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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 és értékorientációja a személy 

számára.  

A célokkal kapcsolatos kutatások egyik vonulata azzal foglalkozik, hogy a 

lelki egészséget az életcélok tartalma, és az egyes életcélokhoz kapcsolódó 

fontosság függvényében vizsgálja meg. Az extrinzik és intrinzik életcélokkal és 

ezek mérésére alkalmazott Aspirációs Indexszel 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. Az életcélok, vagy a szerzők elnevezésében, aspirációk, 
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fontossága egyúttal értékválasztás is: mire szentel a személy időt, energiát, 

milyen értékek fontosak a számára. 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 és a közösség fontossága a személy pszichológiai 

alapszükségleteivel és intrinzik fejlődési igényével közvetlenül kapcsolatos. 

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 Aspirációs 

Indexszel folytatott kiterjedt kutatások azt jelzik, hogy az extrinzik célok 

előnyben részesítése valóban negatívan míg az intrinzik céloké pozitívan 

kapcsolódik a mentális egészség számos indikátorához (alacsonyabb depresszió, 

szorongás, magasabb boldogság, elégedettség), a pozitív egészségmagatartáshoz 

és a társas szempontból együttműködőbb, környezeti értelemben pedig 

tudatosabb magatartásmódokhoz és attitűdökhöz. Az Aspirációs Index magyar 

változatával kedvező tapasztalatokat szereztek az ELTE Személyiség- és 

Egészségpszichológiai Tanszékén, és sikerrel alkalmazták egy nagyobb, 

reprezentatív ifjúsági felmérés keretében is.  

Az életcélok személyes fontosságának kialakulásában valószínűleg nagyon 

fontosak a gyermek- és fiatalkori tapasztalatok, de szerepet játszik a fogyasztói 

kultúra hatása, valamint a személyes bizonytalanság és hátrányos helyzet 

élménye is. A bizonytalan, helyzetüket negatívan megítélő személyek társas 

kapcsolataikban jobban ki vannak szolgáltatva társaik elismerésének és 

helyeslésének. Mivel gyakran tűnhet 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 ezekben az esetekben kézenfekvőnek tűnhet.  

A korábbi kutatások jellemző hiányai a következők voltak: 

1. Kis létszámú kényelmi minták alkalmazása. 
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2. Kontrollváltozók alkalmazásának hiánya (pl. szociodemográfiai jellemzők, 

egészségi állapot) az életcélokhoz való viszony és a jóllét közötti összefüggések 

elemzésében.  

3. A (hátrányos) szociális státusz szerepének elemzése hiányzik. A szociális 

státusz változója lehet magyarázat az életcélok és a jóllét kapcsolatára („szociális 

státusz, mint közös ok”), és lehet olyan változó, amitől függ ennek a 

kapcsolatnak az erőssége („szociális státusz, mint moderátor”).  

4. Az egészséggel kapcsolatos aspirációk fontossága kevés figyelmet kapott.  

 

2. Célkitűzések 

Az értekezés empirikus részében a Rövidített Aspirációs Indexszel végzett 

kutatásaim folyamatáról és eredményeiről számolok be. A kutatást három 

szakaszban, négy keresztmetszeti adatfelvétellel folytattam (ld. 1. Táblázat).  

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. 
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1. Az epidemiológiai vizsgálatokban is alkalmazható Rövidített Aspirációs 

Index kifejlesztése, megbízhatóságának és érvényességének ellenőrzése és az 

életcélok struktúrájának vizsgálata. 

 

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. 

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.  

 

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

3.1 Annak vizsgálata, hogy az extrinzik és intrinzik életcélok fontossága 

számos háttértényezőre, különösen a szociális státusz indikátoraira kontrollálva is 

összefüggésben áll-e a lelki egészség és jóllét mutatóival. 

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. 
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3. Módszerek 

3.1 Első kutatási szakasz, minta és eszközök 

A kérdőívet összesen 537 fő (172 férfi és 365 nő) töltötte ki (átlagéletkor 29,1 

év, szórás: 11,8 év). Az Aspirációs Index felvétele az eredeti 35 tételes formában 

történt.  

