életcélok faktorsúlyai a HEP 2006 teljes mintájában elvégzett 
faktoranalízis szerint, Maximum Likelihood eljárás, Direct Oblimin forgatás, Pattern 
mátrix 

Faktorok 
 

1 2 

Pénzügyeim sikeresek legyenek. 0,511 0,141 
Gazdag legyek. 0,685 -0,069 
Sok ember tiszteljen-csodáljon. 0,567 0,145 
Híres legyek. 0,764 -0,253 
Mindig úgy nézzek ki, ahogyan elképzeltem. 0,590 0,232 
Vonzó megjelenésű embernek tartsanak. 0,697 0,111 
Fejlődjek, és új dolgokat tanuljak. 0,584 0,197 
Ismerjem és elfogadjam valódi önmagam. 0,160 0,596 
Érezzem, hogy vannak emberek, akik szeretnek, és viszont szeretem őket. -0,060 0,659 
Mély, tartós kapcsolataim legyenek. 0,217 0,452 
Munkámmal is hozzájáruljak ahhoz, hogy a világ jobb legyen. 0,444 0,390 
Segítsek másoknak jobbá tenni az életüket. 0,220 0,579 
Elkerüljenek a betegségek. -0,114 0,601 
Fizikailag egészséges életstílust folytassak. 0,069 0,630 

Sajátérték 5,602 1,722 
Magyarázott variancia % 40,01 12,30 

Faktorok korrelációja  0,449 
 

Ennek érdekében a következő eljárást alkalmaztam. A teljes mintán talált 

faktortöltés-mintázatot tekintettem referenciának. Minden egyes jelentős alcsoportra (ld. 

alább részletezve) külön-külön elvégeztem a forgatás nélküli faktorkivonást.  

A következő alcsoportokra végeztem el a fenti eljárást (faktorkivonás, Prokrusztész-

forgatás, illeszkedés megállapítása): férfiak és nők; fiatalok (35 év alattiak), 

középkorúak (35 és 65 év közöttiek) és idősek (65 év felett); érettségivel nem 

rendelkezők, érettségizettek és felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Valamennyi 

csoportban, mindkét faktor figyelembevételével elmondható volt, hogy az alminta és a 

referenciastruktúra illeszkedése kiváló volt, a Tucker Phi értéke valamennyi esetben 

legalább 0,94 volt, vagy ennél magasabb. Ennek alapján kijelenthető, hogy a nagy 

szociodemográfiai csoportokat külön vizsgálva nem található jelentős eltérés az 
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életcélok struktúrájában. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a tapasztalt eltérések stabilak 

és nem írhatók az alminták egyedi különbségeinek a rovására.  

Praktikus szempontból felvetődött a kérdés, hogy milyen módon alkalmazzam az 

eredményt a továbbiakban. Végül amellett döntöttem, hogy a Rövidített Aspirációs 

Indexből a korábban alkalmazott módon számolok változókat, és nem érvényesítem a 

további számítás során az eltérő faktorstruktúrát, azaz extrinzik és intrinzik 

pontszámokat számítok, továbbá külön kezelem az egészséggel kapcsolatos célokat. 

Emellett a megoldás mellett szólt elméleti szempontból az, hogy így a skálák tartalmilag 

jobban megfelelnek az eredeti elméleti beosztásnak. Gyakorlati szempontból azt az 

érvet tekintettem jelentősnek, hogy az eredmények így összevethetők maradnak a 

korábbi – és vélhetőleg későbbi adatfelvételek során nyert – adatokkal is. Végül egy 

ellenőrző vizsgálatban azt találtam, hogy a faktorkivonással és az eredeti számítással 

képzett extrinzik és intrinzik pontszámok között nagyon magas, 0,985 és 0,974 értékű 

volt a korrelációs együttható, azaz a hagyományos és a faktoranalitikus eljárásal nyert 

dimenziók nagy mértékben összefüggnek.  

Az eredeti tételeosztással számított skálák Cronbach alfa értékei megfelelőek voltak 

(0,81 és 0,83 az intrinzik és extrinzik alskálákra), ami az alskálák magas 

megbízhatóságára utal. A két alskála között jelentős mértékű korrelációt találtam 

(r=0,645, p<0,001). A két egészségcél közötti korreláció szintén elfogadhatóan magas 

volt (r=0,447, p<0,001) és szinte pontosan megegyezett a korábbi mintákban 

tapasztalttal. Ezért ebben az elemzésben is a két tétel átlagával számítottam az 

egészségcélok fontosságát. 

4.3.2. Az életcélok fontossága 

4.3.2.1. Az életcélok fontossági sorrendje 

Az aspirációk struktúrájának további ellenőrzéseként a H2.1 hipotézisnek 

megfelelően megvizsgáltam azt is, hogy az extrinzik, intrinzik és az egészséggel 

kapcsolatos életcélok fontossága hogyan alakul a minta egyes szociodemográfiai 

szempontból elkülönülő részeiben. A teljes mintán az extrinzik célok fontosságának 

átlaga 3,15 volt (szórás 0,81), az intrinzik céloké 3,94 (szórás 0,74) míg az egészség-

céloké 4,06 (szórás 1,00), azaz a célok fontossága ebben a sorrendben emelkedett. Páros 

t-próbákkal ellenőriztem, hogy az átlagok különbsége szignifikáns-e, és valamennyi 
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összehasonlítás erősen szignifikáns volt (p << 0,001), ami a Bonferroni-módszerrel 

korrigált szignifikanciaszintnek (p=0,05/3=0,017) is megfelelt. A továbbiakban a 

faktoranalitikus eljáráshoz hasonlóan ugyanezt az összefüggésrendszert ellenőriztem az 

egyes alcsoportokban (a nominális változók értékei által meghatározott csoprotokra 

vonatkozó átlagokat és szórásokat ld. a 12. Táblázatban, a folytonos változók – kor, 

jövedelem, szubjektív anyagi helyzet – esetében erre a célra létrehozott csoportokon 

ellenőriztem az összefüggést). Mivel a legtöbb csoport-változónál összesen 9 db páros t-

próbát végeztem el (3 kategória * 3 összehasonlítás), ezért a szignifikanciaszintet a 

Bonferroni-módszerrel p=0,05/9=0,0056-ban határoztam meg. Ezt a kritériumot 

alkalmazva azt találtam, hogy valamennyi alcsoport esetében igaz, hogy az extrinzik 

célok fontossága kisebb, mint akár az intrinzik céloké, akár az egészségcéloké. Az 

összehasonlítások nagy többségében továbbá igazolódott, hogy az egészségcélok 

fontossága valamivel magasabb az intrinzik célokénál is. A következő csoportoknál nem 

volt igazolható, hogy a két utóbbi cél átlaga különbözik: közép és felsőfokú 

végzettségűek, a vallást fontosnak tartók és 35 évnél fiatalabbak. Összességében tehát a 

mintán belül nagy stabilitást mutatott az a fontossági sorrend, mely szerint első helyen 

az egészségcélok állnak, ezt kis – egyes esetekben nem szignifikáns – különbséggel 

követik az intrinzik, majd jelentősebb különbséggel az extrinzik célok.  

4.3.2.2. Az életcélok fontosságának összefüggése a háttértényezőkkel 

A harmadik kutatási szakasz fontos kérdésfeltevése volt (ld. a H2.2 hipotézist is), 

hogy az életcélok három fő kategóriájának fontossága hogyan függ össze a 

szociodemográfiai helyzettel a magyar társadalomban, reprezentatív mintán vizsgálva.  

Az extrinzik és intrinzik életcélok valamint az egészséggel kapcsolatos életcélok 

fontosságát a következő jellemzőkkel összefüggésben vizsgáltam: nem, életkor, 

iskolázottság, havi jövedelem, szubjektív anyagi helyzet, vallás fontossága, valamint az 

egészségi állapot önbecslése. Először kétváltozós összefüggéseket számítottam, majd 

hierarchikus lineáris regresszióelemzéssel ellenőriztem, hogy mely tényezők a független 

előrejelzői az egyes életcél-kategóriák fontosságának. A kétváltozós elemzések 

eredményeit a 11. és 12. Táblázat tartalmazza. A csoport-összehasonlítások esetében 

hatásméretet is számítottam, továbbá annak érdekében, hogy a hatásméretek az 
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egymással összehasonlíthatók legyenek, meghatároztam ezek 99%-os konfidencia 

intervallumait.  

Az extrinzik életcélok nagyobb fontossága összefüggött a magasabb iskolai 

végzettséggel, az alacsonyabb vallásossággal és a jobb egészségi állapottal, továbbá az 

alacsonyabb életkorral, a magasabb jövedelemmel és a jobb szubjektív anyagi 

helyzettel. Csekély mértékben a férfiak esetében volt magasabb az extrinzik életcélok 

fontossága. A csoportváltozók közül a legnagyobb, közepes erősségű hatásméretet (η2 = 

0,081) a szubjektív egészségi állapot esetében találtam, a korrelációs együtthatók közül 

kiemelendő az életkorral való közepes erősségű (r=–0,421) negatív összefüggés.  

Az intrinzik életcéloknak nagyobb fontosságot tulajdonítottak a magasabb iskolai 

végzettségűek, és a jobb egészségi állapotról beszámolók, és a célok erőssége pozitívan 

függött össze a jövedelmi helyzettel, valamint a szubjektív anyagi helyzettel, míg 

negatívan az életkorral. A csoportosító változók közül ebben az esetben is a szubjektív 

egészségi állapot esetében találtam a legmagasabb hatásméretet, közel azonosat, mint az 

extrinzik céloknál, és a korrelációs együtthatók is hasonló mértékűek voltak, így az 

életkorral volt a legerősebb, negatív összefüggés (r= -0,380). 

Az intrinzik és az extrinzik életcélok egymáshoz viszonyított fontosságát tekintve 

kiemelhető, hogy míg az iskolai végzettség erősebben függ össze az intrinzik életcélok 

fontosságával, mint az extrinzik célokéval, addig a vallásosság mértéke fordítva: a 

magasabb vallásosság nem függ össze az intrinzik célokkal, de alacsonyabb extrinzik 

fontossággal jár együtt. Összességében mindkét jellemző magasabb foka összefügg 

azzal, hogy az intrinzik célok aránya magasabb a személy céljainak rendszerében. Az 

egészségi állapot esetében nem volt ilyen különbség a hatásméretek között, a jobb 

egészségi állapot tehát egységesen fontosabb extrinzik és intrinzik célokkal jár együtt.  

A korrelációs összefüggések esetében a magasabb életkorral valamelyest nagyobb 

mértékben csökken az extrinzik mint az intrinzik célok fontossága (r=-0,421 és -0,380, 

az együtthatók különbsége szignifikáns, Fisher-Z=-3,71, p<0,001). A magasabb 

jövedelemmel illetve a szubjektív anyagi helyzettel valamivel erősebben függött össze 

az intrinzik célok fontossága, mint az extrinzik célok fontossága (jövedelem esetén: r= 

0,156 és 0,086, Fisher-Z=-5,76, p<0,001, a szubjektív anyagi helyzet esetén r=0,148 és 

0,114, Fisher-Z=-2.80, p<0,01). Azaz másik irányból értelmezve: az alacsonyabb 

objektív és szubjektív anyagi helyzetben lévők esetében ugyan mindkét fajta cél 
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fontossága alacsonyabb, ez az összefüggés mégis inkább érinti az intrinzik célokat, így 

az extrinzik célok relatív fontossága valamelyest magasabb. Meg kell azonban jegyezni, 

hogy a hatásméret a különbségek esetében kifejezetten csekély.  

Az egészséggel kapcsolatos célok a kétváltozós összevetésben fontosabbak voltak a 

nők, valamint a magasabb iskolai végzettségűek számára, továbbá a jobb szubjektív 

egészségi állapotról beszámoló személyek számára, nem volt viszont szignifikáns 

összefüggés a vallás fontosságával. A hatásméreteket tekintve az összefüggések 

gyengék. Korrelációs elemzésben a magasabb életkor gyenge negatív kapcsolatban állt 

az egészségcélok fontosságával (r=-0,098, p <0,001). Az objektív anyagi helyzet nem 

szignifikáns (r=0,008), míg a szubjektív anyagi helyzet lényegében elhanyagolható 

mértékben (r=0,039, p <0,01) függött össze az egészségcélok fontosságával.  

