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I. BEVEZETÉS 
 

 

„Abban, hogy a boldogságot a legf bb jónak kell tartani, talán mindenki egyet is ért; 

kívánatos azonban, hogy arról szóljunk világosabban: mi a boldogság lényege”  mondta 

Arisztotelész mintegy 2300 évvel ezel tt. Az emberiség egyik leg sibb kérdése, hogy mit 

jelent a boldog, teljes élet. A XX. század. egyik válasza erre a kérdésre az ún. életmin ség 

kutatások megjelenése volt. Az életmin ség többdimenziós konstruktum: megkülönböztetjük 

a testi egészség, pszichológiai egészség és társas egészség dimenzióját. Doktori kutatásomban 

az optimizmus testi és pszichológiai egészségre kifejtett hatását vizsgáltam. Az optimizmus 

vonása szoros kapcsolatban áll a mentális egészség olyan mutatóival, mint a szubjektív jóllét, 

illetve az adaptív megküzdési stílusok. Emellett jól dokumentáltan kapcsolódik a fizikai 

egészségi állapothoz, immunmutatókhoz és várható élettartamhoz. 

Doktori disszertációm az „alkalmazott pozitív pszichológia” szellemében született. A 

tudományos pszichológia egyik legújabb paradigmájának, a pozitív pszichológiai 

megközelítésnek kutatási eredményeit az utóbbi években kezdték a gyakorlatban is 

felhasználni. Igen gyümölcsöz nek t nik az alkalmazott pozitív pszichológia és az 

egészségpszichológia integrálása: ez az integráció segít megválaszolni például azt a kérdést, 

hogy különböz  „pozitív” vonások (pl. optimizmus) hogyan befolyásolják az egészségvéd  

magatartást. 

A „pozitív egészségpszichológia” gyerekcip ben járó területnek tekinthet . Az 

egészségpszichológiai kutatások eddig els sorban az olyan negatív tényez k hatását 

vizsgálták, mint a fenyegetettségérzés vagy észlelt sérülékenység. A legújabb kutatások 

szerint azonban a pozitív vonások jobb bejóslói az egészségmagatartásnak, mint a negatív, 

fenyegetettségre vonatkozó tényez k.  

Els  kutatási fázisomban számos különböz  optimizmus – és 

pesszimizmuskonstruktum egymással mutatott kapcsolatát és a megküzdési stílusra, illetve 

élettel való elégedettségre kifejtett hatását vizsgálom. A második kutatási fázisban az 

optimizmus és pesszimizmus (szubjektív) egészségi állapotra és egészségmagatartásra 

kifejtett hatását vizsgálom.  

Elméleti bevezet mben el ször a pozitív pszichológia irányzatát mutatom be. Ezután a 

különféle optimizmus konstruktumok áttekintése következik (az optimizmus konstruktumok 

„típusai”, mérésük, az optimizmus gyökerei és hatásai). Ezt követ en az optimizmus és a 

fizikai egészségi állapot közti sokszint  és összetett viszonyt vizsgálom – ennek a 
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kapcsolatnak a hátterében számos egyéb tényez  mellett az optimizmus egészségmagatartásra 

kifejtett hatása áll. Miután bemutatom, hogy a klasszikus egészségmagatartás modellekben 

milyen szerepet kapott az optimizmus, rátérek a „pozitív egészségpszichológia” ismertetésére. 

 

 

1. A  POZITÍV PSZICHOLÓGIA IRÁNYZATA 

 

Az új évezred hajnalán új irányzat alakult ki a tudományos pszichológián belül: az ún. 

pozitív pszichológia irányzata. „Zászlóbontó” cikkükben Seligman és Csíkszentmihályi 

(2000) arra hivatkozva, hogy az elmúlt évtizedekben a pszichológia – helytelenül – a 

patológiákra és azok gyógyítására fókuszált, az emberi er sségek (strength) és a pozitív 

fejl dés vizsgálatának fontosságára hívja fel a figyelmet. Gondolatuk természetesen nem 

el zmény nélkül való.  

 

1.1.A pozitív pszichológia el zményei 

 

  Az emberi potenciálok kutatása és az emberben rejl  pozitívumok feltárása nem új 

gondolat a filozófia, illetve a pszichológia történetében (Linley és Joseph, 2004). Erre 

vonatkozott Arisztotelész eudaimónia1 fogalma, illetve Aquinói Szent Tamás gondolatai az 

erényr l. William James (1902, idézi Linley és Joseph, 2004) a transzcendens élmények 

optimális humán m ködésre kifejtett szerepét vizsgálta. Jung (1933) individuáció fogalma, 

valamint Allport (1961/1997) érett személyiségre vonatkozó elképzelése ugyanúgy ebbe a 

vonulatba tartozik, mint Jahoda (1958) gondolatai a mentális egészségr l. A humanisztikus 

pszichológia iskolája – Maslow (1968) önmegvalósítás és Rogers (1963) teljességgel m köd  

személyiség fogalmaival – szintén hangsúlyozza az emberben rejl  veleszületett potenciálok 

fontosságát2. A „pozitív pszichológia” kifejezést Maslow használta el ször a Motivation and 

Personality (Motiváció és személyiség) (1954) cím  könyvében, melynek utolsó fejezete a 

„Egy pozitív pszichológia felé” (Toward a positive psychology) címet viseli.  

 

 

 

                                                           
1 Az eudaimónia fogalmát részlesen a 1.3.1. fejezetben, illetve az 5. lábjegyzetben mutatjuk be 
2 A humanisztikus pszichológia és a pozitív pszichológia viszonya azonban korántsem nevezhet  egyértelm nek 
(ld. 1.4. fejezet) 
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1.1.1. Az életmin ség kutatások 

 

Az ún. „életmin ség” kutatások a 60 – as években er södtek meg. Az életmin ség 

kutatások a „jó élet” kritériumait keresik (Veenhoven, 1996). Az irányzat f  célja egy „jobb” 

társadalom kialakítása. Ez a kutatási irány a felvilágosodás filozófiájában gyökerezik, ekkor 

válik értékké ugyanis az önmegvalósítás és a földi boldogság (Baumeister,1987/2003). A 

Jeremy Bentham (1748 – 1832) nevével fémjelzett utilitarizmus „krédója” szerint az az ideális 

társadalom, amely a „lehet  legnagyobb szint  boldogságot nyújtja a legtöbb ember 

számára”. A 20. század a ’jóléti állam’ megteremtése érdekében az államok harcba szálltak az 

írástudatlansággal, betegséggel és szegénységgel. Ekkor a fejl dés mutatója az 

írástudatlanság, a járványok és az éhezés csökkenése volt. Az ezeken a területeken elért 

sikereket az anyagi biztonság megteremtése (illetve ennek kísérlete) követte.  

 Azonban a XX. szd. második felében a nyugati országokban a folyamatos gazdasági 

fejl dés ellenére nem növekedett azon személyek aránya, akik elégedettek az életükkel 

(I.1.1.ábra) (részletesen ld. Szondy, 2007b). 

 

 

 
      I.1.1. Ábra Az anyagi helyzet és a szubjektív jóllét változása 1946 és 1989 között az 

Amerikai Egyesült Államokban (Diener és mtsai, 1999 nyomán) 
 

Jövedelem Szubjektív jóllét 
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  A gazdasági növekedés korlátozott pozitív hatásnak eredményeképp egyfajta „poszt– 

materialista” filozófia jelent meg a társadalomtudományok területén. Az „életmin ség” 

fogalom jelentésköre kiszélesedett és testet öltött benne az a gondolat, hogy a „jó élet” többet 

jelent az anyagi biztonságnál (Veenhoven, 1996).  Ez a gondolat inspirálta az 1970 – es 

években napvilágot látott „Szociális Indikátor Mozgalom” (Social Indicator Movement) 

munkásságát. Számos országban indultak longitudinális vizsgálatok, melyek megpróbálták 

felmérni az életmin ség nem gazdasági összetev it. A mozgalom hivatalos folyóirata az 1974 

– ben megalapult Social Indicators Research, nemzetközi szervezete pedig az International 

Society for the Study of Quality of Life (ISSQOL). 

Mára az életmin ség kutatás igazi interdiszciplináris kutatási területté szélesedett 

(Kopp, 2006; Sirgy és mtsai, 2003). A kutatási témák rendkívül színesek: vizsgálják az 

id sek, a n k, a kisebbségek és a b ncselekmények áldozatainak az életmin ségét (Michalos, 

2003). Emellett kiemelt figyelmet kap a krónikus betegségben szenved k életmin sége (pl. 

Bullinger és von Mackensen, 2004, Keles és mtsai, 2007). Napjainkban az életmin ség - 

kutatásokban megkísérlik integráli a pszichoszociális, a gazdasági és a környezeti tényez ket 

(részletesen ld. Kopp és Pikó, 2006).  

 

1.1.2. Egyéb el zmények 

 

A 80 – as években Antonovsky (1987) salutogenezis fogalma mutatott rá arra a 

szükségletre, hogy a patológiák kialakulása mellett az egészséges m ködés vizsgálata 

nagyobb hangsúlyt érdemel. Ezen túl Cowen és Kilmer (2002) áttekintésükben 24 olyan 

szerz t sorol fel, akik a prevenció és a pszichés jóllét kérdéseit hangsúlyozzák és így a pozitív 

pszichológia „ seinek” tekinthet ek (I.1.1. Táblázat).   

 

Szerz (k) Rövid bemutatás 

1. Jahoda, 1958 
 

A Joint Commission on Mental Health sorozat els  számának megjelenése, mely 
bemutatja azt a 6 alapvet  jellemz t, melyek a „pozitív mentális egészség” összetev inek 
tekinthet ek. 

2. Caplan, 1964 
 

A mentális egészség meg rzésének elveit és gyakorlatát bemutató kötet. 

3. Sarason és mtsai, 
1966 

Az innovatív primer prevenciós gondolkodást bemutató kötet, mely nagy hatással volt a 
Yale Pszichoedukációs Klinikán folyó tevékenységre. 

4. Hollister, 1967 
 

Bevezeti a traumafogalom ellentétpárját, amit „strens” – nek nevez (ez olyan élmény, 
ami meger síti (strengthen) az ember pszichés ellenálló képességét).  

5. Cowen és mtsai, 
1967 

A prevencióra fókuszáló konceptuális és programadó kötet, mely az akkor uralkodó 
„mentális” egészségügyt l való eltávolodást jelentette. 

6. Cowen, 1973 
 

Az els  fejezet az Annual Review – ban a szociális – közösségi intervenciókról. Igazolja 
a primer prevenció fontosságát és példákat említ az ilyen programokra. 
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7. Kessler és Albee, 
1975 

Fejezet az Annual Review – ban, mely az egészségügy aktuális helyzetével, a primer 
prevenció új alternatív lehet ségeivel és sikereivel foglalkozik.  

8. Zax és Cowen, 
1976 

 

Az els  Abnormal Psychology kézikönyv, melyben egy hosszú rész foglalkozik a 
mentális egészséggel kapcsolatos prevenció szükségességével, f bb fogalmaival és a 
hatékony programokkal. 

9. Cowen, 1977 
 

Az Amerikai Pszichológiai Társaságban elmondott székfoglaló beszéd, melyben a primer 
prevenció területén addig elért eredményeket és a jöv beli feladatokat mutatja be. 

10.Albee és Joffe, 
1977 

 

A Vermont Conferences on Primary Prevention alapján készült könyvsorozat els  
kötete. Alátámasztja a primer prevenció szükségességét és példákkal igazolja 
hatékonyságát. 

11.Prevention Task 
Panel, 1978 

 

A Prevention Task Panel of the President’ Commission on Mental Health jelentése, 
melyben a primer prevenció irányzatát, logikai alapját, szükségességét, eredményeit és 
jöv beli feladatait mutatják be.  

12. Antonovsky, 1979 
 

A mentális egészség patológia és patogenezis – központúságának kritikája. Bevezeti a 
„salutogenezis” fogalmát a fizikai és mentális egészséget segít  folyamatok és élmények 
leírására. 

13. Cowen, 1980 
 

Elméleti cikkében a prevencióra és jóllét növelésre fókuszáló mentális egészségügy 
mellett érvel. A primer prevenciós programok el segítése érdekében osztályozási 
rendszert alakít ki az ilyen programok rendszerezésére. 

14. Albee, 1982 
 

Az American Psychologist – ban megjelent cikkében a pszichopatológiák megel zésének 
és az emberi potenciálok maximalizásának kett s célja mellett érvel.  

15. Cowen, 1986 
 

A Vermont Konferenciakötetben megjelent cikkében bemutatja és értékeli az el z  
évtized primer prevenciót szolgáló programjait és áttekinti a jöv beli kihívásokat. 

16. Coie és mtsai, 
1993 

 

Leírja a „prevenció tudományának” alapvetéseit a pszichológiai problémák 
kockázat/sérülékenység modeljén belül. 

17. Institute of 
Medicine Report, 
1994 

Áttekinti a klasszikus prevenciós megközelítéseket és a prevencióhoz kapcsolódó 
fejleményeket 1909-t l 1993-ig. Körülbelül 200 olyan – a primer prevencióval 
foglalkozó – publikációt azonosít, melyek a prevenció területén talált pozitív 
eredményeket mutat be. 

18. Cowen, 1994 
 

Bemutatja a jóllét növelés elméleti keretét és azt, hogy ez mennyiben különbözik a 
klasszikus primer prevenciótól.  

19. Durlak, 1997 
 

Gyermekek és serdül k számára készült programok bemutatása, melyek a viselkedéses, 
szociális és tanulási problémák, drog és alkohol abúzus megel zésével és a fizikai és 
mentális egészség fejlesztésével foglalkozik.  

20. Durlak és Wells, 
1997 

177, primer prevencióval és jóllét növeléssel foglalkozó cikk metaanalízise, melyben 
szignifikáns pozitív eredményeket talál. 

21. Albee és Gullotta, 
1997 

A „Primary Prevention Works” cím  könyv megjelenése, mely részletesen bemutat 17 
primer prevenciós programot olyan területeken, mint a gyermekek korai fejl dése, 
iskolai prevenciós programok és a feln tteket célzó preventív programok. 

22. Weissberg és 
Greenberg, 1998 

Komprehenzív áttekintés a legújabb iskolai és közösségi – kompetencia fejleszt  
programokról. 

23. Cowen, 1999 
 

A jóllét fejleszt  programok jellemz inek leírása és bemutat egy strukturális modellt a 
gyermekek korai jóllétének fejlesztésére. 

24. Reynolds és mtsai, 
1999 

A gyermekek és fiatalok jóllét növelését szolgáló programok leírása, melyek a korai 
fejl dést, iskolai programokat és az iskola és szül k közti partnerséget hangsúlyozzák. 

I.1.1. Táblázat A prevencióval és pszichés jólléttel foglalkozó szerz k, a pozitív pszichológia 
„ sei” (Cowen és Kilmer,2002 alapján) 

 

 

Cowen és Kilmer (2002) kés bb (1.5.rész) bemutatásra kerül  cikke annak a kritikai 

megjegyzésnek ad hangot, hogy a pozitív pszichológia „mai” képvisel i (pl. Seligman és 

Csíkszentmihályi, 2000) nem hivatkoznak „ seik” munkásságára és így a pozitív pszichológia 

„gyökértelen” és szilárd alapok nélküli marad. 
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 Annak ellenére, hogy számos szerz  foglalkozott a fejl dés, prevenció és mentális 

egészség kérdéseivel, a pozitív pszichológia megjelenéséig kevés kísérlet történt a kutatási 

témák integrálására. Linley és Joseph (2004) szerint az eddig hiányzó közös nyelvezetet és a 

„kollektív identitás” érzését adja a pozitív pszichológia a terület kutatóinak.  

  

1.2. A TERÜLET FEJL DÉSE   

 

A pozitív pszichológia képvisel i szerint a pszichológia tudománya sokáig 

elhanyagolta a pozitív lelki m ködések vizsgálatát (míg a lélek árnyoldalát sokan és sok 

szempontból vizsgálták) (Snyder és Lopez, 2002). A történelem tragikus eseményeinek 

(els sorban a két világháborúról van itt szó) hatására a pszichológia „viktimológiává” alakult: 

kutatásainak középpontjába a személyes szenvedés vizsgálata és gyógyítása került (Seligman 

és Csíkszentmihályi, 2000). 

A pozitív pszichológia egy „erny -fogalom”, mely azoknak a pozitív szubjektív 

élményeknek, pozitív személyiségvonásoknak és pozitív intézményeknek a vizsgálatára 

vonatkozik, melyek javítják az életmin séget és megel zik a patológiák kialakulását. 

(Seligman és Csíkszentmihályi, 2000).  A pozitív pszichológiának nem célja, hogy kutatási 

eredményei semmissé tegyék mindazt, amit az emberi szenvedésr l és patológiákról tudunk. 

Nem tekinthet  egyfajta „boldogságtannak” („happyology”)3 (Tietze, 2001): célja az, hogy az 

emberi tapasztalatok teljes spektrumát – a pozitív és negatív élményekkel együtt – vizsgálja.  

A terület – zászlóbontó cikkének megjelenése óta – rohamos fejl désnek indult 

(Seligman és mtsai, 2005). Ezt számtalan publikáció és könyv megjelenése mellett tematikus 

internetes oldalak, konferenciák és képzések elindulása jelzi. Ugyancsak fontos jelenség a 

kutatási eredmények egyre szélesebb kör  alkalmazása, illetve ezzel összefüggésben az ún. 

„alkalmazott pozitív pszichológia” megjelenése.  

 

1.2.1. Könyvek, folyóiratok, internetes oldalak 

 

A pozitív pszichológia elméleti és módszertani kérdéseit számos könyv járja körül. 

Ezek egy része átfogó jelleg  kézikönyv: ilyenek a The handbook of positive psychology 

(Snyder és Lopez, 2002), A psychology of human strengths (Aspinwall és Staudinger, 2003), 

                                                           
3 Angolszász nyelvterületen „Pollyana – elvnek” nevezik a túlzott, irreális optimizmust, a „minden rosszban van 
valami jó” felfogást – mely egyes kritkiák szerint a pozitív pszichológiát jellemzi ( a kifejezés eredetér l ld. az 1. 
Függeléket).  



 
7 

 

Flourishing (Keyes és Haidt, 2003), Character strengths and virtues: a handbook and 

classification (Peterson és Seligman, 2004) valamint a Positive psychology in practice (Linley 

és Joseph, 2004). A szakkönyvek másik csoportja a téma egy – egy konkrét területére 

fókuszál: az Authentic Happiness (Seligman, 2002) és a Well – being: the foundations of 

hedonic psychology (Kahneman és mtsai, 1999) a szubjektív jóllétre, az Optimism and 

pessimism: implications for theory, research, and practice (Chang, 2002) pedig az 

optimizmusra. A mérési, kutatási kérdéseket a Positive Psychological Assessment: A 

Handbook of Models and Measures (Lopez és Snyder, 2004) és a Handbook of Methods in 

Positive Psychology (Ong és van Dulmen, 2006) taglalja.  

A 2000 óta megjelen  Journal of Happiness Studies kizárólag a szubjektív jóllét 

témájában közöl cikkeket. Szintén számos életmin séggel foglalkozó publikációt közöl a 

Social Indicators Research folyóirat. A Journal of Positive Psychology 2006 – ban jelent meg 

el ször és „optimális emberi m ködés és a jóllét serkentése és el mozdítása” témájában 

született cikkeket publikál. 

A pozitív pszichológia számos honlappal és tematikus van jelen az interneten. 

Példaképp említhetjük a Positive Psychology Center - t (www.ppc.sas.upenn.edu/index.htm), a 

World Database of Happiness (www.eur.nl/fsw/happiness), illetve egy magyar nyelv  

linkgy jteményt, a www.pozitivpszichologia.lap.hu - t (a pozitív pszichológia témakörében 

megjelent legfontosabb könyvek, folyóiratok és internetes oldalak listáját a 3. Függelék 

tartalmazza). 