3.2 Második kutatási szakasz, minta és eszközök 

Két egymástól független, kényelmi mintán vettem fel a kérdőívet a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemen. A 2/a. minta összetétele: 482 fő, 167 férfi 

(átlagéletkor 27,5 év, szórás 10,7) és 315 nő (átlagéletkor 28,0 év, szórás 12,3). 

A 2/b. minta összetétele: 327 felnőtt válaszadó, 156 férfi (átlagéletkor 33,1 év, 

szórás 13,8) és 171 nő (átlagéletkor 33,2 év, szórás 15,3).  

Mindkét mintában a Rövidített Aspirációs Indexet alkalmaztam (14 tétel).  

Emellett a következő kérdőíveket elemeztem: 

• Személyes tervek motivációi: haszon, elvárás, kapcsolat és belső igény 
(2/a. minta) 

• Élettel Való Elégedettség Skála (SWLS, 2/a. és 2/b. minta) 

• Élet Értelme Skála (BSCI-LM, 2/a. minta) 

• Pozitív és negatív érzelmek gyakorisága (2/a. minta) 

• Rövidített Beck Depresszió Kérdőív (BDI-S, 2/a. és 2/b. minta) 

• Életcél Kérdőív (PIL, 2/b. minta) 
 

3.3 Harmadik kutatási szakasz, minta és eszközök  

A harmadik szakaszban a Rövidített Aspirációs Index a Hungarostudy 

Egészség Panel 2006 (HEP 2006) felmérés keretei között vettük fel. 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). A Rövidített Aspirációs Index mellett az alábbi 

jellemzőket elemeztem: 
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Háttérváltozók:  

• Nem és életkor. Képzettség. Személyes jövedelem. Szubjektív anyagi 
helyzet. Vallásosság. Egészségi állapot önbecslése.  

Lelki egészség és jóllét mutatói:  

• Szubjektív jóllét (boldogság és elégedettség átlaga) 

• WHO Jóllét Skála 

• Élet Értelme Skála (BSCI-LM) 

• Rövidített Beck Depresszió Kérdőív (BDI-S) 

• Ellenségesség 

• Anómia 

 

4. Eredmények 

4.1 A Rövidített Aspirációs Index, mint mérőeszköz 

4.1.1 A Rövidített Aspirációs Index kialakítása (1. minta) 
A rövidítés során az eredetileg 35 tételes kérdőívből az alskálánként 5-5 

tételből 2-2-t választottam ki, így egy 14 tételes rövidített változatot hoztam létre. 

Igazolható volt, hogy a rövidített változat megfelelően reprezentálja az eredeti 

verziót. A rövidített, 2 tételes alskálák és a nekik megfelelő eredeti alskálák 

közötti korrelációk elfogadhatóan magasak voltak (r=0,877–0,936, p < 0,001). 

Az eredeti extrinzik és a rövidített extrinzik skála, valamint az eredeti intrinzik és 

a rövidített intrinzik skála közötti korreláció nagyon magas volt (r=0,958 és 

0,939 a fenti sorrendben, mindkét esetben p < 0,001). 

4.1.2 Strukturális érvényesség, pszichometriai mutatók (2/a-b. és 3. minta) 
A 2/a. és 2/b. minták elemzése során faktoranalitikus eljárással igazolható volt 

egy extrinzik és egy intrinzik faktor elkülönülése. Nem volt egyértelmű az 

egészséggel kapcsolatos tételek hovatartozása, ezek részben az extrinzik, részben 

az intrinzik faktoron töltöttek. A 3. mintában (HEP 2006) a célok struktúrája 

összességében megfelelt a korábban tapasztaltnak (ld. 2. Táblázat): az extrinzik 
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tételek az első, az intrinzik tételek többsége pedig a második faktoron töltött. Két 

tétel esetében találtam eltérést a várt elrendezéstől (ld. „Fejlődjek, és új dolgokat 

tanuljak.” tétel és „Munkámmal is hozzájáruljak ahhoz, hogy a világ jobb 

legyen.” tétel). Ez a faktorstruktúra a minta különböző alcsoportjaira külön-külön 

is megvizsgálva nagyfokú stabilitást mutatott.  