11. Táblázat A folytonos szociodemográfiai és jóllétváltozók leíró statisztikája és 
korrelációs összefüggései az életcélok fontosságával 

korrelációs együttható 
 átlag szórás 

Extrinzik Intrinzik Egészség 

1 Életkor 48,33 17,50 -0,421 -0,380 -0,098 

2 Jövedelem 1 75,32 45,46 0,086 0,156 0,008 

3 Szubj. anyagi helyzet 5,01 1,88 0,114 0,148 0,039 

6 Szubj. jóllét 6,85 2,05 0,226 0,291 0,226 

7 WHO-Jóllét 8,87 3,53 0,319 0,327 0,135 

8 BSCI-LM 10,85 3,41 0,206 0,444 0,170 

9 BDI-S 1  9,28 12,03 -0,236 -0,279 0,303 

10 Ellenségesség 1,04 0,60 0,077 -0,145 -0,193 

11 Anómia 5,38 2,93 -0,081 -0,208 -0,071 
 
Valamennyi korrelációs együttható szignifikáns a p<0,001 szinten, kivéve Egészség-Szubjektív anyagi 
helyzet, ahol p=0,008 és Egészség-Jövedelem (p=0,58, n.sz.) 
1A jövedelem és a BDI-S leíró statisztikája az eredeti értékekkel, de a korrelációs együtthatói a 
transzformált értékekkel szerepelnek 

 

 82



12. Táblázat Az életcélok és a lelki egészség mutatóinak összevetése a 
szociodemográfiai jellemzőkkel és az egészségi állapot önbecslésével 

Függő változók (átlag, szórás) 
Csoportosító változó 

Extrinzik Intrinzik Egészség Szubj. jóllét 

férfi 3,18 (0,81) 3,92 (0,73) 3,98 (1,03) 6,96 (2,01) 

nő 3,12 (0,81) 3,96 (0,74) 4,12 (0,98) 6,78 (2,08) 

t 2,49* 1,57 5,02*** 2,94*** 

Cohen-d 0,07 -0,05 -0,14 0,09 

Nem 

CI(99%) -0,003-0,148 - 0,072-0,222 0,010-0,161 

alap 3,03 (0,83) a 3,76 (0,78) a 4,00 (1,02) a 6,51 (2,12) a 

közép 3,31 (0,78) b 4,11 (0,64) b 4,11 (0,99) b 7,16 (1,90) b 

felső 3,26 (0,74) b 4,26 (0,57) c 4,20 (0,95) b 7,55 (1,81) c 

F 63,78*** 193,98*** 12,00*** 98,02*** 

η2 0,026 0,076 0,005 0,039 

Iskolai 
végzettség  

CI(99%) 0,015-0,040 0,057-0,097 0,001-0,012 0,025-0,055 

alacsony 3,21 (0,8) a 3,94 (0,73) 4,02 (1,04) 6,94 (2,01) a 

közepes 3,20 (0,79) a 3,96 (0,72) 4,09 (0,98) 6,87 (2,04) a 

magas 2,97 (0,85) b 3,9 (0,77) 4,06 (0,99) 6,68 (2,10) b 

F 38,49*** 2,28 2,56 5,50*** 

η2 0,016 0,001 0,001 0,002 

Vallás 
fontossága 

CI(99%) 0,008-0,027   0,000-0,007 

rossz 2,71 (0,84) a 3,52 (0,84) a 3,82 (1,07) a 5,06 (2,15) a 

átlagos 3,07 (0,79) b 3,89 (0,72) b 4,04 (1,00) b 6,50 (1,82) b 

jó 3,36 (0,75) c 4,13 (0,64) c 4,16 (0,97) c 7,79 (1,64) c 

F 209,70*** 216,21*** 34,37*** 716,81*** 

η2 0,081 0,084 0,014 0,229 

Egészségi 
állapot 
önbecslése 

CI(99%) 0,062-0,103 0,064-0,106 0,006-0,025 0,200-0,258 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001; az azonos betűjellel jelzett átlagok között nincs különbség az 
utótesztben (Bonferroni korrekcióval); a Cohen-d értékei abszolút értékkel szerepelnek 

folytatása a következő oldalon 
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12. Táblázat (folytatás az előző oldalról) Az életcélok és a lelki egészség mutatóinak 
összevetése a szociodemográfiai jellemzőkkel és az egészségi állapot önbecslésével 

Függő változók (átlag, szórás) Csoportosító 
változó WHO-

jóllét BSCI-LM BDI-S Ellen-
ségesség Anómia 

férfi 9,3 (3,33) 10,72 (3,42) 1,08 (0,92) 1,08 (0,6) 5,34 (2,79) 

nő 8,57 (3,62) 10,94 (3,4) 1,23 (0,93) 1,02 (0,61) 5,41 (3,01) 

t 7,16*** -2,24* -5,60*** 3,66*** -0,80 

Cohen-d 0,21 0,06 0,16 0,10 0,02 

Nem 

CI(99%) 0,134-0,285 0,000-0,140 0,090-0,239 0,031-,0182  

alap 8,31 (3,62) a 10,32 (3,47) a 1,30 (0,94) a 1,12 (0,61) a 6,10 (2,88) 

közép 9,44 (3,32) b 11,25 (3,22) b 1,01 (0,91) b 0,98 (0,59) b 4,87 (2,75) b 

felső 9,80 (3,17) b 12,03 (3,16) c 0,98 (0,87) b 0,86 (0,57) c 3,69 (2,52) c 

F 79,07*** 85,75*** 62,64*** 62,19*** 237,19*** 

η2 0,032 0,034 0,025 0,025 0,089 

Iskolai 
végzettség  

CI(99%) 0,020-0,046 0,022-0,049 0,015-0,040 0,015-0,040 0,070-0,110 

alacsony 9,23 (3,40) a 10,50 (3,43) a 1,09 (0,93) a 1,08 (0,61) a 5,30 (2,86) 

közepes 8,89 (3,53) b 10,88 (3,30) b 1,13 (0,94) a 1,03 (0,60) ab 5,46 (2,92) 

magas 8,38 (3,60) c 11,26 (3,51) c 1,34 (0,91) b 1,01 (0,60) b 5,40 (3,03) 

F 20,03*** 17,64*** 29,40*** 5,24** 1,33 

η2 0,008 0,007 0,012 0,002 0,001 

Vallás 
fontossága 

CI(99%) 0,003-0,016 0,002-0,015 0,004-0,022 0,000-0,007  

rossz 5,70 (3,49) a 9,02 (3,61) a 1,95 (0,69) a 1,16 (0,62) a 6,66 (2,82) a 

átlagos 8,43 (3,18) b 10,57 (3,32) b 1,32 (0,87) b 1,08 (0,61) b 5,77 (2,84) b 

jó 10,36 (2,92) c 11,72 (3,11) c 0,77 (0,84) c 0,97 (0,58) c 4,60 (2,81) c 

F 675,68*** 206,15*** 634,31*** 34,02*** 181,21*** 

η2 0,219 0,079 0,208 0,014 0,070 

Egészségi 
állapot 
önbecslése 

CI(99%) 0,192-0,247 0,060-0,202 0,181-0,235 0,006-0,025 0,053-0,089 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001; az azonos betűjellel jelzett átlagok között nincs különbség az 
utótesztben (Bonferroni korrekcióval) ; a Cohen-d értékei abszolút értékkel szerepelnek 
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A többváltozós regressziós elemzések a fenti képet valamelyest árnyalták. Az 

elemzést két lépésben végeztem el, a szociodemográfiai változókat bocsátottam az 

egyenletbe az első lépésben, majd az egészségi állapot önbecslését (dummy 

változókként kódolva). Az együtthatók a 13. Táblázatban láthatók. Mindkét modell 

szignifikáns volt és az egészségi állapot változóinak hozzáadása mindkét esetben 

körülbelül azonos, szignifikáns mértékben növelte a magyarázott variancia mennyiségét 

(1,1 és 1,3 % az extrinzik és intrinzik célokra) .  

Az extrinzik életcélok fontosságának legerősebb független előrejelzője az életkor volt 

(béta=-0,38, p <0,001), majd ezt követte a – rosszhoz viszonyított – átlagos és jó 

egészségi állapot (béta=0,125 és 0,167, p<0,001). A két utóbbi kategória közötti 

különbség is szignifikáns volt az alternatív kódolás szerinti elemzésben (béta=0,04, 

p<0,05, a jó egészségi állapot a közepeshez viszonyítva). Kisebb mértékben független 

pozitív előrejelzőnek bizonyult továbbá a középfokú végzettség (az alapfokúhoz képest, 

(béta=0,043, p<0,01), a jobb szubjektív anyagi helyzet (béta=0,046, p<0,01), valamint a 

vallás közepes fontossága az alacsony fontossághoz képest (béta=0,047, p<0,01). Az 

alternatív kódolások szerinti elemzésben egyedül a felsőfokú képzettség különbözött a 

középfokúhoz képest (béta=-0,036, p<0,05) A kétváltozós összehasonlításban talált 

gyenge nemi különbség, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel, a vallás magas 

fontosságával és a magasabb jövedelemmel való összefüggés a regresszióelemzésben 

eltűnt.  

Az intrinzik életcélok fontossága esetében valamennyi változó egymástól független 

előrejelző változónak bizonyult, az életkor (béta=-0,356, p<0,001) kivételével 

valamennyi pozitív értelemben. Az életkor után itt is az átlagos és jó egészségi állapot 

volt a legerősebb kapcsolatban az intrinzik életcélok fontosságával (béta=0,153 és 

0,178, p<0,001, az alternatív kódolás alapján nincs különbség a közepes és jó egészségi 

állapot között). Hasonló mértékű volt az összefüggés a közép- és felsőfokú 

végzettséggel (béta=0,119 és 0,126, p<0,001, az alternatív kódolás alapján nincs 

különbség), valamint a vallás közepes és magas fontosságával (béta=0,090 és 0,111, 

p<0,001, az alternatív kódolás alapján itt sincs különbség). Gyenge pozitív kapcsolatot 

találtam továbbá egymástól függetlenül nemmel, a jövedelemmel és a szubjektív anyagi 

helyzettel is (béta=0,048, 0,048 és 0,045 a fenti sorrendben, mindhárom esetben 

p<0,01).  
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Végül az egészségcélok fontosságának esetében azt találtam, hogy az magasabb a 

nők esetében (béta=0,067, p<0,001), a vallást közepesen vagy nagyon fontosnak 

tartóknál (béta=0,073 és 0,051, p<0,01, az alternatív kódolás alapján nincs különbség a 

két kategória között), és a közepes vagy jó egészségi állapotban lévőknél (béta=0,111 és 

0,157, p<0,001, az alternatív kódolás alapján van különbség a két kategória között, a 

közepeshez viszonyított jó egészségi állapotra: béta=0,044, p<0,05). Az életkorral 

viszont csökken az egészség, mint cél fontossága is (béta=-0,086, p<0,001). Lényeges 

azonban kiemelni, hogy ez a csökkenés korántsem olyan erőteljes, mint az extrinzik 

vagy az intrinzik célok esetében. Ez megfogalmazható úgy, hogy az idősebb emberek 

esetében a célok általánosan csökkenő fontossága mellett az egészség relatíve egyre 

nagyobb szerepet kap a célrendszeren belül.  

13. Táblázat Az életcélok fontosságának előrejelzése hierarchikus lineáris 
regresszióelemzéssel – standardizált béta együtthatók 

 Extrinzik Intrinzik Egészség 
1. lépés    
Nem (0=ffi, 1=nő) 0,018 0,048** 0,067*** 
Életkor (években) -0,380*** -0,356*** -0,086*** 
Iskolai végz. (0=alap, 1=közép) 0,043** 0,119*** 0,020 
Iskolai végz. (0=alap, 1=felső) -0,004 0,126*** 0,030 
jövedelem 0,016 0,048** -0,020 
szubjektív anyagi helyzet 0,046** 0,045** 0,015 
Vallás fontossága (0=alacsony, 1=közepes) 0,047** 0,090*** 0,073*** 
Vallás fontossága (0=alacsony, 1=magas) 0,018 0,111*** 0,051** 

R2 változás 0,197 0,224 0,027 
F 129,13*** 150,35*** 14,64*** 

2. lépés    
Egészség önbecslése (0=rossz, 1=közepes) 0,125*** 0,153*** 0,111*** 
Egészség önbecslése (0=rossz, 1=jó) 0,167*** 0,178*** 0,157*** 

R2 változás  0,011 0,013 0,009 
F 28,75*** 36,64*** 20,78*** 

Teljes modell    
R2 (igazított) 0,206 0,236 0,034 

F 110,41*** 129,66*** 15,98*** 
Megjegyzések: az együtthatók a végleges modellből származnak; a jövedelem gyöktranszformált értékkel 

szerepel a számításban; ** p<0,01, *** p<0,001 
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Összességében tehát elmondható, hogy az életcélok fontossága nem független a 

szociodemográfiai helyzettől és az egészségi állapottól. Mind az intrinzik, mind az 

extrinzik célok fontossága elsősorban az életkorral és a szubjektív egészségi állapottal 

függött össze, körülbelül azonos mértékben a két cél esetében. Ezen kívül az egyéb 

szociodemográfiai jellemzők is kisebb mértékben és a kétféle céltípus esetében némileg 

különböző mintázattal, de hozzájárultak a célok varianciájának magyarázatához. 