 

1.2.2. Konferenciák, képzések 

 

Az 1999 óta minden évben megrendezésre kerül a Positive Psychology Summit, 

melyen alkalmanként több százan vesznek részt. A Positive Psychology Center világszerte 

több, mint 50 kutatócsoport munkáját támogatja. Amerikában már több pozitív pszichológiai 

egyetemi kutatási központ alakult ki (University of Pennsylvania, University of Michigan, 

University of Illinois és Claremont Graduate University). Világszerte számos egyetemi kurzus 

oktatja a pozitív pszichológia tudományát4. 2005 szeptemberében a Pennsylvania Egyetemen 

elindult az els  (MA – szint ) Master of Applied Positive Psychology – képzés 

(www.sas.upenn.edu/CGS/graduate/mapp/).   

 

                                                           
4 Magyarországi példaként az ELTE Pszichológia szakján a 2003 óta meghirdetésre kerül  „A boldogság 
pszichológiája”, illetve az „Optimizmus pszichológiája” cím  kurzusok említhetjük.  
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1.2.3. Alkalmazott Pozitív Pszichológia 

 

A pozitív pszichológia megszületése után gyorsan megjelent az igény a kutatási 

eredmények gyakorlatba való átültetésére. Az ún. alkalmazott pozitív pszichológia Linley és 

Joseph (2004) alapján „a pozitív pszichológiai kutatás eredményeinek alkalmazása az 

optimális m ködés serkentése érdekében” (i.m., 4.o). A szerz k hat pontban részletezik a 

fenti definíciót: 

1. Serkentés: Az alkalmazott pozitív pszichológia nem preskriptív jelleg , azaz nem 

szabja meg az embereknek, hogy hogyan viselkedjenek. Ehelyett serkent  jelleg  oly módon, 

hogy segíti az embereket saját céljai elérésében.  

2. Optimális m ködés: Ez a kifejezés kívánatos pszichológiai folyamatok és kimenetek 

széles körére vonatkozik. Ide kívánatosnak tartott szubjektív élmények (mint a boldogság, 

remény), pozitív személyiségvonások (mint a bölcsesség, érzelmi intelligencia) és az olyan 

erények, melyek a „jó állampolgársághoz” járulnak hozzá (mint a felel sség és altruizmus). 

Az optimális m ködés részletes bemutatását ld. lejjebb (1.3.2a rész). 

3. Értékfelfogás: Miközben olyan fogalmakról beszélnek, mint „pozitív 

személyiségvonások” vagy „jó élet”, óhatatlanul kiállnak adott értékek mellé (és ez igaz 

annak ellenére is, hogy a pszichológia tudománya értéksemlegességre törekszik). Ezeket az 

értékeket expliciten meg kell fogalmazni és  velük kapcsolatban lehet vé kell tenni a 

tudományos vizsgálódást és kritikát. 

4. Az alkalmazás szintjei: Az alkalmazott pozitív pszichológia alkalmazható egyéni 

szinten, csoportok, szervezetek, közösségek és a társadalom szintjén.  

5. Az emberi m ködés teljes spektrumával foglalkozik. Ezt azt jelenti, hogy mind a 

distressz csökkentését, mind az optimális m ködés serkentését feladatának tekinti. Nem 

elégszik meg azzal, hogy megszüntesse a tüneteket, illetve csökkentse a disstresszt (azaz, 

hogy „mínusz állapotból nullára hozza fel a személyt”) – célja az, hogy a patológia 

megsz nése után tovább segítse a személy optimális fejl dését („nulláról pozitív állapotba”).  

6. Az alkalmazott pozitív pszichológia nem kíván a pszichológia egy új ága, területe 

lenni – ehelyett kollektív identitást és közös nyelvezetet ad azon pszichológusok számára, 

akik munkájuk során pozitív pszichológiai témákkal foglalkoznak.  
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1.3. A TERÜLET ALAPKÉRDÉSEI 

 

Linley és Joseph (2004) alapján áttekintjük a pozitív pszichológia néhány elméleti 

alapkérdését. 

 

1.3.1. Feltevések az emberi természetr l 

 

A pozitív pszichológia - a humanisztikus iskolához hasonlóan – elutasítja a freudi, 

negatív emberképet. Ehelyett azt gondolja, hogy az emberekben impliciten megvan a „jóra” 

és a „jó élet”  megvalósítására való törekvés.  

Az a gondolat, hogy az önmegvalósítás konstruktív és „jóra” törekszik, már 

Arisztotelésznél megjelenik. Elképzelése az volt, hogy minden embert egy daimón (szellem, 

lélek) vezérel a neki megfelel  célok, illetve tevékenységek felé. Amennyiben ennek 

megfelel en viselkedünk, létrejön az eudaimónia5 állapota.  A humanisztikus pszichológia 

expliciten beszél az önmegvalósításra irányuló motivációról (Rogers, 1963) és az ezt irányító 

organizmikus értékel  folyamatokról.  

 

1.3.2. Miért „pozitív” pszichológia? 

 

A „pozitív pszichológia” kifejezés azt implikálja, hogy a pozitív (akárhogy is 

defináljuk) jó és kívánatos. A kulcskérdés azonban az, hogy hogyan definiáljuk a „pozitív” – 

ot. Seligman és Csíkszentmihályi (2000) a pozitív pszichológia kívánatos, „pozitív” céljának 

a boldogság és jóllét (well-being) elérését tekinti. De pontosan mit fed a boldogság és a jóllét 

kifejezés? 

 

 

 

 
                                                           
5 Az eudaimónia kifejezés a görög eu (jó) és daimon (szellem, lélek) szavakból áll össze. Pontos jelentését nehéz 
visszaadni: leggyakrabban boldogságnak szokták fordítani – ehelyett egyes szerz k a „pszichés jóllét” vagy a 
„személyiségfejl dés” kifejezést tartanák megfelel nek. Ryff (1989) – talán kissé túlozva – így fogalmaz: „Ha 
Arisztotelész legf bb jóra vonatkozó eudaimonia fogalmát a személyiség fejl désének és nem boldogságnak 
fordították volna, akkor az elmúlt 20 év pszichológiai jóllét kutatása más irányt vehetett volna” (i.m., 1070. o.). Az 
arisztotelészi idézet, aminek Ryff (1989) oly nagy jelent séget tulajdonít, így hangzik: „Abban, hogy a 
boldogságot (eudaimónia) a legf bb jónak kell tartani, talán mindenki egyet is ért; kívánatos azonban, hogy arról 
szóljunk világosabban: mi a boldogság (eudaimónia) lényege.”  
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1.3.2.1.  A jóllét jelentése 

 

A szakirodalom (pl. Waterman, 1993; Ryan és Deci, 2001) megkülönbözteti 

egymástól a szubjektív jóllétet és a pszichológiai jóllét konstruktumát. A különbség mind 

teoretikusan, mind pedig empirikusan megalapozott (Linley és Joseph, 2004) és igen fontos 

következményei vannak a pozitív pszichológia elméletére és gyakorlatára nézve (ld. lejjebb). 

 

Szubjektív jóllét 

 

Diener és mtsai (1999) definíciója szerint „a szubjektív jóllét arra vonatkozik, hogy az 

emberek hogyan értékelik az életüket – beleértve egy kognitív ítéletet (mint például az élettel 

való elégedettség) és egy affektív értékelést (mint például a pozitív és negatív érzelmek). Egy 

személy akkor jellemezhet  magas szubjektív jólléttel, ha az életét kielégít nek látja, pozitív 

érzelmeket gyakran, negatív érzelmeket pedig ritkán él át” (i.m. 311.o.). Láthatjuk, hogy ez az 

a konstruktum, ami leginkább megfeleltethet  a laikusok „boldogság” fogalmának 

(részletesen ld. Szondy, 2003). Ryan és Deci (2001) a jóllétnek ezt a típusát nevezi hedonikus 

boldogságnak. A kifejezés a görög hedoné („gyönyör”) szóból fakad6 és jól jelzi a 

konstruktum intim kapcsolatát a pozitív érzelmekkel.  

A szubjektív jóllét hosszútávon való növelése az ún. „hedonikus taposómalom” 

(hedonic treadmill) jelenség miatt nehezen megvalósítható7. A kifejezés arra utal, hogy mivel 

igen gyorsan adaptálódunk a bennünket ér  pozitív ingerekhez, a pozitív érzelmi állapot 

állandó szintjének fenntartásához „taposómalomszer en” kell dolgoznunk.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

6 Bár az utókor Epikuroszhoz köti a hedonikus életfilozófia megalkotását, látnunk kell, hogy az Epikurosz által 
„propagált” gyönyör fogalma nagyban különbözik napjaink gyönyörfogalmától. Err l így ír Epikurosz: 
 „Amikor tehát azt állítjuk, hogy az élet célja a gyönyör, nem a tivornyázók gyönyöreir l s nem az 
élvhajhászásban rejl  gyönyör ségekr l beszélünk, ahogy egyesek (…) tartják, hanem arról, hogy testünk 
mentes legyen a fájdalomtól, lelkünk pedig a zavaroktól. Hisz nem az (…) élhajhászás (…) teszi az életet 
kellemessé, hanem a józan gondolkodás, amely (…) szám zi a hiedelmeket, amelyek miatt a legtöbb zavar éri a 
lelket.” (Levél Menoikeuszhoz) 

 
 
7 Ugyanakkor erre irányuló próbálkozásokról számol be Sheldon és Lyubomirsky (2006). Eredményeik szerint 
bizonyos pozitív pszichológiai intervenciós technikák hosszú távon növelhetik az élettel való elégedettséget.  
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Pszichológiai jóllét 

 

 A pszichológiai jóllét az „élet kihívásainak való elkötelez désnek” (Keyes és mtsai, 

2002) tekinthet , mely akkor jöhet létre, ha az organizmikus értékel  folyamatainknak 

megfelel en cselekszünk. Ryan és Deci (2001) a jóllétnek ezt a típusát nevezi eudaimónikus 

boldogságnak8. Waterman (1993) definíciója szerint az eudaimónikus boldogságot olyan 

tevékenységek közben éljük át, amelyekre jellemz  az (a) intenzív bevonódás, a (b) teljesség 

érzés és (c) annak az érzése, hogy erre a tevékenységre vagyunk teremtve. Olyan aktivitások 

okoznak tehát eudaimónikus boldogságot, amelyekben a személy képességei fejlesztésén 

keresztül megtapasztalja az önmegvalósítás élményét.  

Linley és Joseph (2004) szerint a szubjektív jóllét növelésére való kizárólagos 

fókuszálás hiábavaló és ellentmondásos cél. Ezzel szemben a pozitív pszichológiai m ködést 

kifejez  pszichológiai jóllét megfelel  cél az (alkalmazott) pozitív pszichológia számára. 

Ahelyett tehát, hogy a gyönyörök keresésére és a fájdalmak elkerülésére (szubjektív jóllét) 

fókuszálnánk, a személyes fejl désre és elkötelez désre (pszichológiai jóllét) kell fókuszálni.  

 

1.3.3. A pozitív és negatív integrálása 

 

A pozitív pszichológia célja, hogy az emberi élmények mindkét oldalát, a pozitív és – 

az elkerülhetetlen – negatív élményeket integráltan vizsgálja (Linley és Joseph, 2004). A 

pozitív pszichológia felfogását a pozitív és negatív érzelmek viszonyáról Larsen és mtsai 

(2003) összefoglalója alapján mutatjuk be. A szerz k kiemelik, hogy bár a pozitív és negatív 

érzelmekért felel s agyterületek különböznek egymástól, együttes aktivitásuk is el fordulhat. 

Ez a koaktiváció megélhet  diszharmónikusként és kellemetlenként, de ugyanakkor segíthet a 

komolyabb stresszorokkal való megküzdésben: lehet vé teszi a stresszor elfogadását és a vele 

kapcsolatos jelentés-, illetve értelemtalálást. Ryff és Singer (2003) hasonló szellemben ír 

arról, hogy a „jó élet” nem a nyugodt, gondtalan életvitelen, hanem a nehézségekkel való 

aktív szembenézésen keresztül valósulhat meg. Jól illusztrálja ezt a poszttraumás fejl dés 

jelensége (Nolen-Hoeksema és Davis, 2002), amikor is a személyiségfejl dés (pszichológiai 

jóllét) komoly stresszorok, traumák hatására jön létre. A poszttraumás fejl dés semlegesít 

minden olyan kritikát, mely szerint a pozitív pszichológia egyfajta „boldogságtannak” 

tekinthet .  
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1.3.4. A pozitív pszichológia kulturális kontextusa 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a pozitív pszichológia kutatási eredményei – melyek 

els sorban az individualista amerikai és nyugat – európai kultúrkörben születtek – csak 

fenntartásokkal általánosíthatóak más kultúrákra. Példaképp Chang (2002) összefoglalóját 

említhetjük az optimizmus kultúrafügg  hatásaival kapcsolatban. Eredményei szerint a fehér, 

kaukázusi mintában a pesszimizmus csökkentette az olyan adaptívnak tekinthet  megküzdési 

stratégiák használatát, mint a probléma – megoldás és az érzelmek kifejezése. Ezzel szemben 

az ázsiai személyekb l álló mintában a pesszimizmus pozitív kapcsolatot mutatott ezen 

megküzdési stratégiák használatával. Az optimizmus különböz  változókkal mutatott 

kapcsolata nagymértékben különbözik az individualista teljesítményt, elégedettséget és 

boldogulást hangsúlyozó (nyugat – európai és amerikai) és a keleti kollektív  kultúrákban (az 

optimizmus kulturális befolyásoló tényez ir l ld. lejjebb).  

 

1.4. A POZITÍV PSZICHOLÓGIA ÉS HUMANISZTIKUS PSZICHOLÓGIA KAPCSOLATA 

 

Az American Psychologist 2000 januárjában megjelent „mozgalomindító” cikkükben 

Seligman és Csíkszentmihályi (2000) elismer en szólnak a humanisztikus pszichológia 

„nagylelk  humanista látásmódjáról”. Lejjebb azonban így folytatják: 

 

„A humanisztikus pszichológia nem rendelkezik növekv  empirikus alappal és 

számtalan ’segíts magadon’ mozgalom megszületését serkentette. Ezek némelyike az egyénre 

helyezi a hangsúlyt és bátorítja az én-központúságot, csökkentve ezzel a kollektív jólléttel 

való tör dést. …  Mindazonáltal az 1960 –as évek humanisztikus pszichológiájának egyik 

öröksége jól látható bármelyik nagyobb könyvesboltban: a „Pszichológia” részlegben minden 

egyes olyan polcra, ahol a tudományos sztenderdeknek megfelel  könyvek találhatóak, 

legalább 10 olyan polc esik, melyeken a kristálygyógyítással, aromaterápiával és a „bels  

gyermek” megtalálásával foglalkozó könyvek sorakoznak.” (i.m., 7.o.) 

 

Nem meglep , hogy a humanisztikus pszichológia egyes képvisel i kemény szavakkal 

válaszolnak Seligman kritikájára: 

                                                                                                                                                                                     
8 Ld. 4. lábjegyzet 
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„ …  Seligman, miközben túlságosan elfoglalta, hogy beképzelten igazolja 

megközelítésének tudományos fels bbrend ségét, elmulasztotta azt az irodalmi áttekintést, 

ami egy egyetemi hallgató számára is alapvet  lenne” (Taylor,2001 14.o.) 

A Journal of Humanistic Psychology tematikus (a pozitív pszichológiával foglalkozó) 

számában Eugene Taylor (2001) a fenti idézet alapján 3 pontban összegzi Seligman „vádjait” 

a humanisztikus pszichológiával kapcsolatban: (1) nincs empirikus kutatási tradíciója, (2) 

hozzájárult a nárcizmus, egoizmus kultuszának kialakulásához és (3) tudománytalan.  

Taylor (2001), miután ismerteti Seligman vádjait, sorra megcáfolja azokat. Els nként 

a tudományos kutatási hagyomány hiányát cáfolja. Példaképp említi a Murray (1943) által 

kidolgozott Tematikus Appercepciós Tesztet (TAT), a Stephenson (1953) által kidolgozott, 

majd Rogers (1954) által átvett Q – szortírozást, illetve a Rolo May szerepét az egzisztenciális 

terápiában használt mér eszközök kidolgozásában.  Az önmegvalósítás sokat használt és 

bemért mér eszköze a Shostrom – féle (1964) Személyes Irányultság Kérd ív (Shostrom’s 

Personal Orientation Inventory). A téma tárgyalását azzal zárja a szerz , hogy „ Seligman  

kiváló kutató, de választott területének pszichológiatörténeti szakirodalmát nem ismeri” (i.m., 

21.o.).  

A második „vádpontot” (a nárcizmus kultuszának er sítés) szintén megalapozatlannak 

találja Taylor (2001). Illusztrációképp a humanisztikus irányzat „interracial encounter” 

csoportjait, a közösség épít  programjait és a nemzetközi békemozgalomban való részvételét 

említi.  

Az utolsó vádpont a humanisztikus pszichológia tudománytalan, s t tudományellenes 

jellegére vonatkozik. Taylor (2001) szerint ez a vád abból fakad, hogy Seligman összekeveri a 

klasszikus humanisztikus mozgalmat és a 70 – es években ebb l kialakuló „pszichoterápiás 

ellenkultúrát”. Ez a pszichoterápiás ellenkultúra a humanisztikus iskola transzperszonális 

ágából n tte ki magát és például olyan témák el retörésében nyilvánult meg, mint  a jóga és 

meditáció –  kutatás, a sámánizmus és a test – lélek egyensúlyát hangsúlyozó alternatív 

gyógymódok. A szerz  a humanisztikus mozgalom „védelmében” megemlíti azt is, hogy a 

humanisztikus pszichológia és pozitív pszichológia episztemológiai megközelítése 

nagymértékben eltér egymástól. Az a pozitivista redukcionizmus, amit a pozitív pszichológia 

alkalmaz, hasznos lehet egy tudomány kezdeti id szakában, kés bb azonban elengedhetetlen 

bizonyos fokú szubjektivitás és önreflexió. Mivel Seligman elmélete nem tartalmaz ilyen 

reflektív elemet, még gyerekcip ben járó megközelítésnek tekinthet .       

 Taylor (2001) végül kitér a pozitív pszichológia jöv jére is. Elképzelése szerint, 

addig, amíg a pozitív pszichológia nem alakít ki „pozitívabb attit döt” a gyökereit képz  
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humanisztikus iskola felé, addig a redukcionista kísérletezés sz k keretei közé lesz szorítva. 

„És ebben az esetben Seligman is úgy végezheti, mint Freud, akire úgy tekintünk, mint aki 

nagymértékben befolyásolta a pszichológiáról való közgondolkodást, de valójában sohasem 

jutott el a tudományos pszichológia középpontjába” (i.m., 27.o.).  

A humanisztikus iskolán belül nem mindenki látja ilyen konfliktustelinek a két 

megközelítés viszonyát. Resnick és mtsai (2001) szerint gyümölcsöz  lehet a párbeszéd a 

humanisztikus iskola és a pozitív pszichológia iskolája között. A pozitív pszichológiára 

jellemz  tudományos szigor és a változók sikeres operacionalizálása régóta okoz fejtörést a 

humanisztikus pszichológiának. „Cserébe” a humanisztikus pszichológia a fenomenológiai 

látásmóddal és episztemiológiával gazdagíthatja a pozitív pszichológiát.   

 

1.5. A POZITÍV PSZICHOLÓGIA KRITIKÁJA  

  

A fenti ellenvetéseken túl több kritika is megfogalmazódott a pozitív pszichológiával 

szemben. Held (2004) kett  ilyet ismertet. Az els  a „pozitív attit d zsarnokságára” 

vonatkozik – a szerz  úgy látja, hogy a pozitív pszichológiának az a f  üzenete, hogy 

„minden, ami pozitív, az jó és hasznos, és minden, ami negatív, az rossz és káros” (i.m., 

12.o.). Ez egy „mindenkire és minden helyzetre ráhúzható” képlet, ami hozzájárulhat ahhoz, 

hogy az ember b ntudatot érezzen akkor, ha a negatív érzések eluralkodnak rajta. Mint 

fentebb („1.3.3. A pozitív és negatív egyeztetése”) láttuk, a pozitív pszichológia els  

id szakában valóban sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a pozitív állapotok és érzelmek 

vizsgálata. Mostanra azonban helyreállt az egyensúly (Linley és Joseph, 2004) és a pozitív 

pszichológia az emberi élmények teljes spektrumát (mind a pozitív, mind pedig a negatív 

aspektust) vizsgálja (részletesen ld. fent).    