Az extrinzik és intrinzik tételek alskálaként tekintve megfelelő 

megbízhatóságot mutattak valamennyi mintában (Cronbach alfa >= 0,721). A 

továbbiakban bemutatott elemzésekben külön-külön az extrinzik, intrinzik és 

egészséggel kapcsolatos tételek átlagával számoltam. 

2. 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 
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4.1.3 Konvergens érvényesség (2/a. minta) 

A konvergens érvényesség megállapítására a 2/a mintában felvett személyes 

tervek érékelésével való összevetést használtam fel (ld. 3. Táblázat). 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 jellemzővel. Az intrinzik célok fontossága ezzel 

szemben a személyes tervek kapcsolati orientációjával és a belső igényeknek 

való megfelelésével korrelált pozitívan.  

3. Táblázat    Az életcélok összefüggése a személyes tervek jellemzőivel – korrelációs 
együtthatók (2/a. minta) 

 Extrinzik Intrinzik 

Tervek – Haszon 0,245*** -0,023 

Tervek – Külső 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. Táblázat     Az életcélok fontosságának összehasonlítása 

2/a. minta Extrinzik Intrinzik Egészség 

átlag 3,93 a 6,08 b 5,76 c

szórás 1,11 0,70 1,09 

2/b. minta  Extrinzik Intrinzik Egészség 

átlag 2,99 a 4,24 b 4,20 b

szórás 0,73 0,62 0,74 

3. minta  Extrinzik Intrinzik Egészség 

átlag 3,15 a 3,94 b 4,06 c

szórás 0,81 0,74 1,00 

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. és a 3.mintában 1-től 5-ig pontozva. 
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4.2 Az életcélok fontossága (2/a-b. és 3. minta) 

Valamennyi mintában összehasonlítottam az extrinzik és intrinzik életcélok 

valamint az egészséggel kapcsolatos életcélok fontosságát. Valamennyi 

elemzésben a követező mintázatot találtam: az intrinzik és egészséggel 

kapcsolatos célok fontosabbak az extrinzik céloknál, és ez az összefüggés (a 3. 

mintában elemezve) érvényes a minta alcsoportjaiban is (nemek, életkori 

csoportok, iskolázottsági csoportok szerint). Az intrinzik célok és az 

egészségcélok fontossága között a különbség csekély, vagy nem szignifikáns.  

Az életcélok fontosságát lineáris regressziós modellben összevetettem a 

háttértényezőkkel.  

A második kutatási szakasz adatainak elemzésekor azt találtam, hogy az 

életkor mind az intrinzik, mind az extrinzik életcélokkal fordított kapcsolatban 

állt. Az intrinzik életcélok esetében továbbá mindkét mintában nemi különbséget 

találtam, a nők valamivel magasabb fontosságról számoltak be. A rendszeres 

templomba járás továbbá pozitívan jelezte előre az intrinzik és negatívan az 

extrinzik célok fontosságát. Az egészséggel kapcsolatos célok viszont jelentős 

mértékben függetlennek bizonyultak a háttérváltozóktól, és a kétféle minta 

eredményei között nem volt fellelhető átfedő mintázat.  

A 3. mintában végzett regressziós elemzések együtthatói az 5. Táblázatban 

láthatók. Mindegyik modell szignifikáns volt és az egészségi állapot változóinak 

hozzáadása körülbelül azonos, szignifikáns mértékben növelte a magyarázott 

variancia mennyiségét (1,1, 1,3 és 0,9 % az extrinzik, az intrinzik és az 

egészségcélokra) .  

Az extrinzik életcélok fontosságának legerősebb független előrejelzője az 

életkor, majd ezt követi az átlagos és jó egészségi állapot (a rossz állapothoz 

viszonyítva). Kisebb mértékben független pozitív előrejelzőnek bizonyult még a 

középfokú végzettség (az alapfokúhoz képest), a jobb szubjektív anyagi helyzet, 

valamint a vallás közepes fontossága az alacsony fontossághoz képest.  
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Az intrinzik életcélok fontossága esetében valamennyi változó egymástól 

független előrejelző változónak bizonyult, az életkor kivételével valamennyi 

pozitív értelemben.  