Érdemes már itt röviden kiemelni viszont, hogy a szubjektív vagy objektív anyagi 

helyzet milyen kevéssé függ össze az életcélok fontosságával. Különösen az intrinzik 

célok fontossága esetében látszik, hogy az iskolázottság vagy vallásosság fontosabb 

prediktor mint az anyagi helyzet.  

4.3.3. A lelki egészség és jóllét összefüggése az extrinzik és intrinzik 

aspirációkkal 

A következő elemzésben ellenőriztem a H3.1 és H3.2 hipotéziseket a HEP 2006 

mintán, azaz megvizsgáltam, hogy az életcélok fontossága hogyan függ össze a lelki 

egészség és a jóllét mutatóival. A következő lelki egészség és jóllét-mutatókat 

alkalmaztam (a továbbiakban egységesen jóllét-mutatóknak vagy jóllét-változóknak 

említem ezeket): szubjektív jóllét pontszám (elégedettség és boldogság átlaga), WHO-

jóllét Skála, Élet értelme Kérdőív, Rövidített Beck Depresszió Kérdőív, Ellenségesség 

Skála és Anómia Skála. Kétféle elemzést készítettem el. Kiindulásként kétváltozós 

elemzésekben vizsgáltam a jóllét-változók összefüggéseit a szociodemográfiai 

háttérváltozókkal, valamint az extrinzik és intrinzik aspirációkkal. A következő 

lépésben valamennyi jóllét-változóra, mint függő változóra hierarchikus lineáris 

regresszióelemzést készítettem. 

A kétváltozós elemzések eredményeit a 11. és 12. táblázat tartalmazza. Ezek közül 

érdemes kiemelni egyrészt azt, hogy az életcélok fontossága ugyanazokkal a 

jellemzőkkel függ össze, mint a jóllét-változók. Kiemelem, hogy a magasabb jóllét 

jellemzői mind a magasabb életkorral, mind a rosszabb szubjektív egészségi állapottal 

negatív összefüggést mutattak, és amint korábban láttuk, ugyanez volt megállapítható az 

életkor és az egészségi állapot, valamint életcélok kapcsolatáról. Érdemes továbbá 

kiemelni, hogy a kétváltozós összefüggésekben mind az extrinzik, mind az intrinzik 

célok fontossága általában ugyanolyan irányban függött össze a jólét jellemzőivel, azaz 
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mindkettő pozitív kapcsolatban állt a szubjektív jólléttel a WHO-Jóllét mértékével és az 

élet értelmességével, valamint negatív kapcsolatban a depressziós tünetekkel és az 

anómiával. Egyedül az ellenségesség esetén volt ellenkező irányú mintázat 

tapasztalható, itt az extrinzik célok fontossága magasabb, míg az intrinzik céloké 

alacsonyabb ellenségességgel függött össze. Az extrinzik és intrinzik célok korrelációs 

együtthatói közötti különbség azonban a WHO-Jóllét Skála kivételével szignifikáns volt 

az egyes lelki egészség és jóllét-mutatók esetén (a többi esetre: Fisher-Z >=⏐3,66⏐, 

p<0,001). Mivel a különböző változók egymással sokszorosan összefüggtek, a közöttük 

lévő kapcsolat pontosabb leírására többváltozós modellek szükségesek, melyeket alább 

ismertetek.  

Bár az egészség-célok és a lelki egészség és jóllét-mutatóinak összefüggései nem 

tartoznak az értekezésem tárgyává tett célkitűzésekhez, leíró jelleggel közlöm ezeket az 

összefüggéseket is a 11. táblázatban. Érdemes kiemelni, hogy míg összességében az 

egéeszségcélok és az intrinzik áletcélok összefüggéseinek mintázata hasonló (bár az 

összefüggések ereje különbözik), addig az egészségcélok fontossága pozitív 

kapcsolatban áll a depressziós tünetek gyakoriságával.  

A következő lépésben regresszió-elemzéseket végeztem, hogy megállapítsam a 

háttérváltozók, az extrinzik és intrinzik életcélok fontossága, valamint a lelki egészség 

jellemzőinek összefüggéseit. Az első lépésben a háttérváltozókat (nem, életkor, iskolai 

végzettség, jövedelem, szubjektív anyagi helyzet, vallás fontossága és szubjektív 

egészségi állapot), majd a második lépésben az extrinzik és intrinzik életcélok 

fontosságát bocsátottam az egyenletbe. A harmadik lépést három változatban is 

elvégeztem. Az egyik esetben a harmadik lépésben az életcélok és a jövedelem 

interakciós tagjait, a második esetben az életcélok és a szubjektív anyagi helyzet 

interakciós tagjait, a harmadikban pedig az iskolai végzettség „dummy” változóinak és 

az életcéloknak az interakciós tagjait bocsátottam az egyenletbe. Az elsőfokú és a 

másodfokú interakciós tagok a következők voltak: Extrinzik x Intrinzik, Extrinzik x 

Jövedelem, Intrinzik x Jövedelem, valamint Extrinzik x Intrinzik x Jövedelem, illetve 

ugyanígy a Jövedelem helyett szubjektív anyagi helyzettel és iskolai végzettség 

„dummy” változókkal a másik két esetben. Összesen tehát 3x6, azaz tizennyolc 

regresszióelemzést végeztem el.  
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Mivel értekezésem egyik kulcskérdéséről van szó, érdemes röviden megfontolás 

tárgyává tenni, hogy mely esetben tekinthetjük az eredményeket szignifikánsnak és 

jelentősnek. Két olyan szempont is felmerülhet, amelyek a szokásos p = 0,05 küszöb 

érvényességét ennél az elemzésénél megkérdőjelezik. Az egyik a minta nagy 

elemszáma, mely miatt – mint láttuk több előző elemzésben –, a hatásméretében triviális 

összefüggések is erősen szignifikánssá válhatnak. Másrészt a 18 sorozat önálló elemzés 

lehetőséget ad arra, hogy az elsőfajú hibát nagyobb valószínűséggel kövessük el, azaz 

egy-két esetben véletlen összefüggések is szignifikánsként jelenjenek meg. Mivel ebben 

az esetben értekezésem egyik kulcskérdéséről volt szó, úgy gondoltam, hogy a valódi 

relevanciával bíró eredmények megtalálásához érdemes a p=0,05 küszöbnél erősebb 

szempontokat érvényesíteni. Ezért ahhoz, hogy egy összefüggést jelentősnek és 

szignifikánsnak fogadjak el, a következő feltételeket határoztam meg:  

1. Az interakciós tagok hozzáadása által magyarázott variancia legalább 0,5 % legyen. 

Bár az 1% alatti hatásméretet triviálisnak szokás tekinteni (ld. a módszertani 

kérdésekről szóló 3.4.2 fejezetet), az interakciós tagok esetében gyakorlati okokból a 

hatásméret általában eleve alacsony (Frazier, Tix és Barron 2004), így a határ 

leszállítása bizonyos mértékig elfogadható. 

2. A sokszoros elemzés elvégzéséből fakadó hibalehetőséget a p érték korrekciójával is 

lehet közelíteni. Esetemben a 0,05/18 = 0,0028 határt fogadtam el, mint a 

szignifikáns eredmény számára érvényes határt. 

 

Először bemutatom az egyes lépések által magyarázott varianciák mértékét, és ezek 

szignifikanciáját (ld. 14. Táblázat). Összességében látható, hogy az interakciós tagok 

hozzáadásakor a fenti két kritérium együttesen nem teljesült egyik esetben sem. Az 

interakciós tagok hozzáadása általában nem magyarázott több varianciát, mint 0,3%, 

illetve az összefüggések túlnyomó részének szignifikanciaszintje sem érte el a 0,0027-es 

küszöböt. Egy kivételt találtam, melynél a magyarázott variancia megközelíti a 0,5%-ot, 

illetve a szignifikanciaszintje p=0,0004, ez az iskolai végzettség és az életcélok 

interakciós tagjainak hozzáadása az Élet Értelme Skála esetében.  
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14. Táblázat Magyarázott variancia az egyes lépésekben, az extrinzik, intrinzik életcélok 
és a jövedelem, illetve a szubjektív anyagi helyzet interakciójának vizsgálata során  

 Szubj. 
jóllét 

WHO-
jóllét BSCI-LM BDI-S Ellen-

ségesség Anómia 

1. lépés       
R2 (változás) 0,294 0,253 0,125 0,233 0,04 0,146 

F 172,53 140,48 59,33 125,75 17,36 71,20 
p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

2. lépés       
R2 (változás) 0,016 0,041 0,138 0,02 0,05 0,008 

F 48,13 121,49 388,09 54,21 113,74 20,19 
p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Interakció:  Jövedelemmel 
3. lépés       
R2 (változás) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

F  2,12 1,09 1,56 2,45 1,68 2,09 
p 0,076 0,361 0,181 0,045 0,151 0,079 

Interakció:   Szubjektív anyagi helyzettel 
3. lépés       

R2 (változás) 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 
F  2,12 1,09 1,56 2,45 1,68 2,09 
p 0,076 0,361 0,181 0,045 0,151 0,079 

Interakció:   Iskolai végzettséggel 
3. lépés       

R2 (változás) 0,001 0,001 0,0047 0,0036 0,002 0,002 
F  0,88 0,56 3,83 2,85 1,13 1,26 
p 0,521 0,786 <0,001 0,006 0,343 0,268 

 

Megjegyzés: Mivel a három sorozat modell adatai a 2. lépésig megegyeznek, csak a 3. lépés szerepel 

háromváltozatban 
 

Az Élet Értelme Skála esetében részletesebben megvizsgáltam a komplex 

összefüggésrendszer természetét. A 2. ábra bemutatja az élet értelmességének (BSCI-

LM) várható értékeit az extrinzik és intrinzik életcélok fontosságának (átlag +/– 1 

szórásnyi értékek esetében) valamint az iskolai végzettségnek a függvényében. Látható 

egyrészt, hogy valamennyi esetben az intrinzik célok fontosságának növekedésével 

együtt növekszik az élet értelmességének élménye. A gyenge interakciós hatás abban 

nyilvánul meg, hogy az extrinzik célok fontosságának és az értelmesség élményének az 

összességében negatív kapcsolata különbözik. A felsőfokú végzettséggel 
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rendelkezőknél gyakorlatilag ugyanazt a mintázatot láthatjuk viszont, mint a 2/a. 

mintában (ugyanígy a BSCI-LM pontszámok esetén), azaz a magas intrinzik fontosság 

esetén lényegében eltűnik a negatív összefüggés: mind magas, mind alacsony extrinzik 

fontosság mellett hasonló az értelmesség várható szintje. Ennek ellentéteképpen az 

alapfokú végzettséggel rendelkezőknél azt láthatjuk, hogy mind magas, mind alacsony 

intrinzik fontosság mellett ugyanúgy fennmarad a negatív összefüggés. Ha van is tehát 

interakció az iskolai végzettséggel (melynek, mint láttuk a magyarázó ereje nagyon 

csekély), az inkább arra utal, hogy az alacsonyabb végzettségűek, azaz a hátrányosabb 

szociális státusszal rendelkezők esetében kevésbé előnyös az extrinzik célok fontossága. 

Ez természetesen ellentétes az elméleti bevezetőben megfogalmazott, az 

Öndeterminációs Elmélethez képest alternatív felvetéssel is.  

A fentiek alapján összességében kijelenthető, hogy jelen adatbázis elemzése során 

nem találtam arra bizonyítékot, hogy az életcélok és a jóllét közötti kapcsolatok 

erőssége lényeges mértékben függne akár az objektív, akár a szubjektív anyagi helyzet 

mértékétől, illetve az iskolai végzettség szintjétől. Másképp fogalmazva, az életcélok 

fontossága és a jóllét közötti kapcsolat jellege ugyanolyan mind a kevésbé, mind az 

inkább jómódúak számára és ugyanez igaz az önmagukat kevésbé vagy inkább jobb 

módúnak érzők, valamint az alapfokú, középfokú és felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők esetében is. Egyedüli kivételként említhetjük az iskolai végzettség esetében 

az élet értelmességével kapcsolatos eredményt, ahol azonban éppen a magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezőknél találtam tendenciát arra, hogy az extrinzik célok 

választása bizonyos körülmények mellett (magas intrinzik fontosság esetén) kevésbé 

legyen kapcsolatban negatív kimenettel.  
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2. ábra Az élet értelmességének (BSCI-LM) várható értékei az extrinzik és intrinzik 
életcélok fontosságának valamint az iskolai végzettségnek a függvényében 
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Megjegyzés: E: extrinzik célok fontossága, I: intrinzik célok fontossága;  
Magas és Alacsony értékek: az átlagtól való +/– 1 szórásnyi távolságú értékek  
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Mivel az interakciós kifejezések a 18 vizsgált esetből 17-ben nem adtak hozzá 

szignifikáns és jelentős mértékben a magyarázott varianciához, és az elemzett egy 

esetben is gyenge összefüggést találtam csak, a további elemzésekben ezeket az 

interakciós tagokat az áttekinthetőség kedvéért elhagytam, és csak az első és második 

lépéssel (háttérváltozók és célok változói) ismételtem meg az elemzéseket. A 15. 