Held (2004) álláspontja szerint a mozgalom „szóviv i” mindent megtesznek azért, 

hogy a mozgalmat elkülönítsék nemcsak a humanisztikus pszichológiától, és a pszichológia 

(illetve általában a társadalomtudományok) egyéb területeit l. Ezt a „szeparatista” jelleget a 

szerz   Snyder és Lopez (2002) „A pozitív pszichológia jöv je: Függetlenségi Nyilatkozat” 

cím  cikkéb l vett idézettel illusztrálja:  

 

„Úgy gondoljuk, hogy egy tudományos mozgalom els  lépése – amit úgy 

jellemezhetünk, mint a ’patológia modellt l’ való függetlenség kinyilatkoztatása – 

megtörtént” (i.m., 752.o.)  
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Smith (2003) a Handbook of Positive Psychology (Snyder és Lopez, 2002)-ról írt 

recenziójában így ír a szeparatista jellegr l: 

 

„A mozgalom szóviv i természetes módon eltúlozzák a mozgalom újszer ségét. Úgy 

gondolom, hogy a mentális betegségek primer prevenciójával foglalkozók hasonló célokat 

t ztek ki maguk elé, de a hangsúly, amit a mentális betegségekre helyeztek, ’kiverte a 

biztosítékot’ a pozitív pszichológia doktrinerebb képvisel inél. És nem tetszik az a mód, 

ahogy ez utóbbi szembeállítja pozitív modelljét azzal, amit k patologikus, ’gyengeség’ 

modellnek vagy ideológiának tekintenek…A kézikönyvben található visszatér  hivatkozás a 

patologikus, orvosi modellre egyértelm en bizonyítja számomra, hogy némely pozitív 

pszichológus részvétele inkább ideologikus és nem racionális jelleg .” (i.m., 162.o.)  

Cowen és Kilmer (2002) három ponton kritizálja a pozitív pszichológiai 

megközelítést. Els  (fentebb már említett) megállapításuk az, hogy a pozitív pszichológia 

képvisel i szeparálódnak a mozgalom gyökerét képz  megközelítésekt l és szerz kt l. 

Illusztrációképp a szerz k megemlítik, hogy az American Psychologist pozitív 

pszichológiával foglalkozó tematikus számában összesen 1308 idézet található – ezek közül 

az 1. táblázatban felsorolt (a prevencióval és a pszichés jólléttel foglalkozó) szerz k 

mindössze három idézettel szerepelnek. A szerz k szerint a pozitív pszichológia jöv beli 

fejl dését nagymértékben felgyorsíthatja a gyökereivel való kapcsolat er sítése. 

Cowen és Kilmer (2002) második kritikai megállapítása a pozitív pszichológia „bels  

konzisztenciájára” vonatkozik. Az integratív, átfogó elméleti keret hiányában úgy t nhet, 

hogy a pozitív pszichológián belül mindenki a „saját dolgával van elfoglalva” és így hiányzik 

a terület koherenciája. Illusztrációképp a szerz k itt is az American Psychologist 

különszámára hivatkoznak. Áttekintésük szerint a különszám 16 cikkében összesen mintegy 

60, kívánatosnak tekintett célváltozó szerepel (I.1.2. táblázat).  
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Altruizmus Fizikai jóllét Optimizmus 

Anticipáció Flow – élmény Öndetermináció 

Autonómia Gondoskodás Önszabályozás 

Barátság Humor Pozitív érzelmi állapotok 

Bátorság Interperszonális készségek Racionális gondolkodás 

Bevonódás Jóllét Realizmus 

Boldogság Jó hangulat Remény 

Bölcsesség Jöv orientáltság Rugalmas gondolkodás 

Belátás Kezdeményez készség Teljesítmény 

Együttm ködés Kitartás Tehetség 

Érzékenység Koncentrálóképesség Tolerancia 

Élettel való elégettség Kontroll Tökéletes élmény 

Eredetiség Kreativitás Udvariasság 

Elkötelezettség Megbízhatóság  

Ellenállás a csábításnak Mértékletesség  

 I.1.2. Táblázat A pozitív pszichológia által vizsgált változók közül néhány (Cowen és Kilmer, 
2002 alapján) 

 

A célváltozók nagy száma ellenére (vagy éppen ezért) a köztük lév  kapcsolat és 

együttjárás jellege nem merül fel kérdésként a cikkekben.  Cowen és Kilmer (2002) szerint a 

pozitív pszichológiának bels  konzisztenciája növelésének szempontjából szüksége lenne egy 

átfogó, komplex elméletre. Ez lehet vé tenné azt is, hogy a fenti, 60-as listát egy sokkal 

rövidebb, jól definiált konstruktumokból álló lista váltsa le.    

Cowen és Kilmer (2002) utolsó kritikai megjegyzése arra vonatkozik, hogy a pozitív 

pszichológia szinte kizárólag keresztmetszeti, feln tt mintán végzett kutatásokra támaszkodik. 

Hosszútávon pedig elképzelhetetlen egy olyan pozitív pszichológia, amely nem foglalkozik a 

kora gyermekkori fejl déssel és azokkal a változókkal, melyek el segítik a kés bbi pozitív 

fejl dést. Ezért a jöv ben longitudinális vizsgálatoknak kell tisztáznia a „pozitív fejl dés” 

mintázatait.   

A fentieken kívül Taylor (2001) elitizmussal vádolja a pozitív pszichológiát. Eszerint 

„kialakult egy kontrolláló elit, aminek tagjai egymást választják és igazolják, melynek 

sztenderdjeit mindenkinek el kell fogadnia, akár tetszik, akár nem” (i.m., 16.o.).  
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1.5.1. A pozitív pszichológia kritikája: Összefoglalás 

 

Az 1.4 és 1.5 pontok alapján a pozitív pszichológiával szemben megfogalmazott 

legfontosabb kritikákat az alábbiakban összegezhetjük: 

 szeparatista jelleg (mind a gyökerét képz  humanisztikus pszichológiával, mind a 

pszichológia egyéb területeivel szemben) 

 pozitivista redukcionizmus 

 a „pozitív” túlhangsúlyozása és „mindenkinek megfelel  receptek” el írása  

 a bels  koherencia hiánya 

 elitizmus: egy sz k „hatalmi” csoport határozza meg, hogy milyen kutatási témák 

kívánatosak, mely kutatások kaphatnak támogatást, stb.   

  

A szeparatizmus vádját megfogalmazó szerz k (pl. Cowen és Kilmer (2002); Held, 

2003) azt sugallják, hogy a pozitív pszichológia kifejezés azt implikálja, hogy minden, ami 

nem pozitív pszichológia, az negatív pszichológia lenne. Eme felfogással szemben inkább 

Sheldon és King (2001) véleményével értünk egyet, miszerint „a pozitív pszichológia 

egyszer en csak pszichológia” (i.m., 216.o.), mely megpróbálja a kutatók figyelmét az emberi 

képességekre és a fejl dési lehet ségekre irányítani. A szeparatizmus vádjával csak annyiban 

érthetünk egyet, hogy a pozitív pszichológiai fogalmak és konstruktumok (els sorban a 

humanisztikus pszichológián belül megtalálható) „ seikkel” való kapcsolata még valóban 

tisztázásra vár.  A módszertani kritikák „nyitott kapukat döngetnek”. Linley és Joseph (2004) 

elismerik, hogy a pozitív pszichológia nem mindegyik kérdésfeltevése vizsgálható szigorú 

kísérleti módszerekkel. A pozitív pszichológiában egyre gyakrabban alkalmaznak olyan 

kvalitatív jelleg  módszereket (pl. élményértékel  mintavételi eljárás, napló-tanulmányok, 

diszkurzusanalízis), melyekkel az emberi tapasztalás azon aspektusai is vizsgálhatóak, melyek 

a laboratóriumi kísérleti helyzetek vagy kérd íves vizsgálatok számára hozzáférhetetlenek.   

Mivel a pozitív pszichológia els sorban a XX. század betegség-orientált 

pszichológiájára adott válaszként alakult ki, érthet , hogy kezdeti id szakában szinte 

kizárólag a pozitív emberi aspektusokra fókuszált. Mostanra azonban az egyensúly helyreállt, 

és a kialakuló integratív megközelítés együttesen vizsgálja az emberi természet mind pozitív, 

mind negatív oldalát. Ezt legnyilvánvalóbban a poszttraumás fej dés (pl. Kulcsár, 2005; 

Nagy, 2004) intenzív kutatása illusztrálja. Linley és Joseph (2004) a „pozitív pszichológia 

megdics üléseként” (i.m. 725.o.) tekint erre a poszttraumás fejl dés jelenségére, hiszen az, 
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hogy a pszichológiai jóllét traumák és negatív események hatására jön létre, semmisé teszi azt 

a kritikát, miszerint a pozitív pszichológia csak a „pozitívval” foglalkozik.   

A „mindenkinek megfelel  receptek” felfogás veszélyeire a pozitív pszichológia 

képvisel i is felhívják a figyelmet. Ennek jegyében Norem és Chang (2002a) például „az 

optimizmus jó – a pesszimizmus rossz” felfogást cáfolja. Ma már bizonyított tény, hogy a 

pesszimizmus egyik formája, a defenzív pesszimizmus (Norem, 2002) er sen szorongó 

személyek esetében javítja a teljesítményt és a hangulatot (részletesen ld. lejjebb).  

Az elitizmus és fragmentáltság bizonyos fokig valóban jellemzi a pozitív pszichológia 

jelenlegi helyzetét. Valószín síthet , hogy a mozgalom további szélesedése és integratív 

elméletek megszületése fokozatosan csökkenti ezen problémák mértékét.  

 

1.6. POZITÍV PSZICHOLÓGIA: A LEGÚJABB FEJLEMÉNYEK 

 

 Ahogy azt feljebb (1.2.3. rész) említettük, az utóbbi években a pozitív pszichológia 

képvisel i egyre inkább törekszenek az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetésére. Ez a 

törekvés nyilvánul meg az Alkalmazott Pozitív Pszichológia megszületésében (ld. fentebb). 

Az alábbiakban az Alkalmazott Pozitív Pszichológia két konkrét és igen frissnek mondható 

területét mutatjuk be: a pozitív pszichoterápiát és a pozitív pszichológiai eredmények 

döntéshozói (policy) következményeit. 

 

1.6.1. Pozitív pszichoterápia 

 

 Seligman és mtsai (2006) szembeállítják a hagyományos pszichoterápiás eljárásokat és 

a pozitív pszichoterápiát (els sorban a depresszióra fókuszálva)9. Míg az el bbiek 

els dlegesen a tünetekkel és a problémákkal foglalkoznak, addig a pozitív pszichoterápia 

alkalmazói azt gondolják, hogy a depresszió úgy is hatékonyan kezelhet , ha nem a negatív 

tünetei fókuszálunk, hanem közvetlenül és els dlegesen a pozitív érzelmek támogatására és a 

személy er sségeire.   

  

                                                           
9 A Pozitív Pszichoterápia természetesen nem el zmény nélkül való. Fordyce (1977) egy 14 technikából álló 
„boldogság terápiát” dolgozott ki (a terápia összetev i például az aktivitásra és a társas bevonódásra való 
ösztönzés, illetve a jelentésteli munka megtalálása). Fava és kollégái (Fava, 1999;, Fava és Ruini 2003) egy 
„jólét terápiát” (well-being therapy) dolgoztak ki Ryff (1989) pszichológiai jólét elmélete alapján. Frisch (2006) 
„életmin ség terápiája” (quality of life therapy) pedig integrálja az élettel való elégedettség megközelítést a 
kognitív szemlélettel. 
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Seligman és mtsai (2006) két kutatásban vizsgálták a pozitív pszichoterápia hatásosságát. Az 

els ben 40, enyhe-közepes depresszióban szenved  személy 6 héten keresztül végezett 

„boldogságnövel ” technikákat (ld. 5. Függelék). A kontrollcsoporthoz képest ezen 

személyek depressziópontszáma még egy évvel az intervenciós technika alkalmazása után is 

szignifikánsan alacsonyabb volt. A második kutatásban 13 depressziós személy vett részt egy 

14 terápiás ülésb l álló pozitív pszichológiai egyéni terápián (ld. 5. Függelék). A 

kontrollcsoportot hagyományos pszichoterápiában részesül , illetve hagyományos 

pszichoterápiában és gyógyszeres kezelésben részesül  szemények alkották. Az eredmények 

azt mutatták, hogy a három csoport közül a pozitív pszichoterápiában részesül  személyek 

depresszió pontszáma csökkent a legnagyobb mértékben.   

 

1.6.2. Döntéshozói (policy) konzekvenciák 

 

A szubjektív jóllétre vonatkozó ismereteknek fontos implikáció vannak a politikai és 

szociális döntéshozók számára. A nemzeti gazdaságra vonatkozó mutatók (pl. bruttó nemzeti 

össztermék, munkanélküliségi ráta) és a szociális indikátorok (pl. csecsem halandóság, 

analfabétizmus aránya) mellett az olyan szubjektív indikátorok, mint például a szubjektív 

jóllét mérése és követése is fontos. Nagy – Britannia kormánya már tett erre irányuló 

er feszítéseket (ld. Donovan és Halpern, 2002). 

Diener (2006) szerint a szubjektív jóllét mér számai „használhatóak a nemzeti 

politikáról való diszkusszióban és hasznosak lehetnek a gazdasági élet vezet inek éppúgy, 

mint a politikusoknak, mind lokális, mind regionális szinten” (i.m., 399.o). Ehhez a jóllét 

globális mér eszközei mellett specifikus, validált mér eszközökre van szükség. A 

döntéshozók számára a lakosság boldogsága, élettel való elégedettsége nem pusztán 

önmagában, per se fontos, hanem mert a személyes jóllét társadalmi szinten is számos pozitív 

hatással jár (a boldogság pozitív következményeir l részletesen ld. Lyubomirsky és mtsai, 

2005).  

 

1.7. A POZITÍV PSZICHOLÓGIA MAGYARORSZÁGON 

 

 Sajnálatos módon a pozitív pszichológia iránt világszerte megn tt érdekl dés 

hazánkban csak lassan kezdi el éreztetni hatását. Annak ellenére, hogy „laikusok” számára 

számos ismeretterjeszt  könyv jelent meg a témában, pozitív pszichológiával foglalkozó, 
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tudományos igény  átfogó jelleg  kézikönyv még nem jelent meg magyar nyelven10  Ennek 

ellenére már születtek publikációk a pozitív pszichológia „szellemébe”. Bizonyos 

részterületeket, jelenségeket igényes könyvek mutatnak be: Oláh (2006) a megküzdés és a 

flow – élmény, Kulcsár (1999, 2006) pedig az empátia, altruizmus, illetve a poszttraumás 

fejl dés témáját járja körül. Tudományos cikkek foglalkoznak a pszichológiai 

immunrendszerrel (pl. Oláh, 2003-2004), a szubjektív jólléttel (Szondy, 2004a; Szondy, 

megjelenés alatt; Pikó, 2002, 2007), az optimizmussal (Szondy, 2004b, 2005, Szondy és 

mtsai, 2005; Szondy, 2006b), a poszttraumás fejl déssel (Nagy, 2004) és a megbocsátással 

(Szondy, 2006a,2007, megjelenés alatt). 

 Egyel re kevés tudományos m hely foglalkozik a pozitív pszichológia tárgykörébe 

tartozó kutatási témákkal. Kivételként kell megemlítenünk a SOTE Magatartástudományi 

Intézet által vezetett (Dr. Kopp Mária nevével fémjelzett) HUNGAROSTUDY11 vizsgálatot 

(Kopp és Kovács, 2006), illetve az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének 

Pozitív Pszichológia M helyét [Oláh, 2004]). Utasi Ágnes és munkacsoportja (Utasi, 2006) 

szociológiai irányultságú kutatásukban életútinterjúk segítségével vizsgálta a boldogság és 

boldogtalanság befolyásoló tényez it. Lengyel György és munkacsoportja (Lengyel, 2002) 

szintén szociológiai megközelítésben vizsgálta a társadalmi indikátorok (jelz számok) 

korrelátumait, összefüggéseit. 

 Bízunk benne, hogy a jöv ben további kutatások és publikációk segítik a pozitív 

pszichológiai szemléletmód térnyerését és népszer vé válását hazánkban.  

  

1.8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 Egyetértünk Linley és Joseph (2004) véleményével, miszerint a pozitív pszichológia 

egy olyan fogalmi konstruktum, mely a kollektív identitás élményét és közös nyelvezetet 

biztosít azon kutatók számára, akiket a pozitív lelki m ködések iránti érdekl dés köt össze.  

Pikó (2004) szerint a pozitív pszichológiának kiemelten fontos szerep jut a modern 

fogyasztói társadalomban. Gondolatmenete szerint a modern kultúra számos káros 

pszichoszociális és életmódbeli, ún. nocebo tényez  révén mentális és fizikai betegségek 

forrása. Mivel a rizikótényez k elkerülése, illetve megváltoztatása igen nehéz, s t sokszor 

                                                           
10  Bár nem kézikönyv, Lyubomirsky (2008) „Hogyan legyünk boldogok?” cím  könyve sikeresen egyensúlyoz a 
tudományosság és érthet ség közt. 
11 A kutatásban több mint 12000 f s reprezentatív mintán vizsgálták „a magyar lakosság testi és lelki 
egészségének állapotát, a betegségek el fordulását, meghatározóit, véd  – és rizikótényez it, külön figyelmet 
fordítva a ’jóllét’ – re, az egészség és életmin ség pozitív oldalára” (Kopp és Kovács, 2006, XI. o.).  
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lehetetlen feladat, a „pozitív egészségpszichológia” célja azon protektív tényez k azonosítása 

és fejlesztése, melyek segítenek az egészség fenntartásában. Ez kiemelten fontos a 

posztszocialista, kelet – közép – európai országokban, ahol a társadalom változó jellege és az 

ezekb l fakadó adaptációs problémák komoly rizikóforrást jelentenek. Pikó (2004) egyik 

fontos következtetése, hogy „az életmód egészséget leginkább meghatározó eleme, az 

egészségmagatartás összefüggéseinek megismerése ezért a 21. század 

magatartástudományának egyik legnagyobb kihívása” (i.m., 294.o.).  

Disszertációmban az egészségmagatartás egy pozitív személyiségvonással, az 

optimizmussal mutatott kapcsolatát vizsgálom. Az optimizmust az egészséggel kapcsolatban 

általában protektív tényez nek tekintik, azonban – mint azt látni fogjuk – bizonyos 

körülmények között rizikótényez ként funkcionál. Az alábbiakban az optimizmus témáját 

mutatjuk be. Áttekintjük a legfontosabb optimizmus konstruktumokat és az optimizmus 

mérésére szolgáló eszközöket. Az optimizmus gyökereinek és hatásainak bemutatása után az 

egészségi állapottal és egészségmagatartással mutatott kapcsolatára térünk rá.      
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2. AZ OPTIMIZMUS KONSTRUKTUMA  

 
       

2.1. AZ OPTIMIZMUS TÉMÁJÁNAK TÉRNYERÉSE A PSZICHOLÓGIÁBAN 
 
 
 Bár az eszmetörténet során számos gondolkodó foglalkozott az optimizmus és 

pesszimizmus témájával (1. Függelék), a tudományos pszichológia csak a XX. század utolsó 

évtizedeiben kezdett el foglalkozni a témával.  

A pszichológián belül az optimizmuskutatás kezdete két „sarokk nek” számító 

publikációhoz köthet : Michael Scheier és Charles Carver 1985 – ben publikált tanulmánya 

(Scheier és Carver, 1985) a generalizált elvárásokról és Martin Seligman 1975 – ben 

megjelent m ve (Seligman, 1975) a tanult tehetetlenségr l. Ez a két tanulmány együtt vezetett 

az optimizmus és pesszimizmus fontosságának felismeréséhez, ami a téma robbanásszer  

népszer södéséhez vezetett. Ez jól látható, ha megvizsgáljuk az optimizmussal foglalkozó 

publikációk számának alakulását a XX. század elejét l (I.2.1. ábra). A PsycINFO internetes 

adatbázisban azon publikációk számát vizsgáltuk, melyek címében szerepel az „optimizmus” 

kifejezés. Az adatbázis szerint 1965 el tt egyetlen ilyen publikáció sem született. 