Az egészségcélok fontossága esetében azt találtam, hogy az magasabb a nők 

esetében, a vallást fontosabbnak tartóknál és a jobb egészségi állapotban 

lévőknél, az életkorral viszont csökken az egészség, mint cél fontossága is. 

Lényeges azonban kiemelni, hogy ez a csökkenés korántsem olyan erőteljes, 

mint az extrinzik vagy az intrinzik célok esetében.  

 

5. 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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4.3 Életcélok és lelki egészség (2/a-b. és 3. minta) 

Mind a második, mind a harmadik kutatási szakaszban ellenőriztem, hogy az 

extrinzik és intrinzik életcélok fontossága független előrejelző változója-e a lelki 

egészség és jóllét jellemzőinek. Mind a hat jóllét-változóra, mint függő változóra 

hierarchikus lineáris regresszióelemzést végeztem. Az első lépésben a 

háttérváltozókat majd a második lépésben az életcél-változókat bocsátottam az 

egyenletbe. A HEP 2006 minta esetben egy harmadik lépést is elvégeztem. Ekkor 

három független sorozatban az az életcélok és a jövedelem, az életcélok és a 

szubjektív anyagi helyzet, valamint az életcélok és az iskolai végzettség 

interakciós tagjait bocsátottam az egyenletbe a harmadik lépésben (összesen 18 

független regressziós elemzés a 3. minta adatain). Az interakciós tagok lépésének 

a vizsgálata alapján kívántam megállapítani, hogy az életcélok és a jóllét-mutatók 

között várható kapcsolat erőssége változik-e a szociális státusz függvényében.  

Valamennyi elemzésben az életcél-változók által magyarázott variancia 

szignifikáns (p<0,001) és elfogadhatóan magas (>= 0,8%) volt. A 3. minta 

adatain az interakciós tagok nagy többsége nem volt szignifikáns, továbbá a 

magyarázott variancia is nagyon alacsony volt valamennyi esetben (<= 0,3%, egy 

kivételes esetben is csak 0,47%). Ez azt jelzi, hogy az életcélok fontosságának a 

kapcsolata a lelki egészség és jóllét mutatóival a személy szociális státuszától 

nem, vagy csak marginális mértékben függ.  

Jelen összefoglalóban a HEP 2006 mintán talált, interakciós tagok nélküli 

eredményeket ismertetem (ld. 6. Táblázat) – a 2/a-b. minták eredményeinek 

mintázata hasonló volt.  

1) Valamennyi jóllét-változó esetében igazolódott, hogy az extrinzik és 

intrinzik életcélok fontossága közül legalább az egyik a szociodemográfiai 

jellemzőktől és a szubjektív egészségérzettől független előrejelző tényező.   

2) Az intrinzik életcélok fontossága valamennyi esetben szignifikáns 

összefüggésben állt a jóllét-változókkal. Az összefüggések iránya megfelelt az 
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elvártnak, azaz az intrinzik életcélok nagyobb fontossága egyenes kapcsolatban 

állt a jóllét pozitív jellemzőivel, leginkább az élet értelmének élményével (BSCI-

LM), és fordított összefüggésben a negatív jellemzőkkel, leginkább az 

Ellenségességgel. 

3) Az extrinzik életcélok nagyobb fontosságával összefüggött a pozitívabb 

érzelmi-hangulati állapot (WHO-Jóllét), de egyúttal az alacsonyabb Értelem-

találás (BSCI-LM) és a magasabb Ellenségesség és Anómia is. Nem volt 

szignifikáns az összefüggés a szubjektív jóllét és a depresszív tünetek 

mértékével. 

6. 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 
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5. Következtetések 

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 vizsgálatokban a Rövidített Aspirációs Indexet alkalmaztam, mely 

megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult. A faktornalitikus elemzések 

(HEP 2006 minta) ugyanakkor arra utalnak, hogy az extrinzik célok képzetéhez a 

magyar társadalomban hozzátartozik egyfajta teljesítményre törekvés és ’munka-

etika’ is. 

Valamennyi mintában, továbbá a HEP 2006 különböző (pl. nemek, életkor, 

iskolai végzettség szerint képzett) almintáiban is azt találtam, hogy az életcélok 

fontossági sorrendje stabil. Ez arra utalhat, hogy a magyar társadalom számos 

rétegében alapvető egyetértés van a célok értékorientációjának tekintetében: az 

intrinzik célok és az egészség fontosabb, mint az extrinzik törekvések. 