Táblázatban megadom az egyes jóllét-jellemzőkhöz tartozó standardizált regressziós 

együtthatókat. Az eredményeket a következőképpen foglalhatjuk össze: 

1. Valamennyi modell szignifikáns volt, az összes magyarázott variancia mennyisége 

9,0% (Ellenségesség) és 31,0 % (Szubjektív jóllét) között változott. Az extrinzik és 

intrinzik életcélok fontosságának hozzáadása az egyenlethez valamennyi függő 

változó esetében további szignifikáns növekedést jelentett, a magyarázott varianciák 

0,8%-tól (Anómia) 13,8%-ig (BSCI-LM) terjedtek (ld. még a 14. Táblázatot is). A 

modell által magyarázott variancián belül az életcélok aránya a legmagasabb az 

ellenségesség és az élet értelmességének élménye esetében volt (a modell által 

magyarázott variancia közelítőleg felét az életcélok magyarázták, 56 és 53%-ban), míg 

a legalacsonyabb az Anómia és a szubjektív jóllét esetében (5% mindkét változónál).  

2. A háttérváltozók esetében kapott számos eredmény közül néhány általánosabb 

összefüggést emelek ki. A legerősebb független prediktor valamennyi függő változó 

esetében a szubjektív egészségi állapot volt, legkifejezettebben a hangulati állapot 

jellemzői (szubjektív jóllét, WHO-Jóllét Skála, BDI-S) esetében, de kisebb mértékben 

a másik három jellemző esetén is. Az eredeti és az alternatív kódolással végzett 

elemzések szerint mindhárom kategória között szignifikánskülönbség van, minél 

magasabb az észlelt egészségi állapot, várhatóan annál magasabb a jóllét és lelki 

egészség szintje. Ezen kívül érdemes még kiemelni témám szempontjából a szubjektív 

anyagi helyzetet, mely az Ellenségesség kivételével szintén valamennyi független 

változóval szignifikáns kapcsolatban állt, a jobbnak ítélt anyagi helyzet jobb lelki 

egészséggel járt együtt. Ráadásul az objektív jövedelemhez képest jobb előrejelző 

változónak bizonyult, hiszen az csak két esetben volt szignifikáns.  
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15. Táblázat A lelki egészség és jóllét mutatóinak előrejelzése hierarchikus lineáris 
regresszióelemzéssel (interakciós tagok nélkül) – standardizált béta együtthatók. 

 Szubj. 
jóllét 

WHO-
jóllét 

BSCI-
LM BDI-S Ellen-

ségesség Anómia

1. lépés       
Nem (0=ffi, 1=nő) -0,016 -0,081*** 0,011 0,044** -0,044** -0,004 
Életkor (években) 0,007 0,056** 0,103*** 0,032 -0,003 0,061** 
Iskolai végz. (0=alap, 
1=közép) -0,024 0,012 -0,011 -0,003 -0,044** -0,086***

Iskolai végz. (0=alap, 
1=felső) -0,016 0,014 0,016 0,026 -0,048** -0,156***

jövedelem 0,008 -0,015 0,006 0,009 -0,056** -0,058** 
szubjektív anyagi 
helyzet 0,248*** 0,125*** 0,103*** -0,108*** -0,012 -0,126***

Vallás fontossága 
(0=alacsony, 1=közepes) 0,013 -0,014 0,040** 0,007 -0,051** -0,006 

Vallás fontossága 
(0=alacsony, 1=magas) 0,014 -0,020 0,090*** 0,033 -0,036* -0,022 

Egészség önbecslése 
(0=rossz, 1=közepes) 0,272*** 0,316*** 0,145*** -0,275*** -0,058** -0,080***

Egészség önbecslése 
(0=rossz, 1=jó) 0,524*** 0,540*** 0,278*** -0,511*** -0,149*** -0,200***

2. lépés       
       
Extrinzik 0,006 0,124*** -0,140*** 0,002 0,283*** 0,094***
Intrinzik 0,141*** 0,137*** 0,489*** -0,161*** -0,255*** -0,121***
Teljes modell       

R2 (igazított) 0,310 0,294 0,263 0,253 0,09 0,154 
F 155,06*** 144,12*** 123,36*** 116,52*** 34,21*** 63,25*** 

Megjegyzések: az együtthatók a végleges modellből származnak; a jövedelem és a BDI-S transzformált 

értékkel szerepel a számításban; * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 

3. Valamennyi jóllét-változó esetében igazolódott viszont, hogy az extrinzik és intrinzik 

életcélok fontossága közül legalább az egyik a szociodemográfiai jellemzőktől és a 

szubjektív egészségérzettől független előrejelző tényezőknek bizonyult. Az intrinzik 

életcélok fontossága valamennyi esetben szignifikáns összefüggésben állt a jóllét-

változókkal. Az intrinzik életcélok nagyobb fontossága egyenes kapcsolatban állt a jóllét 

pozitív jellemzőivel, leginkább az élet értelmességének élményével (BSCI-LM, 

béta=0,489, p<0,001), és a szubjektív jólléttel (béta=0,141, p<0,001)valamint a pozitív 

hangulatok gyakoriságával is (WHO Jóllét Skála, béta=0,137, p<0,001). Fordított 
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összefüggést találtam a negatív lelki egészség jellemzőkkel, leginkább az 

Ellenségességgel (béta=-0,255, p<0,001), de a depressziós tünetek mennyiségével 

(béta=-0,161, p<0,001) és az Anómiával is (béta=-0,121, p<0,001). Az extrinzik célok 

nagyobb fontosságával összefüggött a pozitívabb érzelmi-hangulati állapottal (WHO-

Jóllét, béta=0,124, p<0,001), de egyúttal az élet értelmességének alacsonyabb 

élményével (BSCI-LM, béta=-0,140, p<0,001) és a magasabb Ellenségességgel és 

Anómiával is (béta=0,283 és 0,094 p<0,001). Nem volt szignifikáns összefüggés a 

szubjektív jóllét és a depresszív tünetek mértékével. Az extrinzik célok és az élet 

értelmességének élménye közötti kapcsolat esetén idézzük fel, hogy az interakciós 

elemzés szerint ez tendenciájában kevésbé jellemző a magasabb, és inkább jellemző az 

alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők esetében. 

4.4 Harmadik kutatási szakasz, rövid összefoglalás 

A Hungarostudy Egészség Panel reprezentatív keresztmetszeti mintáján két alapvető 

kérdéskört vizsgáltam meg az életcélokkal kapcsolatban. Egyrészt leíró jelleggel 

megállapítottam, hogy az extrinzik és intrinzik életcélok, valamint az egészséggel 

kapcsolatos életcélok fontossága milyen módon függ össze egymással, illetve a 

szociodemográfiai háttérjellemzőkkel és a szubjektív egészségi állapottal. A célok 

fontossági sorrendjében az egészség és az intrinzik életcélok egyértelműen előbbre 

sorolódtak minden társadalmi csoportban, mint az extrinzik célok. Mindhárom életcél-

kategória fontossága összefüggött elsősorban az életkorral és a szubjektív egészségi 

állapottal. Változó mintázatban a nem, az iskolázottság, a vallás fontossága illetve az 

objektív és szubjektív anyagi helyzet is szignifikáns, bár viszonylag gyenge 

előrejelzőnek bizonyult. Az elemzés másik fókusza az volt, hogy milyen módon függ 

össze az extrinzik és intrinzik életcélok fontossága a lelki egészség és a jóllét 

mutatóival. Igazolható volt, hogy bár a jóllét mértéke összefügg a háttérváltozók 

jelentős részével, ezzel együtt az életcélok, különösen az intrinzik életcélok fontossága 

független prediktor. Interakciós elemzésben azt találtam továbbá, hogy az életcélok és a 

lelki egészség és jóllét kapcsolatának mintázata lényegében független a szociális 

státusztól, annak mutatójaként akár az objektív és szubjektív anyagi helyzetet, akár az 

iskolai végzettséget tekintve.  
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5. Megbeszélés 

Értekezésemben több keresztmetszeti adatfelvétel elemzésével az életcélok 

fontosságának jelentőségét vizsgáltam a magyar társadalomban. Amellett érveltem, 

hogy az életcélok vizsgálata különösen fontos lehet az esélyteremtés szempontjából 

mind egyéni, mind társadalmi szinten. A célok elemzése ugyanis, ellentétben számos 

más jellemzővel, nem csupán azt mutatja meg, hogy mi a jelenlegi valóság, hanem 

éppen a célok dinamikus, jövőorientált természete miatt azt is, hogy mire törekszenek az 

emberek, milyen jövőt képzelnek el maguk számára, milyen jövő felé törekszenek.  

A konkrét kutatási célkitűzésem az volt, hogy három alapvető célt megvizsgáljak a 

kutatások során, így az eredmények összefoglaló megbeszélését is ezek sorrendjében 

végzem el.  

5.1 A Rövidített Aspiráció Index, mint mérőeszköz 

Az értekezésben bemutattam a Rövidített Aspirációs Index kidolgozásának 

folyamatát, és ellenőriztem az így összeállított mérőeszköz pszichometriai jellemzőit: 

megbízhatóságát és érvényességét. Az eredmények igazolták azt a feltételezésemet (ld. 

H1 hipotézis), hogy a Rövidített Aspirációs Index megbízható mérőeszköz, megfelelő 

szerkezeti, konvergens és divergens érvényességgel. 

Valamennyi mintában azt találtam, hogy a Rövidített Aspirációs Index 

pszichometriai mutatói megfelelőek. A kérdőív konvergens, egyúttal ökológiai 

érvéynességét is jelezte, hogy a 2/a. mintában a mindennapi életből vett személyes 

tervek értékelésének megfelelő aspektusaival is gyenge-közepes összefüggést találtam. 

Ezen eredmények jelentőségének tárgyalásakor érdemes újra kiemelni, hogy 

módszertani szempontból jelentősen különböző eljárásokról van szó: a kétféle módszer 

között semmiféle átfedés nem volt sem az instrukciók megfogalmazásában, sem a 

tételek szóhasználatában, sem pedig a konkrét felvételi eljárásban. A kétféle eljárás 

egyúttal a célok hierarchiájának különböző szintjeit, a személyes terveket és az 

életcélokat méri fel. Így a kapott korrelációs összefüggések – bár viszonylag szerény 

mértékűek –, több szempontból is fontosak. Egyrészt megerősítik az öndetermináció 

elméletének alapvető feltételezését arról, hogy a személyiség működésében és 

konkrétabban a célirányos magatartásban is létezik egy általános tendencia az 
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önirányítottságra, önszerveződésre, melynek kifejeződésében azonban jelentős egyéni 

különbségek lehetnek (pl. Ryan, Sheldon, Kasser és Deci, 1996). Másrészt az 

eredmények arra is utalnak, hogy a kétféle célmérési eljárás egyszerre rendelkezik 

konvergens és divergens validitással: kölcsönösen megerősítik egymás eredményeit, de 

saját érvényességi körük is van és nem redukálhatók egymásra. Az itt bemutatott 

elemzés újdonsága végül, hogy az öndetermináció elméletének keretei között korábban 

vagy csak a rövid távú személyes terveket, vagy csak a hosszú távú életcélokat mérték 

fel. Az egyedüli kivétel Sheldon és munkatársainak tanulmánya (2007), ebben azonban 

az egyes cél-kategóriák csak összesített adatként szerepeltek, részletesebb elemzés 

nélkül (az intrinzik céloknak az extrinzik célokhoz viszonyított relatív fontossága 

egyfelől, valamint a személyes tervek autonóm motivációjának a kontrollált 

motivációhoz viszonyított értéke másfelől eredményeik szerint +0,16 szinten korrelált).  