(Természetesen az ábra elemzésekor figyelembe kell vennünk egyrészt azt, hogy az évek 

során egyre több pszichológiai publikáció születetett, másrészt azt, hogy az „optimizmus” szó 

olykor nem pszichológiai konstruktumként szerepel a cikk címében).  

 

I.2.1. Ábra Az optimizmussal kapcsolatos publikációk számának változása az elmúlt 50 
évben (PsychINFO keresés: 2006. március) 
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A megnövekedett kutatási kedv eredményeképp számos – részben átfed  – 

optimizmus konstruktum „van használatban”. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be.  

 

2.2. OPTIMIZMUS KONSTRUKTUMOK 
 
 
 Norem és Chang (2002b) alapján azt mondhatjuk, hogy az optimizmus (és 

pesszimizmus) „erny ” – fogalomnak tekinthet ek, azaz számos különböz  konstruktumra 

vonatkoznak. Ezen fogalmak tartalma nagymértékben eltérhet egymástól (I.2.1. táblázat).  

OPTIMIZMUS KONSTRUKTUM TANULMÁNY RÖVID LEÍRÁS 
diszpozícionális (vonás) optimizmus 
(dispositional optimism) 

Scheier és Carver (1985) Generalizált pozitív elvárás a jöv re vonatkozóan 

optimista és pesszimista attribúciós 
stílus 
(optimistic and pessimistic attributional 
style) 

(Peterson és Seligman, 1984) A pozitív és negatív események magyarázata az 
internalitás, globalitás és stabilitás dimenziói mentén.  

naív optimizmus 
(naive optimism) 

Epstein és Meier (1989) Sztereotíp, leegyszer sít  gondolkodás és széleskör  
általánosítás pozitív eseményt követ en. 

optimista illúziók, torzítások 
(optimistic bias or illusion) 

Taylor és Brown (1988) Tendenciózus torzítások az alábbi 3 területen: 
illuzorikusan pozitív énkép, a kontroll illúziója, 
illuzórikusan pozitív jöv kép.  

neurotikus és racionális pesszimizmus 
(neurotic and rational pessimism) 

Kelman (1945) A szerz  megkülönbözteti a racionális (reális) 
pesszimizmust és a neurotikus (irracionális) 
pesszimizmus között, amely krónikus 
elégedettlenséghez és reménytelenségérzéshez társul.  

irreális optimizmus 
(unrealistic optimism) 

Weistein (1980) A negatív események megjelenési valószín ségének 
lebecsülése.  

irreális pesszimizmus 
(unrealistic pessimism) 

Dolinski és mtsai (1987) Valós fenyegetettségi helyzetben (pl. a csernobili 
katasztrófa után) a személyek sokszor azt gondolják, 
hogy nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint mások.  

defenzív pesszimizmus és stratégiai 
optimizmus 
(defensive pessimism and strategic 
optimism) 

Norem és Cantor (1986) A defenzív pesszimizmus olyan szorongáscsökkent  
stratégia, amely során a személy felkészül a negatív 
kimenetekre, ez azonban nem csökkenti teljesítményét.  

szituáció – specifikus optimizmus  
(situated optimism) 

pl. Segerstrom és mtsai 
(2003) 

Egy konkrét esemény (pl. vizsga, orvosi vizsgálat) 
kimenetelével kapcsolatos elvárás. 

remény 
(hope) 

Snyder (1989) A célelérésre irányuló kognitív konstruktum, melynek 
két összetev jét különböztetik meg: a sikeres hatóer re 
vonatkozó gondolatokat (melyek mentális motivációként 
m ködnek) és a megoldási lehet ségekre vonatkozó 
gondolatok. 

I.2.1. Táblázat Különféle optimizmus konstruktumok (Norem és Cantor (2002b) alapján, 
kiegészítve) 

 

Természetesen a fenti konstruktumok eltér  mérték  és intenzitású tudományos 

vizsgálódást váltottak ki. A különféle optimizmus konstruktumokra vonatkozó „kutatási 

kedv” (hozzávet legesen) megvizsgálható azon publikációk számának vizsgálatával, melyek 

címükben vagy absztraktjukban tartalmazzák az adott optimizmus konstruktum nevét (I.2.2. 

ábra). 
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I.2.2. Ábra A különböz  optimizmus konstruktumokat címükben vagy absztraktjukban 
tartalmazó  cikkek száma (PsychINFO keresés: 2006. március) 

 

 Láthatjuk, hogy a diszpozicionális optimizmus, az irreális optimizmus és a pozitív 

illúziók (illetve ezen belül az illuzórikusan optimizmus) konstruktumához köt dik a legtöbb 

tudományos publikáció. Miel tt rátérnék a diszpozicionális optimizmus, attribúciós 

optimizmus, remény, defenzív pesszimizmus, irreális optimizmus és szituáció – specifikus 

optimizmus bemutatására, a Bandura (1986) által leírt énhatékonyság (self – efficacy) és az 

optimizmus közötti különbségre világítok rá.  

Bár mindkét konstruktum a személy elvárásaival kapcsolatos, jelentésük eltér. Az 

énhatékonyság fogalma arra vonatkozik, hogy egy adott szituációban a személy hatékonyan 

képes céljait elérni (Bandura, 1986). Ezzel szemben a leggyakrabban használt optimizmus 

konstruktum, a vonás optimizmus egy általános tendencia pozitív kimenetek elvárására. Míg 

az els  konstruktum tehát a hatékonyságra vonatkozó elvárás, addig a második a kimenetekre 

vonatkozó elvárás. A következ kben a diszpozicionális optimizmus, attribúciós optimizmus, 

remény, defenzív pesszimizmus, irreális optimizmus és szituáció – specifikus optimizmus 

konstruktumát mutatom be.  

 

2.2.1.  Vonás (diszpozicionális) optimizmus12 
 
 Scheier és Carver (1985) „diszpozicionális optimizmus” fogalma a humán motiváció 

„elvárás – érték” (expectancy – value) modelljeire támaszkodik. Az elvárás – érték elméletek 

néz pontja szerint viselkedésünket különböz  célok elérése vezérli. A célok jelentik azt az 

elérend  értéket, melynek eléréséhez igazítjuk viselkedésünket. Minél fontosabb egy cél a 

személy számára, annál nagyobb értékkel bír motivációs rendszerében. Az elvárás arra 

vonatkozik, hogy a cél elérésével kapcsolatban a személy mennyire bizakodó, illetve 
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pesszimista. Elegend  pozitív elvárás hiányában a személy nem fog cselekedni, nem fog 

energiát fektetni a cél elérése érdekében.  

 Scheier és Carver (1985) szerint viselkedésünket irányító céljaink hierarchikus 

rendszerbe szervez dnek, mely rendszerben folyamatos visszajelzés (feedback) jelzi 

céljainktól való távolságunkat13. Modelljük szerint abban az esetben, ha célunk elérése 

akadályba ütközik, „leállítjuk” viselkedésünket és mérlegeljük a sikeres célelérés 

valószín ségét (Carver és Scheier, 2002). A mérlegelés során sokszor a korábbi, hasonló 

helyzetek kimenetelére vonatkozó „krónikus” elvárásokra támaszkodunk. Mivel céljaink a 

specifitás különböz  fokaival jellemezhet ek14, elvárásaink specificitása is igen különböz .  

A szerz k elképzelése szerint egy adott viselkedés akkor jósolható be legjobban az elvárásból, 

ha az elvárás specificitás szintje megegyezik a viselkedés specificitás szintjével. Azaz míg 

egy specifikus végkifejlet bejóslásához egy specifikus elvárás vizsgálatára van szükség, addig 

viselkedésmintázatok szélesebb körének bejóslásához az általánosabb elvárások felmérésére 

van szükség. Ezzel elérkeztünk Scheier és Carver (1985) diszpozicionális optimizmusról és 

pesszimizmusról adott definíciójához; szerintük ez nem más, mint általánosított elvárások a 

pozitív és negatív kimenetelekre vonatkozóan. 

 A generalizált pozitív és negatív elvárások nagymértékben befolyásolják a személy 

viselkedését. Kihívás esetén, illetve ha céljának elérésében akadályoztatott, a diszpozicionális 

optimizmus magas szintjével jellemezhet  személy bizakodó lesz a kimenettel kapcsolatban. 

Ennek következtében több energiát fektet célja elérésébe. A pesszimisták ezzel szemben nem 

bíznak céljuk elérésében és hezitálnak. Ha kétségeik elég er sek, akkor ez a cél feladásához 

(disengagement) vezet. Ez a különbség nagymértékben befolyásolja az optimista és 

pesszimista személyek preferált megküzdési stílusát (ld. lejjebb, a 6.1 részben).  

      A diszpozicionális optimizmus mérésére Scheier és Carver (1985) kidolgozták az 

Életszemlélet Tesztet (Life Orientation Test). A kérd ívet (és módosított változatait) 

részletesen az „Optimizmus mérése” c. fejezetben (2.4.) mutatjuk be.  

 
2.2.2. Attribúciós optimizmus 
 
 Az optimista és pesszimista attribúciós stílus arra vonatkozik, ahogyan az emberek a 

velük történt negatív és pozitív események magyarázzák (Gillham és mtsai, 2002). A 
                                                                                                                                                                                     
12 A hazai pszichológiai szakfolyóiratok (a lektori vélemények alapján) igen eltér en vélekednek a kifejezés 
használatáról. Néhol ragaszkodnak a magyar kifejezéshez (vonás optimizmus), máshol a „diszpozicionális” 
kifejezést preferálják. Disszertációmban felváltva használom a két kifejezést.   
13 A modellr l ld. részletesebben Carver és Scheier (1998). 
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konstruktum elméleti bázisául az attribúciós elméletek (a Tanult Tehetetlenség  Átdolgozott 

Modellje, Reformulated Learned Helplessness Theory, RLHT és a depresszió Reménytelenség 

Elmélete) szolgálnak.  

 A RLHT (Abramson és mtsai, 1978) az események magyarázatára adott oki 

értelmezéseket vizsgálja. Eszerint az emberek 3 dimenzió mentén értékelik a velük történt 

események okait: (a) bels  szemben a küls vel, (b) stabil szemben az instabillal és (c) 

globális szemben a specifikussal. A pesszimista attribúciós (magyarázati) stílus esetén a 

személy a negatív eseményeket bels , stabil és globális okokkal magyarázza, azaz úgy 

gondolja, hogy önmaga tehet az eseményr l, olyan okok váltották ki eseményt, melyek sokáig 

fennállnak és életének számos területére hatással vannak.  Az optimista attribúciós stílus 

esetén a negatív eseményeket környezeti (küls ), id leges és specifikus (az élet kevés területét 

érint ) okokkal magyarázza a személy. 

 A RLHT revíziójaként Abramson és mtsai (1989) megalkották a Reménytelenség 

Elméletet (Hopeleness Theory). E szerint az attribúciós stílus stabilitás és globalitás 

dimenziója sokkal nagyobb hatással van a személy hangulatára és viselkedésére, mint az 

internalitás. Például egy házastársi konfliktus esetén nem csak a stabil, globális és bels  (pl. 

„Nem vagyok szerethet ”), hanem a stabil, globális és küls  (pl. „A szerelem mulandó”) 

oktulajdonítás is kiválthat depresszív tüneteket és reménytelenséget. A Reménytelenség 

Elméletr l részletesebben lásd Buchanan és Seligman (1995).  

 Az attribúciós optimizmus mérésére leggyakrabban az Attribúciós Stílus Kérd ívet 

(Attributional Style Questionnaire, ASQ, Peterson és mtsai, 1982), illetve a Verbális 

Magyarázatok Tartalomelemzése (Content Analysis of Verbatim Explanations, CAVE) 

(Peterson és mtsai, 1985) történik. Ezen eszközöket lejjebb mutatjuk be (2.4. Az optimizmus 

mérése). 

    

2.2.2.1.  Az attribúciós optimizmus és a diszpozicionális optimizmus kapcsolata 
              
 Azon kutatások, melyek az attribúciós optimizmus és a diszpozicionális optimizmus 

közti együttjárást vizsgálták, igen inkonzisztens eredményeket mutatnak. A kapott korrelációs 

értékek 0.20 és 0.77 közt ingadoznak (Gillham és mtsai, 2002). Elméleti megfontolások 

alapján sem várhatunk szoros együttjárást a két konstruktum között: egy negatív eseményt 

követ en az elvárásaink akkor is lehetnek negatívak, ha az eseményt optimista attribúciós  

                                                                                                                                                                                     
14 Kevéssé specifikus, igen elvont cél pl. a „jó embernek lenni”, míg az „átmenni a személyiségpszichológia 
szigorlaton” sokkal specifikusabb. 
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stílussal magyarázzuk (Abramson és mtsai, 1989). Példaképp gondoljunk arra az egyetemi 

hallgatóra, aki rosszul teljesít egy vizsgán. Teljesítményét tulajdoníthatja a tanteremben 

hallható zavaró ingereknek, zajoknak (küls , instabil és specifikus ok) miközben pesszimista 

elvárásai lesznek a jöv jével kapcsolatban (pl. „Soha sem fogok ösztöndíjat kapni”). 

Hasonlóképp – Zullow (1991) példája szerint – az a személy, aki autóbalesetben maradandó 

károsodást szenvedett, optimista attribúciós stílussal magyarázhatja a történteket („A másik 

vezet  nem figyelt.”), ennek ellenére a jöv jét negatívan láthatja. 

 
2.2.3. Remény 
 
 Snyder és munkatársai (1991) a reményt (hope) olyan kognitív konstruktumnak 

tekintik, mely a célelérésre irányul. Két összetev jét különböztetik meg: a sikeres hatóer re 

(agency) vonatkozó gondolatokat (melyek mentális motivációként m ködnek) és a megoldási 

lehet ségekre vonatkozó gondolatok (pathways thinking). A remény tehát egy olyan pozitív 

motivációs állapot, melyben együttesen jelenik meg a (a) hatóer  (azaz a cél – elérésre 

irányuló energia) és a (b) megoldási lehet ségek (Snyder és mtsai, 2002). A sikeres célelérés 

feltételezi mindkét összetev  meglétét. Abban az esetben, ha a személy rendelkezik a 

szükséges hatóer vel, de nem képes megtervezni a céljához vezet  utakat vagy – épp 

ellenkez leg – számos terve van, de ezek megvalósításához nincs elég energiája, nem jön létre 

célelérés.  

 A komplex remény – modellt Synder és mtsai (2002) alapján mutatjuk be (I.2.3. ábra). 
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 I.2.3. Ábra A remény modell (Snyder és mtsai (2002) alapján) 

 

 A modell szerint mindenfajta célelér  viselkedés alapját a „tanulási el történet” során 

kialakuló „diszpozicionális” hatóer  és végrehajtási mód képezi. A hatóer re vonatkozó 

elképzelések alapja az én oksági tényez ként való megélése, a végrehajtási módokra 

vonatkozó gondolatok pedig az együttjárások és oksági viszonyok megfigyelésén alapul 

(részletesen ld. Synder és mtsai, 2002). A remény modell következ  lépése a cél értékének 

értékelése – ahhoz, hogy a figyelem kell  ideig fennmaradjon, a célnak megfelel  értékkel 

kell bírnia. Ha a cél megfelel  értékkel bír, beindul az „esemény láncolat”, melynek során a 

hatóer re és a végrehajtási módokra vonatkozó gondolatok folyamatosan alakítják a célelér  

viselkedést és egymást. A célelér  viselkedés sikerét l, illetve kudarcától függ en a folyamat 

egy pozitív vagy negatív érzelmeket magába foglaló visszacsatolással (feedback) folytatódik, 

mely a folyamat összes komponensére hatással van.  

 A remény mérése a Feln tt Vonás Remény Skála (Adult Trait Hope Scale) (Snyder és 

mtsai, 1991), illetve a Feln tt Állapot Remény Skála (Adult State Hope Scale) (Snyder és 

mtsai, 1996) használható. A mér eszközöket lejjebb mutatjuk be.  

 

 2.2.3.1. A remény és a diszpozicionális optimizmus kapcsolata 
 
 Bár mind a diszpozicionális optimizmus, mind a remény konstruktum a motiváció 

elvárás – érték modelljére támaszkodik, máshogy vélekednek az elvárások viselkedésre 
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gyakorolt hatásáról. Scheier és Carver (1985) nem hangsúlyozzák a személyes hatékonyság 

fontosságát az optimizmusban: 

 

 „Álláspontunk szerint a végkifejletre vonatkozó elvárások per se a legjobb prediktorai 

a viselkedésnek, anélkül, hogy figyelembe kellene vennünk ezen elvárások eredetét. Egy 

személy számos különböz  okból rendelkezhet pozitív elvárásokkal – személyes 

képességei miatt, mert szerencsés vagy mert mások is segítik. Az eredmény pedig 

optimista hozzáállás lesz – azaz arra vonatkozó elvárások, hogy pozitív dolgok fognak 

történni.” (Scheier és Carver, 1985, 223.o.) 

 

A remény modell (ahogy azt fentebb bemutattuk) két típusú elvárást különböztet meg: a 

hatóer re és a megoldási lehet ségekre vonatkozó elvárást. Míg a vonás optimizmus modell a 

(hatóer nek megfeleltethet ) sikeres célelérésre vonatkozó elvárást hangsúlyozza, addig a 

remény modell kiegészíti ezt az elképzelést a megoldási lehet ségekre vonatkozó 

elvárásokkal (Snyder és mtsai, 2002).  

 
2.2.4. Defenzív pesszimizmus és stratégiai optimizmus 
 
 
 A defenzív pesszimizmus konstruktum leírása Nancy Cantor és munkatársai nevéhez 

f z dik (Norem és Cantor, 1986). A kifejezés arra a kognitív stratégiára utal, amit a magas 

szorongásszinttel jellemezhet  személyek céljaik elérése során alkalmazhatnak. Ezek a 

személyek irreálisan alacsony elvárásokkal fordulnak a feladat felé, annak ellenére, hogy 

korábban sikeresen teljesítettek hasonló helyzetekben. Eközben intenzíven fókuszálnak és 

reflektálnak viselkedésük lehetséges kimeneteire (Norem és Chang, 2002).  

 A stratégiai optimizmus stratégiáját választó személyek ezzel szemben optimista 

elvárásokkal fordul a feladat felé és aktívan próbálják elkerülni a lehetséges kimenetekre való 

reflektálást.  

 Mind a „defenzív pesszimisták”, mind a „stratégiai optimisták” akkor mutatják a 

legalacsonyabb szorongásszintet és akkor teljesítenek a legjobban, ha saját stratégiájukat 

alkalmazhatják. Norem és Illingworth (1993) eredményei szerint például megakadályozzuk, 

hogy a defenzív optimista személyek a lehetséges negatív kimenetekre fókuszáljanak, 

teljesítményük csökken, szorongásszintük pedig n . Úgy t nik tehát, hogy a defenzív 

pesszimizmus hatékonyan segíti a magas szorongásszint  személyeket szorongásuk 
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kezelésében és csökkentésében, valamint megakadályozza, hogy a magas szorongásszint 

csökkentse a teljesítményt15.  

 A stratégiák mérése az Átdolgozott Deffenzív Pesszimizmus Kérd ív (Revised 

Defensive Pessimism Questionnaire, DPQ - R) (Norem, 2002) segítségével történik (ld. 

lejjebb).  