Az életcélok fontossága továbbá számos háttértényezővel volt szignifikáns, de 

összességében viszonylag gyenge kapcsolatban. Elsősorban az életkor szerepe 

érdemel említést. Úgy tűnik, az idős emberek– miközben célirányos törekvéseik 

összességében valószínűleg vesztenek a fontosságukból – céljaik rendszerében 

egyre nagyobb szerepet szánnak az egészséggel kapcsolatos törekvéseknek. A 

szubjektív egészségi állapot a célok általános fontosságával van pozitív 

kapcsolatban, míg a kulturális tényezők, mint a képzettség, vallásosság 

összességében elsősorban az intrinzik célok fontosságával függ össze pozitívan. 

Az objektív és szubjektív jövedelmi helyzet viszonylag gyenge előrejelző 

változónak bizonyult az életcélok szempontjából.  

Az eredmények ezen kívül összességében támogatják azt a feltételezést, hogy 

az életcélok fontossága összefügg a személy lelki egészségével és jóllétével. 
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Ezek az összefüggések a szociális státusztól, szociodemográfiai jellemzőktől, és 

az egészségi állapottól függetlenül is érvényesek.  

A kutatás nagyon fontos további eredménye egy ’negatív’ eredmény. Eszerint 

az életcélok fontossága, valamint a lelki egészség és jóllét változói között 

kimutatott kapcsolat a szociális státusztól nagy mértékben független, és 

összességében ugyanazt a mintázat érvényes a hátrányos és a jobb státuszú 

személyek esetében. 

Az eredmények szerint lehetséges, hogy az extrinzik életcélok preferálását 

rövid távon valamivel kedvezőbb hangulati, érzelmi állapot kísérheti (ld. WHO-

Jóllét). Hosszabb távon azonban jelentkezhet negatív összefüggés: erre utal a 

negatív kapcsolat az élet értelmességének élményével (BSCI-LM), valamint a 

társas viszonyokhoz kötődő jellemzőkkel (ellenségesség és anómia) esetében. 

Úgy tűnik, hogy az erőteljesen az extrinzik célokra törekvő személy versengő, a 

másik iránti bizalmatlansággal átitatott alapattitűddel jellemezhető.   

Az intrinzik aspirációknak tulajdonított fontosság egyértelmű pozitív 

összefüggésben állt a lelki egészséggel és jóllét valamennyi jellemzőjével. Külön 

érdemes kiemelni, hogy az élet értelmességének élményét kiemelkedően erősen 

jelzi előre az intrinzik életcélok fontossága. 

5.1 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, az oktatási rendszer számos 

minőségi sajátossága, például a mentálhigiénésen képzett, nevelésre is figyelő 

pedagógusok, a művészeti és humán tárgyak oktatása. Az értékhordozó 

közösségeknek szintén fontos szerepe lehet az intrinzik célok támogatásában. 

Végül a célok pszichológiai és magatartástudományi szempontból is hatékonyan 

felhasználhatók a magatartás változtatására, és tréningek, terápiás beavatkozások 

alapelve lehet.  
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5.2 Aspirációk és az esélyteremtés – társadalmi perspektíva 

Az eredményeket a társadalmi 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 szociális státusztól függetlenül az 

intrinzik célok alacsonyabb fontossága kevésbé egészséges pszichológiai 

működéssel járt együtt. Úgy tűnik tehát, hogy az extrinzik célokra való törekvés 

logikus, de kevéssé hatékony módja a hátrányok kompenzálásának  

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 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 negatív önerősítő körből az intrinzik célok felé 

való törekvés jelentheti az egyik kiutat. 

A hátrányos szociális státusz kompenzálásának nem egyetlen lehetősége az 

intrinzik célok fokozott választása, hiszen a szegénység és az egyenlőtlenségek 

csökkentése, a képzettség szintjének növelése mindenképpen fontos feladat. 

Adataim azonban arra utalnak, hogy a megfelelő célok választásában az 

esélyerősítés szempontjából jelentős személyes tartalék rejtőzik.  
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