A faktoranalitikus elemzésekben az extrinzik és intrinzik tételek összességében jól 

elkülönültek egymástól, bár a HEP 2006 mintájának elemzése során kisebb eltéréseket 

is találtam a várt struktúrától. Az extrinzik faktoron magas faktortöltéssel jelentek meg 

olyan tételek is – egy, amelyik a személyes fejlődés skálához tartozik és egy másik, 

mely a közösségi elkötelezettséghez –, melyek azt jelzik, hogy az extrinzik célok 

képzetéhez hozzátartozik egyfajta teljesítményre törekvés és ’munka-etika’ is. Ez a két 

tétel nyilvánvalóan nehezen fér bele az anyagiasság eredeti koncepciójába, azonban a 

külső megfelelés és elismerés iránti igény szempontjából mégis értelmezhető. Ebben az 

esetben is elmondható azonban, hogy a mérőeszköz az alapvető szociodemográfiai 

jellemzők szerint képzett csoportokban stabil szerkezetet mutatott. Mindenesetre az 

extrinzik célok értelmét árnyalja ez az eredmény, és arra utal, hogy a magyar 

társadalomban a gazdagsághoz, pénzügyi értelemben vett sikerességhez nem csak a 

„felszínes csillogás” (hírnév és jó megjelenés) tartozik hozzá, hanem bizonyos mértékig 

a munka és a fejlődés igénye is. Ez az első faktor jelentését valamivel közelebb hozza az 

úgynevezett agentikus (agency) motivációhoz, mely a közösségi (communion) 

személyiségpszichológia egy másik fontos felosztása (Wiggins 1991). Az agentikus 

orientáció a teljesítmény és a hatékonyság alapvető emberi késztetését emeli ki és így az 

extrinzik-intrinzik felosztásnál kevésbé terhelt ’a priori’ értékítélettel. Az eredmények 

párhuzamaként említhető még Frost és Frost kutatása (2000), melyben romániai és 

amerikai egyetemistákat hasonlítottak össze. Kimutatták, hogy a romániai hallgatók 
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esetében a pénzügyi aspirációk az önirányítottság (self-direction) és függetlenség 

értékeivel álltak inkább kapcsolatban, azaz inkább a belső biztonság megerősítésének 

eszközét láthatták benne. Amerikai társaik számára viszont a gazdagságra való törekvés 

inkább a hatalom és külső biztonságérzet értékeivel függött össze. Az életcélok jelentése 

tehát bizonyos mértékig kultúrafüggő lehet, illetve tükröződhetnek benne társadalmi 

változások tapasztalatai is. A harmadik mintában tapasztalt jelentésbeli eltérések így 

magyarázó tényezők lehetnek a lelki egészséggel való összefüggések áttekintése során 

(ld. alább).  

Összességében kijelenthető, hogy a kutatás többszörösen igazolta a Rövidített 

Aspirációs Index használhatóságát: a kérdőív alkalmas arra, hogy fel lehessen mérni 

vele az alapvető célokhoz fűződő személyes attitűdöket, és ezáltal vizsgálni lehessen a 

célokban megjelenő értékválasztások, a hozzájuk köthető magatartásmódok 

összefüggéseit a testi és lelki egészséggel.  

5.2 Mi jellemzi az életcélok fontosságát? 

A második fő célkitűzésem arra vonatkozott, hogy megállapítsam, mi jellemzi az 

életcélok fontosságát egymáshoz és háttértényezőkhöz viszonyítva. Az értekezésemben 

bemutatott kutatások többféle mintán vizsgálták ezeket a kérdéseket. Míg a második 

kutatási szakaszban a mintavétel kiegyensúlyozatlan volt, és csak előzetes, tájékozódó 

jellegű eredményekre számíthattam ezen a téren is, addig a HEP 2006 felmérése 

reprezentatívnak tekinthető összefüggéseket biztosított számos változóval kapcsolatban. 

Ezért elsősorban a harmadik kutatási szakaszban talált eredményekre koncentrálok, a 

második szakaszban talált összefüggésekre pedig ezt kiegészítve hivatkozom.  

5.2.1. Az életcélok egymáshoz viszonyított fontossága 

Feltételeztem, hogy az életcélok különböző kategóriáinak fontossága hasonló módon 

fog viszonyulni egymáshoz a különböző mintákban és az egyes almintákban is (ld. H2.1 

hipotézis). Valamennyi mintában, továbbá a HEP 2006 különböző (pl. nemek, életkor, 

iskolai végzettség szerint képzett) almintáiban is azt találtam, hogy az intrinzik életcélok 

és az egészségcélok fontossága jelentősen meghaladja az extrinzik célokét, míg az 

intrinzik célok fontosság és az egészségcélok fontossága közötti különbség ugyan az 

esetek egy jelentős részében szignifikáns, de nagyon csekély. Ez a mintázat megfelel a 
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korábbi magyar és nemzetközi adatoknak (Klusmann, Trautwein és Lüdtke 2009, 

Niemiec és mtsai 2009a, V. Komlósi és mtsai 2006) és azt jelzi, hogy a válaszadók 

jelentős része számára az egészség és az intrinzik célok, azaz a belső fejlődés, 

kapcsolatok vagy a közösségi elkötelezettség lényegesebb, fontosabb célok, és így 

előrébb állnak a személyes értékrangsorban, mint az extrinzik célok, azaz az 

anyagiasság, hírnév vagy jó megjelenés. Ez az eredmény egyúttal azt a gondolatot is 

megerősíti, miszerint az extrinzik és intrinzik célok nem csak önmagukban, hanem 

egymáshoz való viszonylatukban is értelmezendők. Ha ugyanis az emberek nagy része 

számára az intrinzik célok valóban fontosabbak, mint az extrinzik célok, akkor 

felértékelődik az a kérdés, hogy mennyivel fontosabbak, és mi lehet ennek a 

következménye a mindennapi személyes és társas működésben. Bár adataim alapján 

egyértelmű választ nem tudok adni erre a kérdésre, az 5.3 fejezetben áttekintem, hogy 

milyen feltevéseket lehet mégis tenni. 

5.2.2. Az extrinzik és intrinzik célok fontossága és a háttértényezők 

Nem. Korábban V. Komlósi és munkatársai azt találták, hogy a nők számára 

fontosabbak az intrinzik életcélok (V. Komlósi és mtsai 2006). Saját eredményeim 

megerősítik ennek a különbségnek a meglétét, bár a reprezentatív adatokon talált 

különbség egyrészt nagyon csekély, másrészt csak a sokváltozós elemzésben emelkedett 

ki, tehát robosztusnak semmiképpen nem tekinthető. A 2/a és b. mintákban talált 

eredmények valamivel nagyobb nemi különbséget jeleznek. Valamennyi eredményem 

arra mutat viszont, hogy az extrinzik célok fontosságában nincs különbség férfiak és 

nők között. Lehetséges azonban, hogy mégis vannak nemi különbségek az extrinzik 

célokban, hiszen az említett magyar kutatásban azt találták, hogy míg a férfiak számára 

a gazdagság fontosabb, addig a nők számára a jó megjelenés, összességében azonban 

nincs a nemek között különbség (V. Komlósi és mtsai 2006).  

Jelen elemzésnek nem volt tárgya, hogy részletesebben vizsgálja az életcélok 

hangsúlyaiban jelentkező nemi különbségek lehetséges következményeit. Feltehető 

azonban, hogy annak szerepe lehet mind a férfiak és nők egészségi állapotának hosszú 

távú alakulásában, melyben közismerten különbségek vannak különösen a középkorú 

nők és férfiak között (Kopp, Csoboth és Rethelyi 2004). Másrészt szerepe lehet a 

párkapcsolatokban is, mivel az életcélokban megjelenő elvárások nem csak a saját 
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magatartást, érzelmi állapotot és egészséget befolyásolhatják, hanem a párkapcsolati 

interakciók és interdependencia révén a partnertét is. Az intrinzik életcélokban 

megnyilvánuló kapcsolati orientáció, illetve az azzal összefüggő alacsonyabb 

ellenségesség (ld. bemutatott eredményeimet), hozzájárulhat az alacsonyabb 

párkapcsolati stresszhez. Ezen a módon is kedvezően befolyásolhatja a testi és lelki 

egészséget, hiszen a párkapcsolati stressz az egyik ismert és sokat kutatott egészségi 

rizikófaktor (Balog 2008). Ezzel egybehangzóan egy jelen értekezésben nem ismertetett 

korábbi elemzésemben azt találtam, hogy a férfiak életminőségének mutatói elsősorban 

nem saját céljaiktól, hanem házastársuk céljaitól függtek: a feleség intrinzik célok iránti 

elkötelezettségének mértékével pozitívan függött össze a férj életminősége (Martos 

2008). 

Életkor. Mind a második, mind a harmadik kutatási szakasz eredményei 

egybehangzóan arra utalnak, hogy mind az extrinzik, mind az intrinzik életcélok 

fontossága csökken az életkorral. A csökkenés valamivel kifejezettebb az extrinzik 

célok esetében, ezért összességében az idősebb korosztályok esetében kis mértékben az 

intrinzik célok felé tolódik el a hangsúly. Mivel vizsgálati elrendezésem 

keresztmetszeti, ezért nem tudhatjuk, hogy ezek a változások milyen mértékben a 

társadalomban zajló kulturális változások lenyomatai, illetve milyen mértékben 

származnak a személyiség éréséből, fejlődéséből. Egyes „kisléptékű” nyomonkövetéses 

vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy már az egyetemi évek alatt is lejátszódik 

bizonyos mértékű átrendeződés a célok fontosságában, az intrinzik célok fontosságának 

irányába (Niemiec és mtsai 2009a, Sheldon és Krieger 2004). Más elméleti 

megfontolások (pl. Erikson 1950) és az életkor előrehaladtának hatásait leíró empirikus 

eredmények (pl. Nurmi 1992, Salmela-Aro, Nurmi, Aro, Poppius és Riste 1993, 

Sheldon és Kasser 2001) szintén amellett szólnak, hogy a generativitás és kapcsolati 

orientáció felé való fokozatos odafordulás a normatív személyiségfejlődés része. 

Vallásosság, vallásgyakorlás. A bemutatott felmérésekben a vallásosságnak 

viszonylag egyszerű mérőszámait alkalmaztam. Az eredmények összességében arra 

utalnak, hogy a magasabb vallási elkötelezettség az intrinzik célok nagyobb 

fontosságával függ össze (ld. 2/b. minta és HEP 2006 regresszióelemzésének 

eredményeit). A vallásosság egyik társadalmi funkcióját számos kutató éppen abban 

látja, hogy intézményes formában hagyományozza át azokat az alapvető értékeket (mint 
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például a belső fejődés, a kapcsolatok fontossága és a közösség iránti elkötelezettség), 

melyek az emberi jólléthez és együttéléshez nélkülözhetetlenek (Batson, Schoenrade és 

Ventis 1993, Batson és Stocks 2004, Reiss 2000, Silberman 2005). Ezen kívül elősegíti 

az önszabályozási képesség kialakulását és gyakorlását is (McCullough és Willoughby 

2009). Az intézményes vallásosság és az egyéni vallásosság sok formája azonban 

számos olyan vallási attitűdöt takarhat, melyeknek további vizsgálata és az életcélokhoz 

való viszonyuk tisztázása szükséges lehet ezen a téren (Allport és Ross 1967, Duriez 

2004, Fontaine, Duriez, Luyten, Corveleyn és Hutsebaut 2005).  

Szociális státusz mutatói. Az iskolai végzettség az adatok alapján elsősorban az 

intrinzik célok fontosságával van kapcsolatban. A 2/a. minta eredménye ebből a 

szempontból kevéssé mérvadó, hiszen ott az alapfokú végzettségűek szélsőségesen 

alulreprezentáltak voltak. A középfokú és felsőfokú végzettség egyaránt az intrinzik 

aspirációk nagyobb fontosságát valószínűsíti. A jövedelem mértéke szintén az intrinzik 

célok fontosságával állt pozitív kapcsolatban, míg a jobb szubjektív anyagi helyzet 

egyaránt pozitívan járult hozzá az extrinzik és intrinzik életcélok fontosságának 

magyarázatához. Összességében tehát elmondható, hogy a hátrányosabb helyzetű 

csoportokban (alacsonyabb iskolázottság, jövedelem, rosszabb szubjektív státusz) 

alacsonyabb az intrinzik célok fontossága. Mivel az extrinzik célok fontossága nem 

vagy alig kapcsolódik a szociális státuszhoz, ez azt is jelenti, hogy a szociális státusz 

szempontjából hátrányos helyzetű csoportokban az extrinzik célok relatív fontossága (az 

intrinzik célokhoz képest) magasabb. Ennek lehetséges következményeiről a 

Következtetések című részben mutatok be további gondolatokat. 