 
2.2.4.1. A defenzív pesszimizmus és a stratégiai optimizmus kapcsolata a 

diszpozicionális optimizmussal 
  

 Míg a diszpozicionális optimizmus és pesszimizmus vonás jelleg , stabil jellemz nek 

tekinthet , addig a defenzív pesszimizmus és a stratégiai optimizmus választott 

szorongáscsökkent  stratégiának tekinthet ek. Ennek megfelel en a vonás optimizmus és a 

defenzív pesszimizmus viszonylag alacsony (-0.30 – 0.35) korrelációt mutat (a negatív 

korreláció azonban azt jelzi, hogy a magas vonás optimizmus szinttel jellemezhet  személyek 

hajlamosabbak a stratégiai optimizmus alkalmazására) (Norem, 2002). Emellett a defenzív 

pesszimizmus és a stratégiai optimizmus szituációfügg  stratégiáknak tekinthet en (a 

Defenzív Pesszimizmus Skála két verziója külön méri a tanulmányi, illetve szociális 

helyzetekben alkalmazott stratégiát).  

 
2.2.5. Irreális optimizmus 
 
 Irreális optimizmusról akkor beszélünk, amikor „a személy pozitívabb színben látja 

saját jöv jét, mint a hasonló helyzetben lév  másokét” (Clarke és mtsai, 2000, 368.o.). Mivel 

az emberek hajlamosak úgy érezni, hogy egy adott eseménnyel kapcsolatban az átlagosnál 

kisebb a rizikójuk, ez az optimizmus szükségképp irreális, hiszen az emberek többségének 

nem lehet átlag – alatti a veszélyeztetettsége (Weinstein, 1980).  

 A kutatások szerint az irreális optimizmus megjelenik olyan negatív eseményekkel 

kapcsolatban, mint a közlekedési balesetek (McKenna, 1993) vagy alkohol problémák 

(Peterson és de Avila, 1995). Az emberek irreálisan optimisták a napozás okozta b rrák 

(Clarke és mtsai, 1997), a dohányzás okozta tüd rák (Weinstein és mtsai, 2005) 

kialakulásával, illetve a HIV – fert zéssel (Taylor és mtsai, 1992) kapcsolatban. 

 Az irreális optimizmus mérése történhet abszolút, illetve komparatív módon. Amikor 

komparatív becslést alkalmazunk, a vsz. – t l általában ezt kérdezük: „Összevetve egy átlagos 

                                                           
15 A stratégiai optimzmus és a deffenzív pesszimizmus bipoláris, nem pedig független dimenziónak tekinthet . 
Ennek megfelel en a DPQ – n alacsony pontszámot elér k tekinthet ek deffenzív pesszimistának, a magas 
pontszámot elér k pedig stratégiai optimistának. 
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személlyel, aki ugyanolyan nem  és életkorú, mint Ön, ugyanolyan, kisebb vagy nagyobb 

eséllyel lesz része Önnek x – (vizsgált esemény) ben?”. Az abszolút becslés alkalmazásakor a 

személyt l általában két becslést kérnek. Az els  becslésnél azt kell felmérnie, hogy egy 

hasonló nem  és életkorú személy milyen eséllyel tapasztalja meg az adott eseményt, a 

második becslésben pedig azt, hogy a személynek mekkora az esélye az esemény átélésére 

(Clarke és mtsai, 2000). 

 
 

2.2.5.1 Az irreális optimizmus és a diszpozicionális optimizmus 
 
A szakirodalom áttekintése során egyetlen kutatást találtunk, melyben megvizsgálták 

az irreális optimizmus és a diszpozicionális optimizmus kapcsolatát. Tusaie és Patterson 

(2006) igen gyenge (0.18 – 0.29) korrelációt talált a vonás optimizmus és az irreális (jöv beli 

magas stressz szint, illetve agresszív b ncselekmény valószín ségére vonatkozó) optimizmus 

között.  

 
2.2.6. Szituáció – specifikus optimizmus 
 

 A szituáció (vagy helyzet)-specifikus optimizmus esetén nem a jöv vel kapcsolatos 

generalizált pozitív vagy negatív elvárásokat vizsgálják, hanem egy konkrét esemény 

kimenetelére vonatkozó elvárásokat. Leggyakrabban a tanulmányi el menetelre (pl. 

Segerstrom, 1997), illetve (nem egészséges minták esetében) a betegséglefolyásra vonatkozó 

(pl. Holmes és Pace, 2002) elvárások kerültek a vizsgálatok fókuszába. A kutatások általában 

a helyzet – specifikus optimizmus egészségvéd  hatását mutatták ki (Holmes és Pace 2002   

vizsgálatában például HIV – pozitív személyeknél a túlélési id re vonatkozó optimizmus 

magasabb CD4-számmal társult), azonban kontrollálhatatlan helyzetben gyengítheti az 

immunstátuszt (pl. Segerstrom és mtsai (2003), összefoglalásként ld. Szondy (2004b)). 
   

 

2.2.6.1. A szituáció – specifikus optimizmus és a diszpozicionális optimizmus kapcsolata 
 

Tusaie és Patterson (2006) fent már említett tanulmányukban a diszpozicionális 

optimizmus szituáció – specifikus kapcsolatát is feltérképezték. Eredményeik szerint a két 

konstruktum között viszonylag gyenge (0.16 és 0.33 közötti) korreláció mutatható ki.   

Azon kutatások alapján, melyekben mind a vonás optimizmus, mind a helyzet – 

specifikus optimizmus konstruktumát vizsgálták (Segerstrom 1997; Segerstrom és mtsai 
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1998, 2003), azt mondhatjuk, hogy a szituáció – specifikus optimizmus jobb bejóslója az 

egészségi állapotnak és a közérzetnek, mint a diszpozicionális optimizmus. 

 

 2.2.7. Összegzés   
 
   
 Az optimizmus konstruktumok közti különbségtevés a különböz  elnevezéseken túl 

fontos szemantikai különbségeket takar – a különböz  optimizmus (és pesszimizmus) típusok 

eltér  kimenetekhez kapcsolódnak. A defenzív pesszimizmus például pozitívabb 

kimenetekhez kapcsolódik, mint a diszpozicionális pesszimizmus, az irreális optimizmus 

pedig negatívabb kimenethez kapcsolódik, mint a vonás optimizmus (Norem és Chang, 

2002a).  

 Az optimizmus és pesszimizmus konstruktumok ugyancsak nagymértékben 

különböznek megváltoztathatóságuk szempontjából. Az egyik széls séget az attribúciós 

optimizmus képviseli, mivel Seligman és munkatársai szerint az attribúciós optimizmus tanult 

(pl. Seligman, 2002) és a maladaptív attribúciós jellemz k terápiás környezetben 

megváltoztathatóak. Ezzel szemben a diszpozicionális optimizmus és diszpozicionális 

pesszimizmus megváltoztathatóságára vonatkozóan se elméleti, se gyakorlati bizonyítékunk 

sincs. A Taylor és Brown (1988) által bemutatott illúziók többek között nem tudatos 

folyamatok segítségével maradnak fenn, ennek következtében igen ellenállóak a változással 

szemben. Elméletileg a legkönnyebben megváltoztatható konstruktum a defenzív 

pesszimizmus, mivel ez egy tudatosan alkalmazott stratégiának tekinthet  (bár, amint azt 

feljebb láttuk, egyáltalán nem biztos, hogy a defenzív pesszimizmusból „kigyógyított” 

személyek profitálnak a gyógyulásból). Az alábbiakban az optimizmus konstruktumok egy 

lehetséges modelljét, illetve az optimizmus és pesszimizmus egymással való kapcsolatát 

mutatom be.    

 

2.2.7.1. Az optimista elvárások „háromfaktoros” modellje 

 

De Ridder és munkacsoportja (De Ridder és mtsai,2004; Fournier és mtsai, 1999, 

2003) három csoportba sorolják az optimista elvárásokat. Konfirmátoros faktoranalízis 

segítségével különbséget tesznek a kimenetre vonatkozó elvárások, a hatékonyságra 

vonatkozó elvárások és az irreális optimizmus között. A kimenetekre vonatkozó elvárás 

feleltethet  meg a generalizált pozitív elvárásokra vonatkozó vonás optimizmusnak. A 

hatékonyságra vonatkozó elvárás a személy megküzdési módszereinek eredményességére 
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vonatkozik. Végül az irreális optimizmus a negatív események el fordulási gyakoriságának 

becslésére vonatkozik. Eredményeik szerint a három konstruktum egymástól független és 

egymástól függetlenül jósolják be az egyes egészségmutatókat (ld. 2.1.  Optimizmus és 

szubjektív egészségi állapot rész). A következ kben azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy mi a 

viszony az optimizmus és a pesszimizmus közt az egyes megközelítések szerint. 

 

2.2.7.2. Az optimizmus és pesszimizmus viszonya: dichotóm vagy független dimenziók?  

 

 Az eddigiek során több helyen is érintettük az optimizmus és pesszimizmus közti 

viszonyt, a következ kben áttekintjük az erre a kapcsolatra vonatkozó elképzeléseket.  

 A vonás optimizmus konstruktumának „atyjai” szerint az optimizmus és pesszimizmus 

ugyanannak a dimenziónak a két végpontján helyezkedik el (Scheier és Carver, 1985). 

Kés bbi kutatások (pl. Chang és mtsai, 1997) szerint ezzel szemben egymástól részben 

független vonásnak tekinthet  az optimizmus és pesszimizmus. Erre utal az az adat is, 

miszerint a LOT optimizmus és pesszimizmus alskálája eltér  mintázatú kapcsolatot mutat 

különféle személyiségvonásokkal, megküzdési mechanizmusokkal, a mentális és fizikai 

egészség különféle mutatóival (Marshall és mtsai, 1992).  

 A pozitív és negatív elvárások viszonylagos függetlenségét igazolják a korrelációs 

adatok: a legtöbb kutatásban 0,3 – 0,5 közti korrelációt találnak a két változó közt 

(Benyamini, 2005): ha ugyanannak a dimenziónak a két végpontjáról lenne szó, akkor sokkal 

magasabb korrelációt kapnánk. Id sebb mintát vizsgálva általában alacsonyabb korrelációt 

kapnak (Mahler és Kulik, 2000) – ez arra utalhat, hogy életkoruk el rehaladtával 

optimizmusszintjükre való tekintet nélkül a személyek elfogadják a negatív események 

valószín ségét. 

  Benyamini (2005) szerint együttesen is fennállhat az optimizmus és pesszimizmus 

magas szintje – ezek a személyek „hedonikusan gazdag” elvárásokkal bírnak a jöv re nézve, 

mind a pozitív, mind pedig a negatív események bekövetkeztére felkészülnek. A szerz  

felidézi Cacciopo és mtsai (1999) elméletét, miszerint két egymástól elkülöníthet  értékel  

csatorna felel a fenyeget  és a biztonságos ingerek értékelésért. Ezek a csatornák részben 

egymástól függetlenül, egymással párhuzamosan m ködnek.  

Az optimizmus és pesszimizmus egymástól független hatásaira és interakciójára 

vonatkozó adatokat ld. lejjebb (3.4. rész).  

 
 



 
34 

 

2.3. AZ OPTIMIZMUS MÉRÉSE 
 
 
 A jöv vel kapcsolatos pozitív és negatív elvárások, az optimizmus és pesszimizmus 

mérése három kivételt l eltekintve papír – ceruza teszttel történik. Strassle és munkatársai 

(1999) a TAT – tesztre adott válaszok alapján értékelték a személy optimizmus szintjét16, a 

CAVE (Peterson és mtsai, 1985) tartalomelemzés segítségével, a CASI (Conley és mtsai, 

2001) interjúmódszerrel méri az attribúciós optimizmust (ld. lejjebb). 

 A következ kben áttekintjük a különböz  optimizmus konstruktumok mérésére 

kidolgozott papír – ceruza teszteket (I.2.3. táblázat). A kutatásunkban használt kérd ívek 

részletesen a Kutatás leírásánál kerülnek bemutatásra (II.1.2.1.rész).  
  
 
  
MÉRT OPTIMIZMUS 

KONSTRUKTUM 
SKÁLA PUBLIKÁCIÓ 

Life Orientation Test (LOT) 
 

Scheier, M.F., Carver,C.S. 
(1985) 

Extended Life Orientation Test (ELOT) 
 

Chang,E.C., Maydeu – 
Olivares,A., D’Zurilla,T.J. 
(1997) 

Life Orientation Test – Revised (LOT – 
R) 
 

Scheier,M.F., Carver,C.S., 
Bridges,M.W. (1994) 

Diszpozicionális 
optimizmus 

Youth Life Orientation Test (YLOT) 
 

Ey és mtsai (2005) 

Attributional Style Questionnaire 
(ASQ) 
 

Peterson és mtsai (1982) 

Expanded Attributional Style 
Questionnaire (EASQ) 
 

Peterson, C., Villanova,P. 
(1988) 

Children’s Attributional Style 
Questionnaire (CASQ) 
 

Kaslow, N.J., Tannenbaum, R.L., 
Seligman, M.E.P. (1978) 

Children's Attributional Style 
Questionnaire—Revised (CASQ – R)  
 

Thompson és mtsai (1998) 

Children's Attributional Style Interview 
(CASI) 
 

Conley és mtsai (2001) 

Attribúciós 
optimizmus 

Content Analysis of Verbatim 
Explanations (CAVE) 
 

Peterson, C., Bettes,B.A., 
Seligman, M.E.P. (1983) 

                                                           
16 A vsz. válaszait 5 – fokozatú Likert-skálán értékelték 1-t l (pesszimista tartalom) 5-ig (optimista tartalom).  
Mivel ez a mérési módszer nem vált elterjedtté, így a következ kben nem tárgyaljuk. 
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Remény Adult Trait Hope Scale (HS) 
 

Snyder, C.R., Harris, C., 
Anderson, J.R., Holleran, 
S.A., Irving, L.M., Sigmon, 
S.T., Yoshinobu, L., Gibb, 
J.,Langelle, C., Harney, P. 
(1991) 

 Adult State Hope Scale 
 

Snyder és mtsai (1996) 

 Children’s Hope Scale 
 

Snyder és mtsai (1997) 

Optimism – Pessimism Prescreening 
Questionnaire (OPPQ) 

 

Norem és Cantor (1986) Defenzív 
pesszimizmus 

Revised Defensive Pessimism 
Questionnaire (R-DPQ) 
 

Norem (2002c) 

Irreális optimizmus Példa 
 
A dohányzás következményeivel 
kapcsolatos irreális optimizmus 
 

 
 
Weinstein és mtsai (2005) 

Szituációspecifikus 
optimizmus 

Példa 
 
HIV Optimism Scale 
  

 
Van de Ven és mtsai (2000) 

Positive and Negative Expectancy 
Questionnaire (PANEQ) 
 

Olason,D.T., Roger, D. (2001)

Generalised Expectancy for Success 
Scale (GESS) 
 

Fiebel,B., Hale, W.B. (1978) 

Generalised Expectancy for Success 
Scale – Revised (GESS-R) 

 

Hale, W.D., Fiedler, 
L.R.,Cochran,C.D. (1992) 

Optimism – Pessimism Instrument 
(OPI) 
 

Dember, W.N., Brooks, J. 
(1989) 

Generalized Reward and Punishment 
Expectancy Scales (GRAPES) 
 

Ball, S.A., Zuckerman, M. 
(1990) 

Belief in Good Luck Scale Darke és Freedman (1997) 

Egyéb 

Future Events Scale Andersen (1990) 
I.2. 3. Táblázat Az optimizmus és pesszimizmus mérésére kidolgozott mér eszközök 
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2.3.1. A diszpozicionális optimizmus mérése 
 
 
 A vonás optimizmus leggyakrabban használt az Életszemlélet Teszt (Life Orientation 

Test) (Scheier és Carver, 1985) (1.melléklet). A teszt 8 tételb l és 4 „tölteléktételb l” áll. A 8 

tétel közül 4 pozitív (pl „Bizonytalan id kben általában a legjobbat várom”), 4 pedig negatív 

(pl. „Szinte sohasem számítok arra, hogy a dolgok úgy fordulnak, ahogyan szeretném”) 

megfogalmazású. Bár a szerz k egydimenziósnak gondolták a skálát, kés bbi kutatások a két 

dimenziós struktúrát támogató adatokat kaptak (pl. Chang és mtsai, 1994).  

 Az Életszemlélet Tesztnek 3 módosított verziója készült el. A Kiterjesztett 

Életszemlélet Teszt (Extended Life Orientation Test) (Chang és mtsai, 1997) (2. melléklet) 15 

tételt tartalmaz, melyb l 6 az optimizmust, 9 pedig a pesszimizmust méri. Annak ellenére, 

hogy a skála megfelel  pszichometriai mutatókkal és a LOT – nál magasabb bels  

konzisztenciával bír, nem vált bevett mér eszközzé az optimizmuskutatás területén. A 

Módosított Életszemlélet Teszt (Revised Life Orientation Test, LOT – R ) (Scheier és mtsai, 

1994) (3. melléklet) az eredeti teszt rövidített változata. Hat tételéb l 3 pozitív, 3 pedig 

negatív megfogalmazású (négy „tölteléktételt” tartalmaz). Er s korrelációt mutat a LOT – tal 

(r =0.95), egy – illetve kétdimenziós jellegér l ugyanúgy megoszlanak a vélemények. A 

Fiatalok Életszemlélet Tesztje (Youth Life Orientation Test, YLOT) (Ey és mtsai, 2005) (4. 

melléklet) 10 – 14 éves gyerekek optimizmus szintjének mérésére szolgál. A 12 tételes skála 

megfelel  reliabilitás és validitás mutatókkal rendelkezik.  

 A kutatásunkban használt Életszemlélet Teszt pszichometriai mutatóit lejjebb mutatjuk 

be (II.1.2.1.1.rész). 

 
2.3.2. Az attribúciós optimizmus mérése 
 
 
 Az attribúciós stílus, illetve attribúciós optimizmus mérésére Peterson és munkatársai 

(1982) kidolgozták az Attribúciós Stílus Kérd ívet (Attributional Style Questionnaire, ASQ). 

Az ASQ 6 pozitív és 6 negatív eseményt mutat be a vsz – nek, akinek jeleznie kell, hogy mi 

az esemény „legfontosabb” oka. Ezt az okot 3 dimenzió mentén (internalitás, stabilitás és 

globalitás) kell értékelni. Azok a személyek, akik a velük történt pozitív eseményeket bels , 

stabil és globális okkal magyarázzák, optimista attribúciós stílussal jellemezhet ek. Ezzel 

szemben azok, akik a negatív eseményeket magyarázzák stabil, globális és bels  okkal, 

pesszimista attribúciós stílusúak. Megjegyzend , hogy az eredmények értelmezésénél 

els sorban a negatív események értelmezését és ennek hatásait vizsgálják.  
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  Az ASQ skálák alacsony realiabilitásmutatói indokolták a Kiterjesztett Attribúciós 

Stílus Kérd ív (Extended Attributional Style Questionnaire, EASQ) (Peterson és Villanova, 

1988) kialakítását. Az EASQ összesen 24 negatív eseményt tartalmaz. A gyermekek 

attribúciós stílusának mérésére 2 skálát és egy interjútechnikát dolgoztak ki. A Gyermekek 

Attribúciós Stlíus Kérd íve (Children’s Attributional Style Questionnaire,CASQ) (Kaslow és 

mtsai, 1978) és ennek módosított változata, a Gyerekek Módosított Attribúciós Stílus 

Kérd íve (Children’s Attributional Style Questionnaire – Revised, CASQ - R) (Thompson és 

mtsai, 1992) 8 éves kortól alkalmazható. Az el bbi 48, az utóbbi 24 (pozitív és negatív) 

eseményt tartalmaz.  Az attribúciós stílus mérésére szolgáló interjúmódszer (Children's 

Attributional Style Interview, CASI) (Conley és mtsai, 2001) 5 éves kortól alkalmazható.  

  Az attribúciós stílus második leggyakrabban használt mér eszköze az ASQ után a 

Verbális Magyarázatok Tartalomelemzése (Content Analysis of Verbatim Explanations, 

CAVE) (Peterson és mtsai, 1983). A CAVE segítségével bármilyen verbális anyag (naplók, 

levelek, interjúk, újságcikkek, politikusi beszédek, stb.) elemezhet . Az elemzés két részre 

bontható: els ként olyan események leírását keresik a szövegben, melynek az oka, 

magyarázata is szerepel a szövegben. Második lépésben az okot értékelik a stabilitás, 

globalitás és internalitás dimenziója mentén. Végül a stabilitás, globalitás és internalitás 

értékeket összegezve megkapják a szövegre – illetve a szöveg forrására – jellemz  attribúciós 

stílust.  