Egészségi állapot. Az életcélok vizsgálata során az egészségi állapotra korábban 

kevés figyelem jutott. Feltételeztem, hogy az egészségi állapot önbecslése fontos 

információt szolgáltat arról, hogy a személy mennyire látja magát energetizáltnak, 

milyen belső erőforrások állnak a rendelkezésére. Ezért azt vártam, hogy a szubjektív 

egészségi állapottal jelentős mértékben összefügg az életcélok általános fontossága. A 

HEP 2006 mintájában igazolódott ez a feltételezés. Különbség elsősorban egyfelől a 

rossz egészségi állapotot jelzők, másrészről az átlagos vagy jó egészségi állapotot jelzők 

között mutatkozott mindkét cél-kategória fontosságában. Az eredmények tehát arra 

utalnak, hogy a saját rossz egészségi állapot percepciója egyúttal bizonyos mértékig 

megakadályozhatja a személyt abban is, hogy fontos életcélokat tűzzön ki maga elé. 
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5.2.3. Az egészséggel kapcsolatos életcélok fontossága és a háttértényezők 

Az egészségcélok fontossága egyik sajátos fókusza volt jelen elemezésnek, mivel ez 

a cél-kategória a korábbi kutatásokban többnyire elhanyagolt terület volt. Azt találtam, 

hogy az egészségcélok strukturális hovatartozása nem teljesen egyértelmű. A második 

kutatási szakasz faktorelemzései szerint az egészséggel kapcsolatos célok részben az 

extrinzik, részben az intrinzik célokkal jártak együtt, ez az eredmény korábban más, 

nem angol nyelvterületen végzett kutatásban is megjelent (Klusmann és mtsai 2009). Ez 

a mintázat azonban nem igazolódott a harmadik szakaszban, hiszen a két egészség-tétel 

a HEP 2006 elemzésében egyértelműen az intrinzik célokhoz tartozott. Az 

egészségcéloknak az intrinzik célokkal való rokonságát erősíti az a tény is, hogy a célok 

fontossági sorrendjében az intrinzik célokhoz vannak sokkal közelebb. Továbbá 

igazolódott az a korábban más kutatásokban kimutatott összefüggés, hogy az 

egészséget, mint célt nagyon magasra értékelik az emberek (Niemiec és mtsai 2009b, V. 

Komlósi és mtsai 2006). A harmadik kutatási szakasz eredményei arra utalnak, hogy ez 

nemtől, képzettségtől, és számos más jellemzőtől független, széles körű konszenzus a 

magyar társadalomban. Véleményem szerint mind a faktorelemzések során tapasztalt 

ellentmondásos eredmények, mind tartalmi megfontolások (az egészség, mint 

kiemelkedő, alapvető érték valamennyi társadalmi csoport számára) azt erősítik, hogy 

érdemes elkülönült cél-kategóriaként tekinteni az egészség-célokra, és így elemezni az 

adatokat. 

Az elemzések egyik célja annak megállapítása volt, hogy milyen háttértényezőkkel 

függ össze az egészségcélok fontossága. Két jelentősebb eredményt emelnék ki ezzel 

kapcsolatban. Az életkorral való kapcsolat esetében azt találtam, hogy az idősebb 

emberek számára valamivel kevésbé fontosak az egészségcélok – igaz, hogy emellett 

jóval kevésbé erős ez az összefüggés, mint az egyéb célok esetében. Az idős emberek 

tehát – miközben célirányos törekvéseik összességében valószínűleg vesztenek a 

fontosságukból – céljaik rendszerében egyre nagyobb szerepet szánnak az egészséggel 

kapcsolatos törekvéseknek. Azaz egyre kevésbé fontosak az egyéb célok, de az 

egészségé lényegében megmarad. Úgy vélem, hogy ez az összefüggés jól kifejezi az 

idősödő ember szubjektív tapasztalatát: a testi egészség (mind annak fenntartása, mind a 

betegségek miatti aggodalom) relatíve egyre nagyobb figyelmet követel az élet egyéb 

területeihez képest. Az eredmény egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy az idősödő 
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személy számára fontos lehet minden olyan támogatás, mely segít számára megőrizni 

minél több területen a tervezés és hatékony célmegvalósítás képességét. Speciális 

beavatkozások, mint például az idősödésre felkészítő programok különösen hatékonyak 

lehetnek ebből a szempontból (Bode, de Ridder és Bensing 2006, Bode, de Ridder, 

Kuijer és Bensing 2007). 

Érdemes továbbá kiemelni azt a korábbi adatokkal (pl. Lau, Hartman és Ware 1986) 

is összhangban lévő eredményt, mely szerint a nők a férfiaknál valamivel nagyobb 

fontosságot tulajdonítanak az egészséggel kapcsolatos életcéloknak. Az összefüggés 

ugyan viszonylag gyenge, de konzisztensen megjelent mindhárom általam elemzett  

mintában és összhangban van a korábbi magyar adatokkal is (V. Komlósi és mtsai 

2006). Ismert, hogy a magyar társadalomban a férfiak halandósága magasabb, mint a 

nőké (pl. Kopp és Rethelyi 2004, KSH 2008). Eredményeim ennek az összefüggésnek a 

fényében két szempontból is érdekesek. Az egészségcélok háttérbe szorulása a férfiak 

esetében egészségük sérülékenységének egyik tényezője lehet. Másrészt ha a nők 

nagyobb érzékenységet mutatnak az egészséggel kapcsolatos célok iránt, akkor ez 

részben magyarázhatja azoknak a férfiaknak a jobb életesélyeit, akik partnerükkel élnek 

(v.ö. Johnson, Backlund, Sorlie és Loveless 2000, Kopp és mtsai 2007, Lund, Holstein 

és Osler 2004). Ha ugyanis a férfiak nem gondoskodnak (eléggé) magukról, 

egészségükről, akkor a velük együtt élő nő, nagyobb érzékenysége révén, esetleg – 

részben legalább – helyettük is megteheti ezt. Jelen adatokból ez a következtetés 

természetesen nem igazolható, hiszen a válaszadó nők csak a saját céljaikról 

nyilatkoztak. Lehetséges azonban, hogy a párkapcsolatban a nők az egészséggel 

kapcsolatos attitűdjüket kiterjeszthetik partnerük egészségére is, és ez a szerep-, illetve 

feladatmegosztás jelentheti az egyik lehetséges mechanizmusát házastársi kapcsolatban 

élő férfiak jobb egészségi kilátásainak. 

5.2.4. Az életcélok fontossága – összefoglalás 

Igazolódott tehát a H2.1 hipotézis, mely szerint az életcélok fontossági sorrendje 

különböző mintákban és különböző társadalmi csoportok között is stabil, és az intrinzik 

valamint az egészséggel kapcsolatos aspirációk magasabb fontosságával jellemezhető az 

extrinzik aspirációkhoz képest. 
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A H2.2 hipotézis csak részben igazolódott, de az adatok számos fontos összefüggésre 

fényt derítettek. A hátrányos szociális státusz, melynek indikátoraként ebben az 

elemzésben az objektív és szubjektív jövedelmi helyzetet, valamint az iskolai 

végzettséget tekintettem, kis mértékben valóban összefüggésben állt a kevésbé fontos 

intrinzik célokkal. Lényegében nem volt viszont kapcsolata az extrinzik célok 

fontosságával, sőt a harmadik szakasz kétváltozós elemzéseiben itt is alacsonyabb 

értékeket mértem hátrányos helyzet esetén. Összességében, az extrinzik és intrinzik 

célok egymáshoz való viszonyát tekintve a hátrányos helyzet együtt jár azzal, hogy az 

extrinzik célok relatíve nagyobb fontossággal bírnak a célrendszerben, de ez elsősorban 

az intrinzik célok kisebb fontosságával függ össze. Ki kell azonban emelni, hogy az 

összefüggések ereje a jövedelmi helyzet indikátorai esetében kifejezetten csekély, csak 

az iskolai végzettség esetében tekinthető gyenge-közepesnek.  

Az iskolai végzettség mellett néhány másik tényező szerepét érdemes kiemelni, 

mivel ezek az anyagi helyzethez képest erősebb összefüggésben állnak az életcélok 

fontosságával. Kiemelkedő az életkor szerepe, de az egészségi állapot és a vallásosság is 

szerepet játszhat az életcélok fontosságának alakulásában. Míg az életkor és az 

egészségi állapot általában a célirányos törekvések fontosságának gyengülésével állhat 

kapcsolatban, addig a vallásosság az intrinzik célok választásának valószínűségét 

növelheti meg.  

Az egészséggel kapcsolatos célok az adataim szerint kisebb mértékben függnek 

össze a háttértényezőkkel, leginkább a jó szubjektív egészségi állapot az, amely mellett 

az egészségcélok fontosságának nagyobb mértéke várható. 

5.3 Életcélok és lelki egészség 

Értekezésem legfontosabb célja az volt, hogy módszeres vizsgálat tárgyává tegyem 

az életcélok és a lelki egészség és jóllét között feltételezett – és korábbi, jellemzően kis 

elemszámú, középosztálybeli, és/vagy egyetemistákat megcélzó mintákon már igazolt – 

összefüggéseket. Mielőtt az extrinzik és intrinzik életcélok szerint bontva 

megvizsgálnám a kapott eredmények jelentőségét és összefüggéseit, két fontos 

általánosan érvényes eredményt érdemes röviden megemlíteni, melyek választ is adnak 

a célkitűzésekben megfogalmazott fő hipotézisekre. 
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Az eredmények összességében támogatják azt a feltételezést, hogy az életcélok 

fontossága összefügg a személy lelki egészségével és jóllétével (H3.1 hipotézis), bár az 

egyes jóllét mutatók esetében az összefüggések mintázata és erőssége jelentős 

különbségeket is mutatott, melyet alább elemzek tovább. Valamennyi mintában azt 

találtam viszont, hogy ezek az összefüggések a szociális státusztól, szociodemográfiai 

jellemzőktől, sőt az egészségi állapottól függetlenül is érvényesek. Mindezt annak 

ellenére, hogy az életcélok fontosságát valóban olyan jellemzők jelezték előre, melyek a 

lelki egészségnek és jóllétnek is ismert és jelen vizsgálatokban is igazolt korrelátumai.  

A kutatás nagyon fontos további eredménye egy negatív eredmény, mely támogatja a 

H3.2 hipotézisben az Öndetermináció Elmélete alapján megfogalmazott feltevést. A 

hipotézissel összhangban a HEP 2006 elemzése során nem találtam robosztus, a 

változók közötti viszonyt konzisztensen (több jóllét-változónál is megjelenő), megfelelő 

hatásmérettel és meggyőző szignifikanciával bíró moderátor változót a szociális státusz 

jellemzői között. Az életcélok fontossága, valamint a lelki egészség és jóllét változói 

között kimutatott kapcsolat tehát a szociális státusztól nagy mértékben függetlenül 

fennálló kapcsolat. Természetesen igaz, hogy a negatív eredmény kevésbé „erős” érv, 

mint a pozitív, hiszen ha valamit nem találunk, az nem biztos, hogy nincsen, lehet, hogy 

csak rossz helyen vagy rossz módszerekkel keressük. Az azonban tény, hogy számos 

pozitív és negatív, egymástól részben különböző kimeneti változót vizsgáltam meg, és 

egyik esetében sem találtam nyomát annak, hogy az objektív vagy szubjektív 

értelemben hátrányos anyagi helyzetben eltérő módon, eltérő erősséggel jelennének meg 

azok az összefüggések, melyek az előnyösebb anyagi helyzetben élők esetében 

megjelentek. Egyetlen kivétellel igaz volt ez az iskolai végzettség vizsgálatára is. A 

kivételt jelentő helyzetben is arra találtam továbbá gyenge tendenciát, hogy az 

alacsonyabb iskolai végzettség esetén kevésbé előnyös az extrinzik célok preferálása, 

mint magasabb végzettség esetén.  

Az extrinzik és intrinzik életcélokra vonatkozó eredmények tárgyalása előtt végül 

érdemes még kiemelni egy fontos összefüggést mely a HEP 2006 adatainak elemzése 

során tűnt elő leginkább. A kétféle életcél-kategória fontosságának együttes, egymáshoz 

is viszonyított vizsgálata különösen abban mutatkozott meg, hogy az extrinzik célok 

fontossága kétváltozós elemzésekben pozitív, míg többváltozós elemzésben negatív 

vagy nem szignifikáns kapcsolatban állt a jóllét mértékével. Mivel a két változó között 
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is viszonylag erős korrelációs kapcsolat volt, a közös variancia miatt a kétváltozós 

vizsgálatokban hasonló irányú eredmények születhettek. A két cél együttes, 

többváltozós elemzésében azonban ezt a közös varianciát csak egyszer vesszük 

figyelembe, és ezért az eredmény jobban megmutatja az egyes változók saját 

hozzájárulását a függő változók magyarázatához. Egyszerűbben fogalmazva, a 

többváltozós elemzés megmutatja az életcélok valódi arcát. 

5.3.1. Extrinzik életcélok és lelki egészség 

Figyelemreméltó tény, hogy az extrinzik célok esetében egyik mintában sem 

mutatkozott negatív összefüggést a pszichológiai jóllét egyes mutatóival, mint például a 

negatív érzelmek (illetve a pozitív érzelmek hiánya) és különösen a depresszív tünetek 

erőssége (vö. Kasser és Ryan 1996, V. Komlósi és mtsai 2006). Érdemes megjegyezni, 

hogy az eredeti változat hazai alkalmazása során is találtak a várttal ellentétes 

összefüggéseket, például az extrinzik életcélok fontossága fiatalok kisebb mintáján 

pozitívan függött össze az élettel való elégedettséggel (Szondy 2004). Lehetséges tehát, 

hogy a magyar társadalom egészében az extrinzik célok kulturális okokból másképp 

kapcsolódnak össze a mentális egészség és a pszichológiai funkcionálás jellemzőivel, 

mint a nyugat-európai és amerikai kultúrában. Ebben szerepe lehet annak a korábban 

kifejtett összefüggésnek is, hogy az extrinzik életcélok jelentésében részben benne van a 

fejlődés, előbbre jutás igénye is.  

Ezzel függhet össze az a (legalábbis a korábbi kutatások eredményeihez képest) még 

inkább meglepő eredmény is, hogy az extrinzik életcélok fontossága pozitív 

kapcsolatban állt a pozitív érzelmekkel (WHO-Jóllét skála). Az összefüggés erőssége 

összemérhető volt az intrinzik célok esetében tapasztalttal. Ezek szerint az aktuális 

hangulati, érzelmi állapot nem feltétlenül áll negatív kapcsolatban az extrinzik 

törekvések preferálásával, sőt inkább kedvező érzelmi állapot kísérheti ezeket. A 

további jóllét-mutatókat megvizsgálva azonban láthatjuk, hogy legalább két területen 

mégiscsak jelentkezhet negatív összefüggés: a hosszabb távú jóllét lehetőségét mutató 

élet értelmességének élménye, valamint a társas viszonyokhoz kötődő jellemzők 

esetében. Egyrészt – kétváltozós elemzéssel ellentétben – azt találtam, hogy az intrinzik 

életcélok fontosságára kontrollálva az extrinzik életcélok negatív kapcsolatban álltak az 

élet értelmességével (2/a. minta és HEP 2006). Mivel az élet értelmességének élménye 
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számos forrásból táplálkozik, és az érzelmi állapottól viszonylag független összetevője a 

jóllétnek, úgy tekinthetjük, mint annak személyes becslését, hogy az adott személy 

mennyire lát maga előtt perspektívát, életét hosszabb távon mennyire látja a helyén.  

Az extrinzik életcélok kultiválásának másik fontos negatív jellemzője az lehet, hogy 

ellenségességgel és a közösségi normák iránti cinikus alapállással jár együtt. Ez akkor is 

veszélyes következményeket jelenthet akár az egyén, akár a környezete számára, ha a 

személy aktuálisan nem érzi ennek az érzelmi terhét. Az ellenségesség a 

kardiovaszkuláris megbetegedések rizikófaktora, mely hosszabb távon az egyén 

számára komoly negatív következményeket okozhat (Niaura és mtsai 2002). Az 

ellenségességben megnyilvánuló bizalomhiány és az anómiás állapot pedig a társas és 

közösségi működés növekvő zavarait okozhatja, ami esetleg nem is közvetlenül az adott 

egyént, hanem a környezetében élőket hozhatja nehezebb helyzetbe.  

Úgy tűnik tehát, hogy az erőteljesen az extrinzik célokra törekvő személy versengő, a 

másik iránti bizalmatlansággal átitatott alapattitűddel jellemezhető. Ez az elképzelés 

összhangban van néhány más kutatás eredményeivel is. Sheldon és mtsai. (2000) 

például meggyőzően demonstrálták, hogy az extrinzik célok előnyben részesítése 

kísérleti helyzetben előrejelzi a versengő stratégiák előnyben részesítését az 

együttműködés rovására. V. Komlósi és mtsai. (2006) pedig ezzel egybehangzóan azt 

találták, hogy az extrinzik mutató jelentős negatív együttjárást mutatott az 

Együttműködés dimenziójával.  

5.3.2. Intrinzik életcélok és lelki egészség 

Míg az eredménynek arra utalnak, hogy az extrinzik célok fontossága csak a 

pszichológiai jóllét és egészséges működés bizonyos területeivel van kapcsolatban, 

addig valamennyi mintában kivétel nélkül újra és újra igazolódott, hogy az intrinzik 

aspirációknak tulajdonított fontosság pozitív összefüggésben áll a lelki egészséggel és 

jólléttel, legyen szó pozitív érzelmekről, az élet értelmességének megéléséről vagy 

alacsonyabb ellenségességről. Egyedül a 2/a. mintában találtam azt, hogy az intrinzik 

célok fontossága független volt a negatív érzelmi állapotoktól (negatív érzelmek és 

depresszív tünetek). Külön érdemes kiemelni, hogy az élet értelmességének élményét 

kiemelkedően erősen jelzi előre – egyéb háttértényezőkre kontrolláltan is – az intrinzik 

életcélok fontossága. Számos vizsgálat igazolta, hogy önmagunk elfogadása, a pozitív 
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kapcsolatok ápolása és megélése (mely az intrinzik aspirációk középpontjában áll) az 

értelmesség élményének egyik legfontosabb forrása (összefoglalóan ld. pl. Emmons 

2005, Schnell és Becker 2006). Az értelmesség élménye pedig, mint azt a bevezetőben 

bemutattam, arról tanúskodik, hogy a személy a „helyén van”, látja helyét egy nagyobb 

egész részeként és képes a környezetével kapcsolatba kerülni (átfogó értelem). Az élet 

értelmének élményének továbbá pozitívan függ össze az egészségmagatartással és a 

testi-lelki egészséggel (Konkolÿ Thege 2007, Konkolÿ Thege, Stauder és Kopp 2009, 

Skrabski, Kopp, Rozsa, Rethelyi és Rahe 2005, Steger, Mann, Michels és Cooper 2009). 

Ezek az eredmények egyúttal némileg új megvilágításba helyezik az eredeti elméletet 

is. Az Aspirációs Index iránti tudományos érdeklődés ugyanis véleményem szerint 

elsősorban az „anyagias életcélok” által okozott problémáknak szólt (erre utal Tim 

Kasser könyvének címe is: Az anyagiasság súlyos ára, Kasser 2006). Úgy tűnik 

azonban, hogy – legalábbis a magyar társadalomban – a lehetséges negatív 

következmények kisebb mértékben köthetők magukhoz az anyagias életcélokhoz. 

Sokkal inkább azzal függhetnek össze, hogyha nincs az extrinzik törekvések mellett, 

illetve ezeket ellensúlyozó módon jelen erős törekvés az intrinziknek célok felé.  

5.4 A kutatás korlátai 

Az értekezésben bemutatott kutatások néhány fontosabb korlátját szükséges még 

röviden megemlíteni, mivel ezek az eredmények értelmezését és általánosíthatóságát 

befolyásolhatják. Elsőként és legnyilvánvalóbb módon a vizsgálati elrendezések 

keresztmetszeti jellegét kell megemlíteni. Követéses vizsgálat nélkül valamennyi 

említett eredmény esetében fennáll annak a lehetősége, hogy a felfedezett 

összefüggéseket nem oksági kapcsolatokat jelentenek, de legalábbis az oksági láncolat 

iránya bizonytalan. További korlátot jelenthet, hogy a kutatást egyetlen eszközre, a 

Rövidített Aspirációs Indexre alapoztam. Az önbevalláson alapuló módszerek esetében 

mindig kérdéses, hogy a kitöltő teljesen őszintén vagy pontosan válaszolt-e, nem 

szűrődött-e be a válaszába akár tudattalanul társas megfelelési hatás. Bár a kérdőív 

használhatósága, megbízhatósága és érvényessége bebizonyosodott a kutatásban, egyéb 

módszerek alkalmazása további megerősítő, vagy pontosító adatok lehetőségét rejti 

magában. További korlátot jelent, hogy csak a célok fontosságára kérdeztem rá – 

további kutatásokban a képesség dimenzióját feltétlenül érdemes szerepeltetni. Végül az 
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értelmezés számára jelenthet korlátot az a tény, hogy az adatfelvétel 2005-2006 során 

készült. A nagy társadalmi-kulturális változások, az értékrendszerek mozgása ekkora 

időtávon belül nem várható, de az aktuális gazdasági és társadalmi közhangulat az 

elmúlt négy évben jelentősen változhatott az országban. Bár az általam vizsgált 

konstruktumok még közvetetten sem tartalmaznak utalást az aktuális gazdasági vagy 

társadalmi-politikai helyzetre, nem lehet kizárni annak lehetőségét, hogy a változó 

helyzetben eredményeim kevésbé érvényesek, mint lehettek volna akkor, ha ezek a 

változások nem következnek be.  
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6. Következtetések 

Értekezésem bevezetésében azt a célt tűztem ki magam elé, hogy megvizsgáljam, az 

életcélok felmérése és összefüggéseik megismerése jelenthet-e segítséget a magyar 

társadalomban az esélyteremtésre és esélyerősítésre. Láttuk, hogy a célok és életcélok 

olyan motiváló tényezők, melyek a személyes szinten hatnak, befolyásolják a 

magatartást, irányítják, hogy a személy milyen magatartásmintázatokba fekteti 

energiáit, és ezáltal részben azt is befolyásolják, hogy milyen élményekben, 

tapasztalatokban lehet része. A jó célok választása tehát együtt jár a jó élettel, és ez 

esélyt jelenthet a változásra.  

6.1 A változás esélyei: elsajátíthatók-e az intrinzik célok? 

Az eredmények arra utalnak, hogy van néhány olyan faktor, ami segítheti az intrinzik 

célok elsajátítását. Társadalmi szinten ilyen tényező lehet például az oktatás és 

képzettség általános szintjének emelése, hiszen a háttértényezők közül ezzel a 

változóval volt viszonylag jelentős az összefüggés. Valószínű azonban, hogy fontos 

lehet az oktatási rendszer számos minőségi sajátossága, például a mentálhigiénésen 

képzett, nevelésre is figyelő pedagógusok, a művészeti és humán tárgyak oktatása, mely 

teret enged a kreativitásnak, önálló gondolkodásnak és konstruktivitásnak. A 

vallásosság szerepe hasonlóan pozitív volt és ebben tágabb perspektívából az 

értékhordozó – nem feltétlenül vallási – közösségek fontos szerepét láthatjuk viszont, 

melyeknek jelentős szerepük lehet az intrinzik célok támogatásában. Végül valamivel 

részletesebben érdemes megfontolni, hogy pszichológiai és magatartástudományi 

szempontból milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. 

A cél-konstruktum magatartástudományi alkalmazásának egyik lehetősége az, hogy a 

célok választhatók tudatosan is, és így hatékonyan felhasználhatók a magatartás 

változtatására. A célokról való beszéd továbbá olyan nyelvet jelent, mely könnyen 

érthető bárki számára. Emiatt különösen alkalmas lehet arra, hogy tréningek, terápiás 

beavatkozások alapelve legyen. (A téma növekvő fontosságáról, és az alkalmazások elvi 

lehetőségeiről ld. pl. Bandura 2005, Cox és Klinger 2004, Little 2006, Maes és Karoly 

2005, Michalak és Grosse Holtforth 2006). A kliensekkel való kapcsolattartásban az is 

segítség lehet, hogy a célokról való beszéd olyan nyelvezetet jelent, mely könnyen 
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érthető bárki számára. A célok változtatásának jóllétet növelő hatását igazolja néhány 

kísérleti tréning tapasztalata is. Sheldon és munkatársai a személyes tervek szintjén 

értek el változásokat, melyek a kontrollcsoporthoz képest növelték a kísérleti csoport 

pszichológiai jóllétét (Sheldon, Kasser, Smith és Share 2002). Egy másik 

vizsgálatsorozatban Dargel igazolta, hogy a személyes célokra fókuszáló motivációs 

tréning növeli a célirányos magatartás szervezettségét, hatékonyságát és a kísérleti 

feltételben résztvevő személyek pozitív alkalmazkodását a feladatokhoz (Dargel 2005). 

Végül érdemes megemlíteni Cox és Klinger tanulmányát (2002), akik bemutatják, hogy 

alkoholistákkal és drogfogyasztókkal végzett terápiás munkában eredményesen 

alkalmazható egy, a személyes célok felmérésére általuk kifejlesztett eljárás. Az általuk 

alkalmazott Jelenlegi Célok Kérdőív (Personal Concerns Inventory) nem csupán a 

felmérés, hanem egyúttal a rákövetkező terápiás munka alapja is.  

A hazánkban is alkalmazott Williams Életkészség Tréning szintén olyan strukturált 

eljárás, melynek során a résztvevők számára egyértelmű üzenetként hangzanak el olyan 

témák, melyek rokonságban állnak az Aspirációs Index alapgondolataival (Stauder 

2008). A WÉK tréningek fontos üzenete a személyes kapcsolatok ápolása, gazdagítása, 

és az ehhez szükséges interperszonális készségek fejlesztése, valamint a távlati tervek és 

célok közötti választás fontossága. A záró gyakorlat pedig egy imagináció keretében a 

teljes életutat, a fontos állomásokat, a fontos kapcsolatokat végigveszi annak érdekében, 

hogy a rövid távú szempontok mellett megjelenjenek az intrinzik, valódi belső igények 

is - bár a program ezt nem ezekkel a szavakkal fogalmazza meg. A kutatás ezen a téren 

egyelőre az adatgyűjtés fázisában van, az előzetes eredmények arra utalnak, hogy a 

résztvevők intrinzik céljai fontosabbá válnak a tréning kezdetéhez képest. Azaz a 

tréning képes az életcélok fontosságát is befolyásolni. 