 Az attribúciós optimizmus mérésér l ld. még Reivich (1995) összefoglalóját.  
 
 
2.3.3. A remény konstruktumának mérése 
 
 A feln ttek remény szintjének mérésére Snyder és mtsai (1991) kidolgozták a Feln tt 

Vonás Remény Skálát (Adult Trait Hope Scale, ATHS), röviden a Remény Skálát. A 

kérd ívet a kutatásban használt kérd ívek bemutatásánál tárgyaljuk részletesen.  

 A 6 tételes Feln tt Állapot Remény Skála (Adult State Hope Scale, ASHS) (Snyder és 

mtsai, 1996) a remény aktuális, kontextusfügg  szintjét méri. 8 – 16 éves fiatalok számára 

fejlesztették ki a Gyermekek Remény Skáláját (Snyder és mtsai, 1997). A hat tételes skála 

megfelel  pszichometriai jellemz kkel bír.  

  
2.3.4. A defenzív pesszimizmus és a stratégiai optimizmus mérése 
 

A defenzív (szorongáscsökkent ) pesszimizmus és a stratégiai optimizmus mérésére 

kidolgozott els  mér eszköz az Optimizmus – Pesszimizmus El zetes Felmérés Kérd ív 
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(Optimism – Pessimism Prescreening Questionnaire) (Norem  és Cantor, 1986) volt. Ennek a 

skálának a módosított változata a Módosított Defenzív Pesszimizmus Kérd ív (Revised 

Defensive Pessimism Questionnaire, R-DPQ) (Norem, 2002).  

A R-DPQ részletes bemutatását ld. lejjebb.  

 

2.3.5. Az irreális optimizmus mérése 
 
 Az irreális optimizmus mérése esetén azt vizsgálják, hogy a személy milyen 

valószín nek látja bizonyos negatív események kialakulását önmagánál, illetve az „átlagos” 

másiknál.  

Az irreális optimizmus mérése történhet abszolút, illetve komparatív módon. Amikor 

komparatív becslést alkalmazunk, a vsz. – t l általában ezt kérdezük: „Összevetve egy átlagos 

személlyel, aki ugyanolyan nem  és életkorú, mint Ön, ugyanolyan, kisebb vagy nagyobb 

eséllyel lesz része Önnek x – (vizsgált esemény) ben?”. Az abszolút becslés alkalmazásakor a 

személyt l általában két becslést kérnek. Az els  becslésnél azt kell felmérnie, hogy egy 

hasonló nem  és életkorú személy milyen eséllyel tapasztalja meg az adott eseményt, a 

második becslésben pedig azt, hogy a személynek mekkora az esélye az esemény átélésére 

(Clarke és mtsai, 2000). 

Példaképp említjük Weinstein és munkatársai (2005) kutatását, ahol dohányzó 

személyek irreális optimizmusát vizsgálták. A vizsgálatban feltett kérdés így hangzott: „Mit 

gondol, egy átlagos dohányosnak (mint Ön) mekkora esélye van a tüd rákra egy nem 

dohányzóval összehasonlítva: ugyanakkora, kicsit magasabb, kétszeres, ötszörös vagy 

tízszeres?”.   

 
 
2.3.6. A szituációspecifikus optimizmus mérése 
 
 
 A globális pozitív és negatív elvárások mellett a helyzetspecifikus elvárások, a 

helyzetspecifikus optimizmus is intenzív kutatás tárgyát képezi. Leggyakrabban a tanulmányi 

eredménnyel, egészségi állapottal, egy adott terápia hatékonyságával kapcsolatos 

optimimizmust szokták mérni.  

 Illusztrációképp a HIV Optimizmus mér eszközt (HIV Optimism) (Van de Ven és 

mtsai, 2000) mutatjuk be. A skála a HIV fert zés kezelésére szolgáló új technikákkal 

kapcsolatos optimista elvárásokat méri. A skála 4 tételb l áll, ezekb l kett : „Az új kezelési 

módszerek szorongásmentessé teszik a szexet”, „Ha minden HIV – pozitív személy alávetné 
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magát az új kezelési módszereknek, megsz nne az AIDS – betegség”. Minden tételnél 1-t l 

4-ig jelezheti a személy egyetértésének fokát.  

 
2.3.7. Egyéb optimizmus – pesszimizmus mér eszközök 
 
 A Dember és munkatársai (1989) által kidolgozott Optimizmus – Pesszimizmus 

Mér eszköz (Optimism-Pessimism Instrument) nem pusztán a jöv vel kapcsolatos pozitív és 

negatív elvárásokat, hanem az élet számos területére jellemz  pozitív és negatív beállítódást 

méri. Az 56 tételes mér eszközben 18 tétel az Optimizmus Alsálát (pl. „Amikor belekezdek 

valamibe, sikerre számítok”), 18 tétel a Pesszimizmus Alskálát (pl. „A jöv t sötéten látom.”) 

terhel, valamint tartalmaz 20 „tölteléktételt”. A mér eszközt viszonylag kevés kutatásban 

alkalmazták, aminek egyik oka az elméleti háttér, illetve az elméleti megalapozottság hiánya. 

Az Általános Jutalom és Büntetés Elvárás Skála (Generalized Reward and Punishment 

Scales, GRAPES) (Ball és Zuckerman, 1990) Gray (1982) személyiségmodelljén alapul. A 

kérd ív két skálája a büntetésre, illetve a jutalmakra való érzékenységet, azok elvárását méri.  

 Az Általános Sikerelvárás Skála (Generalised Expectancy for Success Scale, GESS) 

(Fiebel és Hale, 1978) és ennek módosított változata (Generalised Expectancy for Success 

Scale – Revised, GESS-R) (Hale és mtsai, 1992) jöv beli pozitív és negatív események 

el fordulási valószín ségét méri. Valamennyi tétel a „Számítok arra, hogy a jöv ben…” 

mondat folytatását alkotja és jöv beli sikerekre (pl. „elérem a pénzügyi céljaimat”), illetve 

kudarcokra (pl. „számos kudarc ér az életem során”) kérdez rá. A személyek 5 fokozatú 

skálán jelzik az események elvárt el fordulási valószín ségét.  

Olason és Roger (2001) azért dolgozták ki a Pozitív és Negatív Elvárás Kérd ívet 

(Positive and Negative Expectancy Questionnaire, PNEQ), mert elégtelennek találták az 

Életszemlélet Teszt pszichometriai jellemz it, valamint szerették volna az optimizmus és 

pesszimizmus érzelmekkel mutatott kapcsolatát hangsúlyozni. A PNEQ faktoranalízise 3 

faktort mutat ki: Pesszimizmus/Negatív érzelem (pl. „Gyakran képzelem el a lehet  

legrosszabb dolgot, ami történhet”), Optimizmus/Pozitív érzelem (pl. „Szerencsés ember 

vagyok”) és Küzd szellem („fighting spirit”) (pl. „Határozott személy vagyok”).    

A Hit a Jó Szerencsében Skála (Belief in Good Luck Scale, BGLS) (Darke és 

Freedman, 1997) a véletlen szerencsével kapcsolatos hiedelmeket méri. A skála különbséget 

tesz azok közt, akik azt gondolják, hogy a szerencse viszonylag stabil jellemz , amit az ember 

képes befolyásolni saját sikere érdekében és azok közt, akik szerint a szerencse a  véletlenen 

múlik és nem lehet befolyásolni.  
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A Jöv beli Események Skála (Future Events Scale, FES) (Andersen, 1990) 26 

esemény (13 pozitív és 13 negatív) jöv beli el fordulásának a valószín ségét becsülteti meg a 

vsz – el. A válaszadó –5 – t l (egyáltalán nem valószín ) +5 – ig (nagyon valószín ) 

értékelheti az esemény megélésének valószín ségét.  
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2.4. AZ OPTIMIZMUS KIALAKULÁSA 

 
 
 
 A következ kben számba veszzük azokat a tényez ket, melyek hatással vannak 

optimizmus, illetve pesszimizmus szintünkre. Ide sorolhatjuk a genetikai, biológiai hatásokat, 

a korai köt dés min ségét, a szül i nevel i stílust, a gyerekkori (és feln ttkori) traumatikus 

(és kevésbé súlyos) életesemények hatását és a kulturális különbségeket. Természetesen 

tisztában vagyunk vele, hogy eme hatások csak er szakoltan választhatóak el egymástól. 

Didaktikai szempontból azonban mégis ezt az utat követjük, majd az áttekintés után 

megkiséreljük integrálni a kapott eredményeket. 

 

2.4.1. Evolúciós, genetikai és idegrendszeri hatások 

 

 Az alábbiakban az optimizmus és pesszimizmus hátterében álló biológiai tényez ket 

tekintjük át. El ször az optimizmus (és pesszimizmus) adaptív, evolúciós szempontból 

hasznos jellegét vizsgáljuk meg. Ezután a genetikai meghatározottságát, illetve idegrendszeri 

korrelátumait tárgyaljuk.  

 

2.4.1.1. Evolúciós hatások 

 

Az antropológus Tiger (1979) az optimizmust az emberi faj egyik legmeghatározóbb 

és legadaptívabb „funkciójának” tekinti. Elképzelése szerint az optimizmus el ször az 

anticipáció képességének kialakulásakor jelenhetett meg. Ha pedig valaki a jöv r l 

gondolkodik, akkor képes saját halálát is el re látni - Tiger (1979) szerint az ebb l fakadó 

félelem ellensúlyozására alakult ki az optimizmus. Az optimizmus adaptív szerepér l és 

biológiai meghatározottságáról így ír: 

 

„Rózsaszínben látni a jöv t ugyanolyan biológiai jelenség, mint a szexuális 

fantáziálás. Esélyeink optimista értékelése ugyanolyan alapvet , mint az élelemkeresés akkor, 

ha éhesek vagyunk vagy a friss leveg  utáni vágy, ha rossz a leveg ” (i.m., 35.o.). 

 

Tiger (1979) szerint homonida seink számára igen adaptív volt a magas 

optimizmusszint. Ennek hiányában a homo sapiens nem fedezte volna fel környezetét és nem 

hódította volna meg az egész bolygót – a bizonytalansággal való szembenézéshez 
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elengedhetetlen a jöv vel kapcsolatos pozitív elvárás. Pesszimista fajként vándorlás helyett 

egyetlen helyen éltünk volna és miután feléljük er forrásainkat, kihaltunk volna. 

 Másrészt viszont a túlságosan magas optimizmusszint  személyek hajlamosabbak 

nagyobb kockázatot vállalni, mint a pesszimista személyek, ami csökkentheti a túlélési 

esélyeiket. Összességében a kockázat nagyságára érzékeny egyensúly az optimizmus és 

pesszimizmus közt a legadapítvabb stratégia a túlélés szempontjából.  

Weiss és mtsai (2002) felvetik, hogy a szubjektív jóllét, a boldogság egyfajta 

„rátermettség indikátor” (fitness indicator), mely az adott egyed genetikai rátermettségét jelzi 

(ezért vonzó tulajdonság párválasztáskor) (részletesen ld. Szondy, 2003). Óhatatlanul felmerül 

annak a lehet sége, hogy az optimizmus hasonló funkciót tölt be: a jöv vel kapcsolatos 

pozitív elvárások és tettrekészség jelezheti a személy génállományának és képességeinek 

adaptív jellegét.  

 

2.4.1.2. Genetikai hatások 

 

 Egyetlen kutatást találtunk, melyben a vonás optimizmus (és t le függetlenül a vonás 

pesszimizmus) genetikai meghatározottságát vizsgálták. A vizsgálatba együtt, illetve külön 

nevelt egypetéj  és kétpetéj  ikerpárokat vontak be. A külön nevelt egypetéj  ikerpárok 

optimizmusértéke közti korreláció 0,23 – as, pesszimizmus – értéke közti pedig 0,41 volt. 

Zuckerman (2002) megállapítja, hogy az optimizmus és pesszimizmus genetikai 

meghatározottsága alacsonyabb, mint az olyan személyiségvonásoké, mint az extraverzió, 

illetve neuroticizmus.  

 Schulman és mtsai (1993) 115 egypetéj  és 27 kétpetéj  ikerpárnál vizsgálták az 

attribúciós optimizmus genetikai meghatározottságát. A szerz k eredménye szerint a pozitív 

eseményekre adott oksági magyarázatok az egypetéj  ikreknél 0,50-es, a kétpetéj  ikreknél 

0,41-es korrelációt mutattak. Ezzel szemben a negatív eseményekkel kapcsolatos attribúciók 

0,43 (az egypetéj  ikreknél), illetve – 0,03 (a kétpetéj  ikreknél) – as korrelációt mutattak. A 

szerz k az inkonzisztens eredményt – az alacsony elemszám mellett – azzal magyarázzák, 

hogy az optimizmus nem „direkt” módon örökl dik. Nem feltételezhetünk egy „optimizmus 

gént”, hanem az örökletességi hatás olyan tulajdonságokra vonatkozik, mint az intelligencia, 

vonzer , temperamentum – ezek a tulajdonságok befolyásolhatják a személy sikerességét az 

életben és ezen keresztül hathatnak az optimizmusszintjére. Zuckerman (2002) ugyancsak az 

indirekt örökletesség mellett érvel: „az optimizmus részben az extraverió genetikai bázisán 
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alapul, a pesszimizmus pedig a neuroticizmusért felel s gének ’következménye’” (i.m., 

177.o.).  

 

2.4.1.3. Biológiai korrelátumok 

 

 Zuckerman (2002) az optimizmust biológiai szempontból ugyanolyan megközelít  

tendenciának tekinti, mint az extraverziót, szenzoros élménykeresést vagy impulzivitást. A 

megközelít  és gátló válaszok közti egyensúly a generalizált elvárásokra vonatkozó 

optimizmusban, illetve pesszimizmusban nyilvánul meg. A szerz  szerint az optimizmus 

hátterében a mezolimbikus dopaminerg rendszer reaktivitása áll. Azok, akiknek magas 

reaktivitású ez a rendszerük, jutalmazónak fogják megélni az új helyzeteket, azokat – pozitív 

elvárásokkal telve – „megközelítik”.  

 Zuckerman (2002) szerint „ugyanazon biológiai tényez k befolyásolják a 

pesszimizmust, mint a neuroticizmust” (i.m., 181. o.) – ezek közül pedig a szorongást, 

félelmet emeli ki a szerz . A félelmi válasz „központja” az amygdala, melynek outputja a 

hypothalamus, locus coerulelus és a frontális lebeny m ködésének módosításán keresztül 

kiváltja az arousal – emelkedést, a félelmi válaszra jellemz  arckifejezést, összerezzenési 

reakciót és a megnövekedett vigilanciát. A szerz  elképzelését igazolja az a – számos 

kutatásban meger sített eredmény – miszerint a magas pesszimizmusszint krónikusan magas 

arousal – szinttel és magas vérnyomással társul. Räikkönen és mtsai (1999) 3 napon keresztül 

követték nyomon a vsz-ek vérnyomását. Eredményeik szerint a magas pesszimizmusszinttel 

jellemezhet  személyek (különösen abban az esetben, ha alacsony optimizmusszint társult a 

pesszimizmushoz) szignifikánsan magasabb vérnyomást mutattak, mint az optimista 

személyek (akik csak negatív érzelmi állapotban mutattak megemelkedett vérnyomást). Bár a 

szorongó személyek esetében a pesszimista személyekhez hasonló mintázatot mutat a 

vérnyomás, a statisztikai elemzés szerint az optimizmus és pesszimizmus szint a 

szorongásszintt l függetlenül is bejósolta a vérnyomásemelkedést.     

 

2.4.2. Korai események: temperamentum, nevelési stílus, korai köt dés 

 

Heinonen és mtsai (2005) a gyerekkori temperamentum, az anya nevelési stílusa és a 

feln ttkori optimizmusszint összefüggését vizsgálták. A vizsgálatba bevont 509 személy 3, 

illetve 6 évesen került a vizsgálatba, ekkor ítéltették meg az anyával gyermekük 

temperamentumát. Három év elteltével (a gyermekek 6, illetve 9 évesek voltak) felmérték az 
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anya nevelési attit djeit mérték fel, 21 év múlva pedig a vonás optimizmus szintjét. 

Eredményeik szerint a 3 – 6 évesen nehéznek értékelt temperamentum (magas motoros 

aktivitás, magas negatív emocionalitás, alacsony szint  kooperáció) jó bejóslója volt az anya 

3 évvel kés bbi ellenséges gyereknevelési attit djeinek (érzelmi távolságtartás, alacsony 

toleranciaszint, szigorú nevelési elvek). Ez pedig magasabb pesszimizmusszintet jósolt be 21 

évvel kés bb. A szerz k nem találtak nemi különbséget az összefüggések tekintetében. 

Eredményeik szerint tehát mind a temperamantum, mind pedig a nevelési stílus befolyással 

van a fiatal feln ttkori pesszimizmus szintre. (Megjegyzend , hogy a szerz k ugyanazon 

dimenzió két végpontjaként kezelik az optimizmust és pesszimizmust) 

 Heinonen és mtsai (2004) a fenti vizsgálattól eltér en retrospektív módon vizsgálták a 

feln ttkori optimizmus és a gyerekkori köt dés kapcsolatát (N=423). Az eredmények szerint 

azok a feln ttek, akik feln ttként magasabb pesszimizmusszintet mutatnak, gyermekkori 

köt désüket negatívabbként, bizonytalanabbként jellemezték. Természetesen a kutatás 

retrospektív jellege miatt nem lehet kizárni, hogy a feln ttkori pesszimizmusszint torzította a 

gyerekkori köt dés értékelését.  

 Ek és mtsai (2004) – lejebb részletesebben bemutatásra kerül  – longitudinális 

kutatásukban azt találták, hogy a tervezett gyermekek magasabb optimizmusszintet mutattak, 

mint a nem tervezett gyermekek. Bár a szerz k nem vizsgálták, de feltételezhet , hogy az, 

hogy a szül k „várták-e” a gyereket, befolyásolta a nevelési attit djüket, nevelési stílusukat, 

ami hatással volt a gyermek optimizmusszintjére. 

 Korkeila és mtsai (2004) mintegy 20,000 f t vizsgáltak retrospektív jelleg  

kutatásukba. Az eredmények szerint a gyerekkori negatív életesemények és a rossznak ítélt 

szül  – gyerek kapcsolat alacsonyabb optimizmusszintet jósol be. A jó szül  – gyerek 

kapcsolat véd mechanizmusként m ködött – csökkentette a negatív életesemények 

optimizmus csökkent  hatását.  

 

2.4.3. Életesemények 

 

 Heinonen és mtsai (2006) azt vizsgálták, hogy a gyermek családjának 

szocioökonómiai státusa milyen kapcsolatban van a 24, illetve 27 évesen mért 

optimizmusszinttel (a szerz k az adatokat kétféleképp elemezték: az optimizmust és 

pesszimizmust egy dimenzió két végpontjaként (a LOT – R kompozit pontszámával 

kifejezve), illetve független dimenzióként (a LOT – R optimizmus és pesszimizmus 

alskáláinak külön történ  értékelésével) kezelve). Eredményeik szerint a gyermekkori 
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szocioökonómiai státusz jó bejóslója volt a feln ttkori kompozit optimizmusszintnek, illetve a 

pesszimizmus szintnek. Abban az esetben, amikor az optimizmusszitet a pesszimizmustól 

különálló dimenzióként kezelték, nem találtak összefüggést a szocioökonómiai státusz és az 

optimizmus közt. Ez arra enged következtetni, hogy az alacsony SES növelheti a 

pesszimizmus szintet, de a magasabb SES nem feltétlenül növeli az optimizmus szintjét.  

 Ek és mtsai (2004) – fent már idézett – kutatásukban (N=8673) azt találták, hogy a 31 

évesen mért optimizmusszint jó bejóslója (a gyermek „tervezettségén” túl) az apa 

szocioökonómiai státusza, a jó iskolai teljesítmény, illetve a feln ttkori jó pénzügyi helyzet és 

a házasság.  