6.2 Aspirációk és az esélyteremtés – társadalmi perspektíva 

A szociális státusszal, a célok fontosságával és a jólléttel kapcsolatos itt bemutatott 

eredményeket az esélyerősítés szempontjából a következőképpen értelmezhetjük. A 

hátrányos helyzet, a rosszabb anyagi helyzet és az alacsonyabb iskolai végzettség együtt 

jár azzal, hogy az életcélok rendszerében kisebb az intrinzik célok fontossága és így az 

extrinzik célok jelentősége összességében nagyobb. Az is igazolható volt azonban, hogy 
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szociális státusztól, hátrányoktól és előnyöktől függetlenül negatív összefüggés áll fenn 

az egészséges pszichológiai működés és az intrinzik célok kisebb fontossága között.  

Természetesen az adatfelvétel keresztmetszeti jellege nem teszi lehetővé, hogy 

megállapítsuk az összefüggések hatásainak irányát. Hipotézisként azonban felvethetjük 

egy önmagát erősítő kör lehetőségét, melyben a fenti tényezők cirkuláris oksági 

láncolatban állnak egymással. Ebben – számos egyéb mikro- és makrokulturális, 

valamint személyiségbeli faktor mellett – a társadalmi státusz tényezői bizonyos 

mértékig hatással vannak a célválasztásra. Az egyéni élettapasztalatok és szocializációs 

minták egyrészt befolyásolják a személy értékválasztásait, a fejlődési szükségletek 

támogatása a szülők és a tágabb környezet részéről segíti az intrinzik célok választását. 

Másfelől az ezen a téren elszenvedett hátrányok csökkenthetik az intrinzik célok 

választásának esélyét és olyan kompenzációs mechanizmusokat indíthatnak el, ami az 

extrinzik célok relatív felértékelődésének kedvez. Kutatásomban azt találtam, hogy 

jellemzően a szociálisan hátrányos csoportokhoz tartozó, például kevésbé képzett, 

illetve idősebb személyek tulajdonítottak az extrinzik célokhoz viszonyítva kisebb 

fontosságot az intrinzik céloknak. Az egzisztenciájában, vagy éppen identitásában és 

önértékelésében bizonytalan személy, csoport logikusnak tűnő választása lehet egy 

viszonylagos extrinzik orientáció kialakítása, mint a hátrány kompenzálásnak módja. A 

relatív szegénység a gazdagságra való törekvéssel egyenlíthető ki, a személyes 

bizonytalanság az elismerés keresésével.  

Mindez logikusnak tűnő, de hosszú távon valószínűleg kevéssé hatékony stratégia, 

hiszen a célok megvalósítására tett erőfeszítések az ebből fakadó magatartásmódok és 

tapasztalatok révén továbbá befolyásolhatják a lelki egészséget és jóllétet. Milyen 

módon járulhat hozzá az intrinzik életcélok kitűzése a lelki egészség fenntartásához és 

növeléséhez?  

Az intrinzik célok alapvető jellemzője az, hogy általuk a személy nem csupán jobban 

érzi magát, hanem egyúttal az erőforrások megőrzésére és bővítésére törekszik, és 

megvalósításukkal hozzá is járul ehhez. A fejlődés, mint cél a személy belső erőforrásait 

integrálja, a kapcsolatok ápolása az emberi jóllét és fejlődés egyik legfontosabb forrását 

tartja karban, míg a közjóra való törekvés a tágabb társas mezőt és a társadalmat őrzi 

meg és építi fel. Az extrinzik célokra való törekvés egyik legfontosabb jellemzője ezzel 

szemben az, hogy elsősorban erőforrások birtokolásával és elfogyasztásával jár, legyen 
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szó anyagi erőforrásokról, mint a gazdagság, vagy társas erőforrásokról, mint mások 

csodálata és elismerése. Az elfogyasztott erőforrások azonban csak addig hatékonyak, 

amíg rendelkezésre állnak – mihelyt elfogynak, vagy a kihasználásuk hosszabb távon 

lehetetlenné válik, a személy, vagy a közösség nagymértékben frusztrálódik.  

A lelki egészség mértéke, mely az életcélok választásával összefügg, végül 

visszahathat a társadalmi státuszra, megváltoztatásának esélyeire is. Kutatásaim azt 

jelzik, hogy egyéni szinten az extrinzik orientáció viszonylagos előnyben részesítése - 

kortól, nemtől és társadalmi státusztól függetlenül – alacsonyabb jólléttel és magasabb 

ellenségességgel társul. Más kutatások adatai pedig arra utalnak, hogy az intrinzik 

aspirációk viszonylagos előnyben részesítése nem csupán egészségesebb és boldogabb 

élettel jár együtt, hanem olyan magatartásmintázatokkal, döntési tendenciákkal is, 

melyek beleillenek az erőforrások megkíméléséről és fejlesztéséről megfogalmazott 

képbe. Ilyen magatartásmódok például a fogoly-dilemma helyzetben tanúsított 

magasabb együttműködési hajlandóság (Sheldon, Sheldon és Osbaldiston 2000), 

gazdasági döntéshozatali helyzetben a mértéktartóbb, kímélőbb stratégia előnyben 

részesítése a kizsákmányoló mintázattal szemben (Sheldon és McGregor 2000), a 

visszafogottabb fogyasztási igények és kisebb „ökológiai lábnyom” (Kasser 2006, 

Kasser és Sheldon 2000, Sheldon és mtsai 2007), illetve a jövő generációk iránt érzett 

felelősség a pályaválasztás során (Vansteenkiste, Duriez, Simons és Soenens 2006). 

Úgy vélem tehát, hogy az extrinzik célok túlzott kultiválása, mint kompenzációs 

stratégia – bármilyen kézenfekvőnek tűnjön is – sem egyéni, sem közösségi szinten nem 

működik jól, és inkább újratermeli azokat a problémákat, melyekre részben válaszul 

született. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy bizonyos helyzetekben, életkorokban az extrinzik 

törekvéseknek ne lehetne fontos szerepük a fejlődésben. Nem önmagukban az extrinzik 

célok azok, melyek problematikusnak tűnnek, hiszen bizonyos mértékig nyilvánvalóan 

szükség van ilyen célok kitűzésére is. A fenti gondolatmenet nem jelenti továbbá 

természetesen azt sem, hogy a hátrányos szociális státusz kompenzálásának egyetlen 

lehetősége az intrinzik célok fokozott választása lenne. A szegénység és az 

egyenlőtlenségek csökkentése, a képzettség szintjének növelése fontos feladat. Adataim 

azonban arra utalnak, hogy a célok választásában emellett az esélyerősítés 

szempontjából jelentős személyes tartalék rejtőzik. 
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Az összefüggések leírását nehezíti, hogy az extrinzik célok intenzív 

megvalósításának hatásai nem feltétlenül a célt kitűző és megvalósító személynél, 

csoportnál jelentkeznek. Az intrinzik célok megőrző, felépítő hatása nélküli erőteljes 

extrinzik törekvések, illetve az erőforrások ezekből következő elhasználása nem is 

érezteti feltétlenül rögtön a hatását. Különösen akkor nem, ha vannak olyan rendszerek, 

melyek viszont az egyik cselekvő által elfogyasztott javakat újratermelik, kompenzálják 

a veszteséget, amíg lehetséges. A család mint rendszer például akár hosszú ideig képes 

ellensúlyozni egyes családtagok erőforrásokat felélő stratégiáit. A társadalomban és 

gazdaságban hasonló jelenség a károkozás külső szereplőkre való áthárítása, például a 

szennyezőanyagok, hulladék külföldre szállításával, mely a szennyezés valódi helyén az 

erőforrások bővülésével jár, miközben hosszú távon a teljes rendszer (az ökoszisztéma) 

károsodik.  

Az életcélok jövőbeli kutatásainak a rendszerszerű és okozati vonatkozásokra a 

jelenleginél jóval nagyobb figyelmet kell fordítaniuk, hiszen a legtöbb ismert 

összefüggés elsősorban keresztmetszeti vizsgálatokon alapul, beleértve jelen értekezést 

is. Számos adat, és megfontolás szól igazságuk mellett, de sok életcélokkal kapcsolatos 

kutatásra van még szükség ahhoz, hogy biztosan állíthassuk: a jobb élet valódi esélyét 

mind egyéni, mind közösségi szinten az intrinzik célok minél teljesebb megvalósítása 

jelenti.  
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7. Összefoglalás 

Az életcélok (aspirációk) a személy pszichológiai működésének jövőorientált, 

dinamikus oldalát képviselik, egyúttal pedig a környezeti és kulturális hatásokra adott 

személyes válaszként értelmezhetők. Az értekezésben bemutattam az Aspirációs Index 

rövidített változatának kifejlesztését és a mérőeszközzel szerzett adatokat. A Rövidített 

Aspirációs Index megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult az extrinzik 

(anyagias) életcélok, például pénz és jó megjelenés, az intrinzik életcélok, például 

személyes növekedés és jó kapcsolatok, valamint az egészségre vonatkozó életcélok 

fontosságának mérésére. Három keresztmetszeti minta, köztük a Hungarostudy 

Egészség Panel 2006 reprezentatív felmérés adatait elemeztem. Az intrinzik célok és 

különösen az egészségcélok a magyar társadalom valamennyi jellemző csoportjában 

fontosabbnak bizonyultak, mint az extrinzik célok. Az életcélok egyéni fontossága 

azonban nem független a szociodemográfiai jellemzőktől és az egészségi állapottól: a 

magasabb képzettség, a magasabb szubjektív státusz (jobb szubjektív anyagi helyzet), a 

vallás fontossága és a jobb egészségi állapot pozitívan, míg az életkor negatívan jelzi 

előre a célirányult törekvések fontosságát. A lelki egészséggel való kapcsolatot tekintve 

az intrinzik célok fontossága pozitív előrejelzője volt a magasabb jóllét valamennyi 

mutatójának. Az extrinzik célok fontossága ezzel szemben negatívan jelezte előre az 

élet értelmességének megtapasztalását, valamint az alacsonyabb ellenségességet és 

anómiát, mégis pozitív kapcsolatban állt a jobb hangulati állapottal. Ezek az 

összefüggések érvényesek voltak a következő feltételek mellett is: 1) a 

szociodemográfiai háttérváltozókra és a szubjektív egészségi állapotra való kontrollálás 

mellett; 2) az életcélok valamint az objektív és a szubjektív anyagi helyzet 

interakciójára való kontrollálása mellett. Az eredmények arra utalnak, hogy az intrinzik 

életcélok megvalósításának támogatása mind egyéni, mind közösségi szinten a lelki 

egészség védelmét és a pszichológiai jóllét fenntartását segíti, és az esélyteremtés és 

esélyerősítés eszköze lehet a magyar társadalom valamennyi rétege számára. 
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8. Summary 

Life goals (aspirations) represent the dynamic, future oriented side of human 

functioning. At the same time, they may be interpreted as personalized responses to the 

environmental and cultural influences. In the theses I presented the development and 

assessment of a shortened version of Aspiration Index. Short Aspiration Index was 

found a reliable and valid measure to assess the importance of extrinsic (materialistic) 

life goals, e.g. wealth and good appearance, the importance of intrinsic life goals, e.g. 

personal growth and relationships, as well as the importance of health related life goals. 

The data from three cross-sectional samples, among them the Hungarostudy 

Epidemiological Panel 2006 representative survey, was analyzed. Intrinsic aspirations 

and especially health aspirations were found more important than the extrinsic 

aspirations in every major social groups of the Hungarian society. However, individual 

importance of life goals is not independent from sociodemographic characteristics and 

subjective health status. Higher education, higher subjective financial status, importance 

of religion and better self-rated health predict positively, while age predicts negatively 

the importance of goal striving. Concerning the indices of mental health and well-being, 

the importance of intrinsic aspirations proved to be a positive predictor for all of them. 

In contrast, the importance of extrinsic aspirations predicted negatively meaning in life 

and lower hostility and anomie. However, it was in positive association also with the 

better actual mood. These associations were also proved under the following conditions: 

1) after controlling for sociodemographic background variables and self-rated health 2) 

after further controlling for the interaction between life goals and objective and 

subjective financial status. Results indicate that the support for intrinsic goal striving 

may contribute to the protection and maintenance of mental health and well-being, both 

on individual and on societal level. Moreover, it may be a vehicle of empowerment for 

every strata of the Hungarian society. 
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