Fournier és mtsai (2003) azt vizsgálták, hogy a krónikus betegségek (I. típusú 

cukorbetegség, illetve multiplex sclerosis (MS)) hogyan befolyásolják az optimista elvárások 

szintjét. Egy éves, longitudinális vizsgálatukban egymástól függetlenül vizsgálták a pozitív 

kimenet elvárásokat (ami a vonás optimizmusnak feleltethet  meg), a hatékonysággal 

kapcsolatos elvárásokat és az irreális optimizmust. A krónikusan beteg személyek a kutatás 

kezdetekor a kontrollcsoporttal összehasonlítva alacsonyabb irreális optimizmust mutattak, a 

az énhatékonysággal és a kimenetekkel kapcsolatos elvárásokban azonban nem volt 

különbség a csoportok közt. Az optimista elvárások id i elemzése azt mutatta, hogy csupán a 

MS csoport irreális optimizmus szintje mutatott szignifikáns csökkenést az egyéves id tartam 

alatt. A szerz k elemzése szerint eredményeik arra utalnak, hogy a pozitív kimenetekkel 

kapcsolatos optimista elvárások, illetve az énhatékonysággal kapcsolatos optimizmus 

viszonylag érzéketlen az olyan negatív eseményekre, mint a krónikus megbetegedések (az 

irreális optimizmus szintjét viszont szignifikánsan csökkentették a negatív életesemények).  

 Természetesen az optimizmus és életesemények összefüggésével kapcsolatban 

felmerül a cirkuláris okság lehet sége: nem csak az életesemények befolyásolják az 

optimizmus (és pesszimizmus) szintjét, hanem az optimizmus – önbeteljesít  jóslatként 

m ködve – megnöveli a pozitív események, kimenetek számát. Ennek hátterében az aktív 

megküzdési stílus áll (ld. lejjebb: 2.5.1. rész). Emellett az optimizmus jól bejósolja a 

különböz  életeseményekre adott választ. Nolem – Hoeksema és Davis (2002) – a 

poszttraumatikus fejl dést körbejáró áttekintésében – megállapítják, hogy „a 

legkonzisztensebb és leger sebb prediktora annak, hogy valaki talál –e valamilyen 

pozitívumot egy traumában saját és számos más kutatás szerint a diszpozicionális 

optimizmus” (i.m., 603.o.). 
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2.4.4. Kulturális hatások 

 

 Az optimista elvárásokban mutatkozó kulturális különbségeket Chang (2002) 

tanulmánya alapján járjuk körbe. A vonatkozó szakirodalom – így Chang (2002) is – 

sajnálatos módon az optimizmusban mutatkozó különbségek tárgyalását szinte kivétel nélkül 

a keleti és nyugati kultúrák összehasonlításában meríti ki. 

 Chang (2002) az irreális optimizmus szintjében, az attribúciós optimizmus 

jellegzetességeiben és a vonás optimizmusban mutatkozó kulturális különbségeket tekinti át. 

Heine és Lehman (1995) az irreális optimizmus szintjét mérte fel 196 japán és 90 kanadai 

hallgatónál. A korábbi kutatások eredményével összhangban a kanadai hallgatóknál jól 

kimutatható volt az irreális optimizmus, azaz a negatív események el fordulásának 

valószín ségét alacsonyabbnak becsülték önmaguknál, mint másoknál. Ezzel szemben a japán 

vizsgálati személyekre irreális pesszimizmus volt jellemz : a pozitív események 

valószín ségét alacsonyabbnak, a negatív események valószín ségét magasabbnak tartották 

önmaguknál, mint másoknál. Az eredmény elméletileg egy módszertani jellegzetesség is 

magyarázhatja: a vizsgálatban használt pozitív és negatív események szinte kizárólag egyetlen 

személyre vonatkoznak. A kollektivista japán kultúrában viszont sokkal relevánsabbak azok a 

tényez k, melyek az egyéni boldogulás helyett a csoport normáit, céljait hangsúlyozza. Ennek 

a lehet ségnek a tisztázására Heine és Lehman (1995) második kutatásukban olyan pozitív és 

negatív eseményeket vontak be, melynek egy része nem egyéni, hanem kollektív 

következményei vannak (pl. : „A jöv ben nem lesz képes eltartani a családját”). Eredményeik 

szerint a tételekben felsorolt események jellege nem befolyásolta a kapott eredményeket.  

 Összességében úgy t nik tehát, hogy a keleti (konkrétan japán) kultúrákban hiányzik, 

illetve csökkent mértékben van jelen az önkiszolgáló torzításokra vonatkozó hajlam. 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egyetlen kutatás eredménye csak korlátozottan 

általánosítható.  

 Lee és Seligman (1997) Kínában, illetve az Egyesült Államokban él  kínai és amerikai 

vizsgálati személyek attribúciós optimizmusát hasonlították össze. A kutatás eredményei 

szerint a Kínában és Amerikában él  kínaiak pesszimistább attribúciós stílussal rendelkeznek, 

mint az amerikai fehér vizsgálati személyek.       

 A fenti eredmények pontosabb értelmezését segíti Chang (1996) kutatása, melyben 

111 ázsiai – amerikai és 111 fehér – amerikai személy vonás optimizmusát, vonás 

pesszimizmusát (melyeket az Extended Life Orientation Test (Chang és mtsai,1997) 

segítségével mértek) illetve ezek korrelátumait (alkalmazott megküzdési stratégiák, fizikai és 
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mentális egészség) vetette össze. Az eredmények szerint a vonás optimizmus szintjében nem 

mutatkozott különbség, a vonás pesszimizmus szintje viszont magasabbnak bizonyult az 

ázsiai – amerikai személyeknél. A korrelátumok vizsgálatakor azt találták, hogy míg az ázsiai 

– amerikai vizsgálati személyeknél az optimizmus alacsony szintje jósolta be a pszichológiai 

és fizikai problémák jelenlétét, addig a fehér – amerikai személyeknél a pesszimizmus magas 

szintje állt kapcsolatban a pszichológiai problémákkal. A megküzdési stratégiák közül a 

„probléma megoldás” és az „érzelmek kifejezése” esetében találtak interakciót. A 

pesszimizmus magas szintje az amerikai – fehéreknél csökkentette, az ázsiai – amerikai 

személyeknél növelte ezen ezen megküzdési stratégiák használatát.  

 Az eredményeket összegezve Chang (2002) megállapítja, hogy az ázsiai vizsgálati 

személyek magasabb pesszimizmussal jellemezhet ek. Elképzelése szerint ez egyfajta 

defenzív stratégiának tekinthet , mely segít abban a személyeknek, hogy kontrollérzetet 

szerezzenek a jöv vel kapcsolatos bizonytalanságérzet felett. A jöv beli potenciális negatív 

lehet ségek átgondolása növeli a proaktív viselkedés (pl. problémamegoldás) valószín ségét. 

Összegzésében fontos terápiás konzekvenciát állapít meg: ha megpróbáljuk csökkenteni az 

ázsiai (-amerikai) személyek pesszimizmusát, akkor ezzel egy fontos motivációs forrásukat 

vesszük el, mely az olyan adaptív megküzdési mechanizmushoz kapcsolódik, mint a 

problémamegoldás vagy az érzelmek kifejezése.  

 

2.4.5. Összegzés: Az optimizmus kialakulása 

 

 A fent áttekintett kutatások alapján úgy t nik, hogy a genetikai, biológiai hatások, a 

korai köt dés min sége és a kulturális hatások szignifikánsan befolyásolják az optimizmus 

szintjét. Az életesemények közül csak a korai életesemények befolyásolták a személy 

optimizmusát.  

  Noguchi és munkatársai (2005) elképzelése szerint a pozitív és negatív információkra 

fordított figyelem önálló személyiségvonásnak tekinthet . A (a világra és önmagunkra 

vonatkozó) pozitív információkra való fókuszálás a pozitív affektivitás és az extraverzió 

magas szintjéhez és a Viselkedéses Megközelít  Rendszer (Behavioral Approach System, 

BAS) magas aktivitásához társul. A negatív információkra való fókuszálás a negatív 

affektivitás, neuroticizmus magas szintjével és a Viselkedéses Gátló Rendszer (Behavioral 

Inhibition System, BIS) magas aktivitásával jár.  A szerz k az optimizmust az els , a 

pesszimizmust a második információfeldolgozási tendenciához kötik. Ennek az egyéni 

különbségnek a hátterében a biológiai, pszichoszociális és kulturális tényez k interakciója áll.  
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Úgy t nik, hogy a pozitív, illetve negatív kimenetek elvárásáért felel s agyterületek 

(mezolimbikus dopaminrendszer, illetve az amygdala) – melyek reaktivitását els sorban 

genetikai örökségünk határozza meg – aktivitása módosítja az életesemények optimizmusra és 

pesszimizmusra kifejtett hatását. Azon személynél, akinek amygdalája magas reaktivitást 

mutat (és így hajlamos intenzív félelmi reakciót mutatni), egy traumatikus életesemény 

könnyen feler sítheti a pesszimista elvárásokat, míg egy olyan személynél, akinek 

alacsonyabb az amygdala – reaktivitása, ez nem feltétlenül történik meg. A legfontosabb korai 

életeseményeknek a család (illetve az apa) szocioökonómiai helyzete és a gyerek 

tervezettsége voltak. Az alacsony szocioökonómiai helyzet növelte a pesszimizmus 

valószín ségét, a magas szocioökonómiai helyzet viszont nem garantált magas optimizmust17. 

Mind az alacsony szocioökonómiai helyzet, mind a gyerek „nem várt” – volta (a szül k 

viselkedésén keresztül) csökkentheti a gyermek világának kiszámíthatóságát, 

bejósolhatóságát, ami az alapvet  bizalom kialakulásának az el feltétele. A világba és 

önmagába vetett bizalom pedig szükséges ahhoz, hogy generalizált pozitív elvárások 

alakuljanak ki a személyben a jöv vel kapcsolatban.  

 A kulturális különbségek tekintetében úgy t nik, hogy a keleti kultúrákban általában 

magasabb pesszimizmusszint mérhet . Chang (2002) értelmezése szerint a magasabb 

pesszimizmus defenzív stratégiának tekinthet : segít felkészülni a negatív kimenetekre és 

ezáltal növeli a kontrollérzetetet. Ezen értelmezés mellett figyelembe kell venni azt a tényt is, 

hogy a pozitív és negatív érzelmek ideális szintjét kulturális normák szabályozzák. Diener és 

Suh (1999) áttekintése szerint a keleti kultúrákban sokkal elfogadottabb a negatív érzelmek 

átélése és a nyugati kultúrákhoz képest sokkal kevésbé tartják fontosnak a pozitív érzelmi 

állapotokat. Ezek az érzelmekre vonatkozó normák befolyásolhatják a személyek 

optimizmusra és pesszimizmusra vonatkozó beszámolóit.     

  

 

 

 

 
 

 

                                                           
17 Hasonló eredményt kaptak az anyagi helyzet és szubjektív jóllét (boldogság) összefüggésével kapcsolatban. A 
nagyon rossz anyagi helyzet csökkenti a személy szubjektív jóllétét, a jó anyagi helyzet azonban nem garantál 
magasabb szubjektív jóllétet (részletesen ld. Szondy, 2007b). 
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2.5. AZ OPTIMIZMUS HATÁSAI, „M KÖDÉSE” 
 
 

Mint azt lejjebb látni fogjuk (3.2. rész), az optimizmus magas szintje számos pozitív 

(fizikai és mentális) kimenethez kapcsolódik. A következ kben Aspinwall és munkatársai 

(2002) áttekint  cikke alapján az optimizmus hatásait, „m ködési mechanizmusát” vizsgáljuk 

meg, mely megmagyarázhatja az optimizmus következményeit. Látni fogjuk, hogy az 

optimizmus kontrollálható helyzetben aktív, kontrollálhatatlan helyzetben emóciófókuszú 

megküzdési stratégiákkal társul. Ennek hátterében els sorban az áll, hogy az optimista 

személyek hatékonyan és objektívan mérik fel a szituáció jellegzetességeit és azokra adekvát 

választ adnak. Háromféle kognitív mechanizmus segíti az optimista személyeket a helyzet 

hatékony felmérésében és a megfelel  válasz kiválasztásában (a negatív információ 

hatékonyabb feldolgozása; rugalmasabb kognitív folyamatok; magasabb szint  „metatudás” a 

problémamegoldás és a megküzdési mechanizmusok hatékonyságáról). Ezek a kognitív 

jellegzetességek megfigyelhet ek pozitív érzelmi állapot kialakulása esetén is, ennek ellenére 

az optimizmus hatásait nem magyarázhatjuk pusztán az optimizmus pozitív érzelmi állapotot 

fokozó hatásával.  

 

2.5.1. Optimizmus és megküzdési stratégiák 

 

 Szondy és munkatársai (2005) áttekintik az optimizmus és pesszimizmus kapcsolatát a 

megküzdési mechanizmusokkal. Számos – igen különböz  kontextusban végzett – kutatás 

(Aspinwall és Taylor, 1992; Hatchett és Park, 2004; Hart és Hitter, 1995; Scheier és Carver, 

1985; Scheier és mtsai, 1986; Shen és mtsai, 2004) szerint az optimista és pesszimista 

személyek eltér  megküzdési stratégiákat alkalmaznak. A témával foglalkozó egyik korai 

tanulmányban Scheier és mtsai (1986) azt kérték a vizsgálati személyekt l, hogy idézzék fel 

az el z  hónap legstressztelibb eseményét, majd egy kérd ív segítségével jelezzék 

megküzdési válaszaikat. Az eredmények szerint az optimista személyek kontrollálható 

helyzetben aktív, probléma–fókuszú megküzdési mechanizmust preferáltak, kontrollálhatatlan 

helyzetben viszont az olyan érzelem–fókuszú megküzdési mechanizmusokat alkalmazzák, 

mint a humor, a helyzet elfogadása és a pozitív átértelmezés (nem igaz tehát, hogy az 

optimista személyeke kizárólag probléma–fókuszú megküzdési mechanizmusokat 

alkalmaznak). Carver és mtsai (1993) mellrákkal m tött n k megküzdési mechanizmusait 

vizsgálták. A pesszimista n kkel összehasonlítva az optimista n k nagyobb valószín séggel 

fogadták el annak a tényét, hogy mellm téten estek át. Gyakrabban alkalmazták a humort 
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megküzdési mechanizmusként, ritkábban a tagadást (annak a tagadása, hogy m téten estek át) 

és a kognitív elkerülést (a m tét következményeivel való megküzdés feladása). Scheier és 

mtsai (2002) összefoglalják az optimizmushoz, illetve pesszimizmushoz társuló megküzdési 

mechanizmusokat (I.2.4. Ábra) 

 

Optimizmus Pesszimizmus

• információgy jtés

• aktív megküzdés és 
tervezés

• pozitív átértelmezés

• el ny keresés

• humor

• elfogadás

• gondolatok elnyomása

• feladás

• figyelem elterelés

• kognitív elkerülés

• a negatív érzelmi 
állapotra való fókuszálás

• tagadás

 
I.2.4. Ábra Az optimizmushoz és pesszimizmus kapcsolódó preferált megküzdési stratégiák 

(Scheier és mtsai (2002) alapján) 
 

 Általánosságban az optimista személyek a pesszimista személyeknél nagyobb 

valószín séggel alkalmaznak aktív, problémafókuszú megküzdést. Amennyiben a helyzet 

kontrollálhatatlan, az optimista hajlamos adaptív emóciófókuszú megküzdési 

mechanizmusokat (pozitív átértelmezés, humor, elfogadás) alkalmazni.  

Kísérleti helyzetben jól demonstrálta ezt Aspinwall és Richter (1999) kísérletsorozata. 

A „nonproduktív kitartás” paradigmát alkalmazva megoldható, illetve megoldhatatlan 

anagramma – feladványt adtak kísérleti személyeiknek. Az eredmények szerint az optimista 

személyek sokkal gyorsabban feladták a próbálkozást a megoldhatatlan anagrammák 

megoldásával és továbbléptek a többi (megoldható) feladatra – így jobban teljesítettek a 

feladatban. Az optimista személyek tehát sikeresen észlelték a megoldhatatlan feladatokat és 

energiájukat a megoldható feladatok megoldására fordították. 

   Aspinwall és mtsai (2002) szerint az optimista személyek ilyentén való viselkedése 

er sen emlékeztet a „Nyugalom Imájában” (Serenity Prayer) foglaltakra. Ebben az ember 

azért könyörög, hogy legyen bátorsága megváltoztatni a megváltoztatható dolgokat, fogadja el 

azokat, melyeken nem tud változtatni és elég bölcs legyen ahhoz, hogy felismerje a 
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különbséget a megváltoztatható és megváltoztathatatlan dologok között18. A szerz k 

megjegyzik, hogy mindezidáig az optimizmuskutatás az „ima” els  felére, azaz a 

megváltoztatható helyzetek aktív befolyásolására helyzte a hangsúlyt és egyel re keveset 

tudunk a másik két összetev r l – arról, hogy az optimista személyek hogyan fogadják el a 

kontrollálhatatlan eseményeket, illetve hogyan tesznek különbséget a kontrollálható és 

kontrollálhatatlan helyzetek közt. A következ kben ezen kérdéseket mutatjuk be. 

 

2.5.1.1. Optimizmus hatásai kontrollálhatatlan helyzetekben 

 

 Míg kontrollálhatatlan helyzetben a pesszimista személyek a tagadást alkalmazzák, 

addig az optimisták az elfogadást (Scheier és mtsai, 2002). Bár mindkett  emóciófókuszú 

megküzdésnek tekinthet , jellemz ik és következményeik igen eltér ek. A tagadás (azaz a 

helyzet realitásának tagadása) esetén „a személy egy olyan világképhez ragaszkodik, amely 

már nem érvényes” (i.m., 205.o.). Ezzel szemben az elfogadás azt jelenti, hogy a személy 

átstrukturálja élményeit és kognitív rendszerét, oly módon, hogy az megfeleljen a reális 

helyzetnek.  

 Fontos megemlíteni, hogy az elfogadás nem minden formája tekinthet  adaptívnak. A 

sztoikus rezignáltság, a negatív következményekre való fatalisztikus felkészülés (függetlenül 

azok megjelenésének valószín ségét l) nem tekinthet  adaptívnak – ezzel szemben a 

probléma létezésének és megtörténének reális észlelése és elismerése adaptív válasznak 

tekinthet . A két féle elfogadás közti különbséget jól illusztrálja az olyan megbetegedésekkel 

diagnosztizált személyek esete, mint a (terminális) rák vagy az AIDS. A végs  kimenet 

mindkét esetben a halál lehet – a személy mégis elfogadhatja annak a tényét, hogy halálos 

beteg, anélkül, rezignált, passzív elfogadásba süllyedne. Számos kutatás szerint azok a 

személyek, akik sztoikus belenyugvással, illetve passzív elfogadással reagálnak a betegség 

diagnózisára, rövidebb túlélési id t mutatnak (Greer és mtsai, 1979, 1990; Pettingale és mtsai, 

1985; Reed és mtsai, 1994). A passzív elfogadással szemben mit jelent a helyzet az adaptív, 

aktív elfogadás? Ebben az esetben a személy elfogadja diagnózisát, a realitásnak megfelel en 

áttekinti hosszú – távú céljait és „visszanyesi” ket, áttekinti és esetleg átrendezi prioritásait, 

illetve konstruktív és optimális módon használják ki a rendelkezésükre álló id t. A helyzet 

                                                           
18 „Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak azon, 
amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.” Forrás: http://www.aca.hu/irodalom/fohasz.html 
(2006. október 22.) 
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elfogadásának pozitív következményei jól értelmezhet  az önszabályozás, illetve vonás 

optimizmus Scheier és Carver (1985) által bemutatott modelljében (I.2.5. ábra).     

 

Cél 
azonosítása

Célelérési 
folyamat

Akadályok a 
célelérés 

során

Remény a 
célelérésre 

vonatkozóan

Elérhet  alternatív 
cél?

Teljes elkerülés

Célelérés

nincs

van

van

nincs
van

nincs

3

2

1

 
I.2.5. Ábra Az önszabályozás Scheier és Carver (1985) – féle modellje (Scheier és mtsai 

(2002) alapján) (a magyarázatot lásd a szövegben) 
 

Abban az esetben, ha a személy célelérési folyamatát semmi sem akadályozza, célját 

sikeresen elérni, majd újabb célt keres (1. hurok). Ha problémák merülnek fel a célelérés 

folyamata során, a személy válasza attól függ, hogy bízik – e a célelérés sikerében. Ha 

bizakodó (optimista), az akadályok ellenére folytatja a célelérési folyamatot (2. hurok). Ha 

nem bízik a sikerben, alternatív célt választhat (3. hurok). Ez az alternatív cél sokszor az 

eredeti cél „szolidabb” változata, mely lehet vé teszi, hogy a személy elkötelez dése 

megmaradjon és folytassa a célelérési folyamatot. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre 

alternatív cél, a személy kognitív és viselkedéses elkötelez dése csökken, ami magas 

distresszszintet, illetve „ürességet” eredményez (Scheier és mtsai, 2002).  

 Az optimizmus tehát – ha a helyzet kontrollálható – segíti a célelérést, ha pedig a 

helyzet kontrollálhatatlan (nincs remény a céleléréssel kapcsolatban), segít alternatív célok 

állításában.  
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Eme adaptív kapcsolat mellett figyelembe kell vennünk a magas optimizmusszint egy 

potenciális negatív hatását kontrollálhatatlan helyzetekben. Ahogy azt egy korábbi 

cikkünkben (Szondy, 2004b) bemutattuk, az optimizmus gyengíteti az immunm ködést, ha a 

személyek kontrollálhatatlan (Sieber és mtsai 1992; Segerstrom és mtsai 2003) vagy hosszabb 

id n át fennálló (Cohen és mtsai 1999; Steffen 1999) stresszhelyzettel szembesülnek. 

Peterson és Bossio (2002) így ír err l: „Ha a körülmények nem teszik lehet vé az optimista 

elvárások megvalósulását, akkor ezek az elvárások jobb esetben irrelevánssá, rosszabb 

esetben egészségkárosítóvá válnak, mert a személyt elérhetetlen célok elérésére ösztönzik” 

(i.m. 135.o.).  

Szondy (2004b) alapján röviden bemutatjuk Segerstrom és mtsai (2003) két modelljét, 

melyekkel megkísérlik megmagyarázni az optimizmus immunszupresszív hatását. Az affektív 

modell szerint az optimista személyek pozitív hangulata és bizakodása jótékony hatású abban 

az esetben, ha a személy megküzdési próbálkozásai sikeresek, de nagyobb mérték  

csalódáshoz vezetnek ha az er feszítés hiábavaló (pl. a stresszor kontrollálhatatlan, Sieber és 

mtsai 1992). Ezt a modellt azonban nem támogatják azok a kutatások, melyek a pozitív 

elvárások be nem igazolódását vizsgálták. A pozitív elvárások nem növelték a pszichológiai 

sérülékenységet olyan negatív kimenetek esetén, mint a mellrák diagnózis vagy a mesterséges 

megtermékenyítés kudarca (Litt és mtsai 1992; Stanton és Snider 1993).  

A kitartás modell a kognitív folyamatokra és a viselkedésre helyezi a hangsúlyt. Ha az 

optimista személyeket valami gátolja céljuk elérésében, akkor megújult er vel és kitartóan 

kísérlik elérni céljukat (Scheier és mtsai, 2002). Hosszútávon a kitartás megnöveli a célelérés 

valószín ségét. Azonban rövid távon a stresszorral való foglalkozás rosszabb fizikai 

egészséghez kapcsolódik (Suls és Fletcher 1985). A feladattal szembeni elkötelez dés rövid 

távú negatív hatásai megmagyarázhatják az optimizmus immunszupresszor hatását. Ez a 

modell azonban nem képes megmagyarázni Cohen és mtsai (1999) eredményeit, miszerint az 

optimizmus csak abban az esetben gyengíti az immunfunkciókat, ha a stresszor 1 hétnél 

tovább áll fenn. 

Kontrollálhatatlan helyzetben tehát az optimizmus divergens kimeneteket eredményez. 

Míg viselkedéses szinten adaptív válaszokat eredményez, addig az immunmutatók szintjén 

potenciálisan hatással bírhat (az optimizmus és immunmutatók kapcsolatáról ld. még a 3.2.3. 

részt). A következ kben áttekintjük, hogy az optimista személyek milyen tényez k alapján 

döntenek egy helyzet kontrollálhatóságáról.  
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2.5.1.2. A kontrollálható és kontrollálhatatlan helyzetek megkülönböztetése: az optimizmus 

kapcsolata a realitással 

 

 A fentiek alapján úgy t nik, hogy az optimista személyek hatékonyan észlelik a 

helyzet reális jellemz it és azokra reagálnak. Armor és Taylor (1998) az optimizmus 

„realitásközeliségének” három összetev jét azonosítják. El ször is, az optimista személyek 

dinamikusan változtatják optimizmusuk fokát a helyzet kontrollálhatóságának függvényében. 

A kontrollálható eseményekkel kapcsolatban az optimista elvárások viszonylag magasak és 

robosztusak, a kontrollálhatatlan eseményekkel kapcsolatban az optimista elvárások alacsony 

szint ek, korlátozottak.  Második tényez ként a szerz k azt említik, hogy az optimista 

elvárások annak függvényében változnak, hogy a személy teljesítménye milyen mértékben 

ellen rizhet . Abban az esetben, ha a kimenet, az eredmény jól mérhet , számszer síthet  (pl. 

kereset), az optimista elvárások reálisabbakká válnak. Ha a kimenet rosszul mérhet  (pl. 

humorérzék), a személy kisebb valószín séggel csalódik elvárásaiban, magasabb szint  

optimista elvárásokkal bír. Harmadik tényez ként Armor és Taylor (1998) azt említik, hogy 

az optimista elvárások soha nem távolodnak el annyira a realitástól, hogy „bajba sodorják” a 

személyt.  

 Összegezve Armor és Taylor (1998) eredményei szerint az optimista elvárások 

korlátozottak (azaz bizonyos határok közt mozognak), stratégiaiak (azaz segítik az embereket 

a célelérés folyamatában és szelektíven alkalmazottak) és reszponzívak (azaz figyelembe 

veszik a helyzet jellegzetességeit).   

 

 2.5.2. Az optimizmus hatása a kognitív folyamatokra 

 

 Az optimista személyek rugalmasan képesek moderálni viselkedésüket a helyzet 

jellemz inek megfelel en. Ennek hátterében Aspinwall és munkatársai (2002) három kognitív 

mechanizmust említenek: (1) az optimizmus megkönnyíti a negatív információ feldolgozását, 

(2) az optimizmus rugalmasabbá teszi a kognitív folyamatokat és (3) az optimizmus növeli a 

metatudást a megküzdéssel és a probléma megoldással kapcsolatban.  

 

2.5.2.1. Az optimizmus megkönnyíti a negatív információ feldolgozását 

 

 Az alább bemutatásra kerül  kutatások eredménye szerint az optimizmus magas 

szintje megkönnyíti a személy számára releváns negatív információ feldolgozását. A negatív 
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információra vonatkozó figyelem „a kritikus els  lépés a megküzdésben, a probléma 

megoldásban, a preventív egészségmagatartásban, önfejlesztésben és számos egyéb 

önregulációs viselkedésben” (Aspinwall és mtsai, 2002, 231.o.).  

 Aspinwall és Brunhart (1996) az egészségre káros, az egészséget véd , illetve 

egészséggel kapcsolatban nem álló, semleges információkat olvastatott vizsgálati 

személyeivel. Függ  változóként az egyes információkra fordított olvasási id t mérték és 

összevetették a személy optimizmusszintjével, illetve egészségmagatartásával. Két fontos 

eredményt kaptak. El ször is az optimista személyek több figyelmet (olvasási id t) fordítottak 

a fenyeget , egészségre káros információk feldolgozására, mint a semleges, illetve pozitív 

információk feldolgozására. A második fontos eredményüket – mely árnyalja az el z eket – a 

vitaminfogyasztásra vonatkozó információkkal kapcsolatban kapták. A vitaminhasználat 

veszélyes aspektusaira vonatkozó információ (pl. túladagolás) olvasási ideje csak abban az 

esetben n tt meg az optimista személyeknél, ha mindennapi életükben szedtek vitamint. 

Eszerint az információ relevanciája meghatározta a feldolgozására fordított energiát és 

figyelmet.  

 A fenti kutatással kapcsolatban két módszertani probléma is felmerül. El ször is, a 

fenyeget  információk olvasására fordított hosszabb id  nem feltétlenül jelenti az információ 

nagyobb fokú elfogadását – az is elképzelhet , hogy a személy ellenérveket próbál kidolgozni 

a fenyeget  információval szemben, így csökkentvén a szorongását. A másik problémát az 

okozza, hogy az Aspinwall és Brunhart (1996) által „használ” egészséget veszélyeztet  

tényekre vonatkozó információk (pl. a vitamin használat rizikója) nem voltak túlságosan 

súlyosak. Eme hiányosságokat pótolta Aspinwall és Brunhart (in press) újabb vizsgálata, 

melyben rendszeresen szoláriumba járó, illetve gyakran napozó fiatal hölgyeknek mutattak be 

az UV – sugárzás el nyeire és veszélyeire vonatkozó információkat. Az információk 

elolvasása után interjút készítettek a személlyel, melyben azt vizsgálták, hogy a fenyeget  

információkat milyen mértékben fogadja el (elaboráció), milyen mértékben utasítja el 

(ellenérv keresés), illetve tartja irrelevánsnak önmagára vonatkoztatva. A fenyeget  

információ relavanciáját oly módon befolyásolták, hogy a két vizsgálati csoportban eltér  

információkat közöltek a túlzott UV – bevitel miatt kialakuló melanoma kialakulási idejér l. 

Az egyik csoport azt az információt kapta, hogy a melanoma átlagosan 25 éves korban alakul 

ki (közeli fenyegetés), a másik pedig azt, hogy 55 évesen (távoli fenyegetés).  

 Az eredmények szerint az optimista személyek a közeli fenyegetés esetén nagyobb 

mértékben dolgozták fel és fogadták el a fenyeget  információt, mint a pesszimista 
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személyek. A távoli fenyegetés esetén fordított volt a kapcsolat az optimizmus és az 

információ feldolgozása között. 

 Amint azt feljebb (2.5.1.2. rész) láttuk, az optimista személyek hatékonyan képesek 

elkülöníteni egymástól a kontrollálható és a  kontrollálhatatlan eseményeket. Annak 

érdekében, hogy képesek legyenek eldönteni, hogy az aktív, problémamegoldó megküzdés 

vagy a helyzet elfogadása az adaptív válasz, képesnek kell lenniük a probléma alapos 

elemzésére, illetve a fenyeget , negatív, szorongáskelt  információk torzításmentes 

észlelésére. Aspinwall és munkatársai (2002) úgy érvelnek, hogy az optimizmus olyan „tartós 

érzelmi forrást” biztosít a személynek, mely segít a negatív információ feldolgozásában. 

Abban az esetben, ha a személy elégtelennek értékeli (érzelmi) forrásait, rövid – távú érzelmi 

jóllétének meg rzése érdekében negligálja, illetve torzítja a fenyeget  információt.  

 

2.5.2.2. Az optimizmus rugalmasabbá teszi a kognitív folyamatokat 

 

 Aspinwall és munkatársai (2002) áttekintése szerint az optimizmus – részben a hozzá 

társuló pozitív érzelmek közvetítésével – legalább háromféle úton teszi rugalmasabbá a 

kognitív folyamatokat.  

 Isen (1993) szerint a pozitív hangulat (a frontális dopaminrendszer aktivitásának 

növelésén keresztül) növeli a végrehajtó rendszer flexibilitását, így például egy adott 

probléma több néz pontból való feldolgozását, a rugalmas „váltást” is lehet vé teszi. 

Második tényez ként a pozitív hangulat segíti a probléma küls  perspektívából történ  

elemzését, segíti a figyelmi folyamatok externális fókuszát (Sedikides, 1992). Ezzel szemben 

a negatív hangulat a szelf-fókuszt er síti az információfeldolgozás során és így csökkentheti 

annak hatékonyságát. Végül pedig az optimizmus, illetve a pozitív hangulat hatására az 

információfeldolgozás egyre „globálisabbá” válik, azaz a helyzetnek nem pusztán egy lokális 

jellemz jére reagál a személy, hanem valamennyi jellemz jére és tulajdonságára (pl. Basso és 

mtsai, 1996).  

 Összességében tehát az optimista személy hatékonyabban képes változtatni egy 

probléma néz pontján, szelf-fókusz helyett képes a helyzet jellemz ire fókuszálni és azokat 

globálisan feldolgozni. Mindezek a tényez k segítik az optimista személyt abban, hogy 

hatékonyan dolgozza fel a negatív információkat és viselkedését, illetve kognitív folyamatait 

a reális helyzethez igazítsa.       
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2.5.2.3. Az optimizmus növeli a metatudást a megküzdéssel és a probléma megoldással 

kapcsolatban 

 

 Az eddigiekben (2.6.2.1. és 2.6.2.2. rész) azt hangsúlyoztuk, hogy az optimista 

személyek hatékonyan dolgozzák fel a helyzet jellemz it (köztük a negatív, fenyeget  

információkat) és így képesek adaptívan reagálni azokra. Ezen tényez kb l következik az 

optimizmus és a kognitív folyamatok közti harmadik összefüggés: az optimizmus növeli a 

megküzdésre és a problémamegoldási folyamatra vonatkozó tudást. Az optimista személyek 

az elkerül  megküzdés helyett sokkal nagyobb valószín séggel alkalmaznak aktív 

megküzdést. Az aktív problémamegoldás egyik el nye, hogy abban az esetben is növeli a 

személy tudását a helyzetr l, ha maga a problémamegoldás sikertelen. Ha pédául egy adott 

problémát nem sikerül megoldania a személynek egy adott módon, akkor tudni fogja, hogy a 

problémák ezen típusa nem befolyásolható ilyen módon. Az aktív megküzdésre való hajlama 

miatt az optimista személy számos szituációban próbálkozik problémamegoldással és így 

kiterjedt tudást szerez a helyzetekre és a megküzdési stratégiák sikerességére vonatkozóan.  

 

2.5.3. Összefoglalás: Az optimizmus hatása a viselkedésre és a kognitív folyamatokra 
 

 Számos kutatás alapján azt mondhatjuk, hogy az optimista személyek – szemben a 

pesszimista személyekkel – képesek az adott helyzet objektív jellemz inek megfelel  

reagálásra, különösen akkor, ha a helyzet fenyegetést hordoz az egészségre vagy jóllétre 

vonatkozóan. Ennek a képességnek a hátterében egyrészt a kognitív folyamatok 

jellegzetességei (pl. a negatív információk mélyebb feldolgozása, illetve a kognitív 

folyamatok rugalmassága), másrészt az aktív megküzdési próbálkozásokból fakadó a 

megküzdésre vonatkozó nagyobb tudás áll.  

 Bár az optimizmus információfeldolgozásra és kognitív folyamatokra kifejtett 

„jótékony” hatása hátterében részben a pozitív érzelmekkel mutatott kapcsolata áll, az 

optimista elvárásokhoz kapcsolódó aktív megküzdési stílus a pozitív érzelmekt l függetlenül 

is igen adaptív. Mivel a pozitív érzelmi állapotok önmagukban kevés viselkedési 

tendenciához társulnak (Fredrickson, 1998), az optimizmus hatásai nem magyarázhatóak 

kizárólag a pozitív érzelmekkel mutatott kapcsolattal. Az optimizmus azért „m ködik”, mert 

az optimista személyek a pozitív érzelmi állapotból fakadóan információfeldolgozási 

el nyökkel bírnak és mivel az optimista személyek nagyobb valószín séggel alkalmaznak 

problémacentrikus, aktív megküzdést (Aspinwall és mtsai, 2002).   
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2.5.4. Az optimizmus hatása a szociális kapcsolatokra 

 

 Az optimizmus a megküzdésre és kognitív folyamatokra kifejtett adaptív hatása 

mellett szociális kapcsolataink min ségére is hatással van. Magas szintje az elmagányosodás 

alacsonyabb valószín ségével (Scheier és Carver, 1985) és hosszabb ideig tartó barátságokkal 

társul (Geers és mtsai, 1998). Párkapcsolatokban az optimizmus magasabb elégedettséggel és 

a szakítás kisebb valószín ségével jár (Helgeson, 1994; Murray és Holmes, 1997).  

 Srivastava és mtsai (2006) szerint az optimizmus és a szociális kapcsolatok közti 

kapcsolatot az észlelt szociális támogatás moderálja. Az észlelt szociális támogatás arra a 

hitre vonatkozik, hogy a személy úgy érzi, hogy szükség esetén a másik képes t támogatni 

(Murray és Holmes, 1997). Az optimista személyek nagyobb valószín séggel észlelik 

támogatónak szociális környezetüket. Ezt az összefüggést többféle mintán kimutatták: 

légikatasztrófák utáni ment egységeknél (Dougall és mtsai, 2001), megözvegyült férfiaknál 

(Park és Folkman, 1997) és egyetemi hallgatóknál (Sarason és mtsai, 1983). Brissette és 

munkatársai (2002) longitudinális kutatásban mutatták ki az optimizmus kedvez  hatását az 

észlelt szociális támogatásra és a barátok számára.  

 Srivastava és munkatársai (2006) párkapcsolatokban vizsgálták az optimizmus hatását. 

Eredményeik szerint a magasabb optimizmus magasabb kapcsolattal való elégedettséggel jár 

és ezt a hatást az észlelt szociális támogatás közvetíti. Konfliktus esetén az optimista 

személyek úgy érzik, hogy párjuk hatékonyabb konfliktuskezelési stratégiát alkalmaz és úgy 

ítélték, hogy a problémát hatékonyabban kezelték. Az 1 éves utánkövetés eredménye szerint a 

férfiak optimizmusszintje jó bejóslója volt a kapcsolat státuszának (magasabb 

optimizmusszint esetén nagyobb valószín séggel volt még együtt a pár).  

 Összefoglalva, az optimizmus szociális kapcsolatokra kifejtett hatását Srivastava és 

munkatársai (2006) három tényez t hangsúlyoz. El ször is az optimista személy 

támogatóbbnak látja partnerét és ez csökkenti a negatív attribúció valószín ségét (partnere 

negatív viselkedését hajlamos lesz küls , instabil és specifikus okokkal magyarázni). 

Másodszor az optimista személy pozitív látásmódja miatt a partner negatív érzései helyett 

annak konstruktív, pozitív jellemz ire figyel és így megakadályozza a kölcsönösen negatív 

kommunikáció reciprok körét. Harmadrészt az optimista személyek „biztos bázisként”, 

megbízható partnerként m ködnek. Így mind az optimista személy, mind pedig partnere 

nagyobb valószín séggel valósítják meg személyes céljaikat, ami magasabb fokú 

elégedettséghez vezet.   
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2.5.5. Összefoglalás: Az optimizmus hatásai 
 
 A fenti áttekintés alapján úgy t nik, hogy optimizmusszintünk szignifikánsan 

befolyásolja kognitív folyamatainkat, megküzdési stílusunk, viselkedésünk, érzelmi 

állapotunk és szociális kapcsolatainkat.  

 Bár a jelenlegi – „pozitív gondolkodást” propagáló – korszellem er sen hajlik a 

leegyszer sít  „az optimizmus jó, a pesszimizmus rossz” felfogásra, áttekintésünk alapján el 

kell vetnünk ezt a felfogást. Az optimizmus (és pesszimizmus) hatásai nagymértékben 

függnek attól, hogy konkrétan melyik konstruktumról van szó (pl. vonás optimizmus vagy 

stratégiai optimizmus) és konkrétan milyen kontextusban vizsgáljuk a kimenetet (Robinson és 

munkatársai (1997) például azt találták, hogy id sebb mintában a „pozitív gondolkodás” és 

optimizmus kevésbé jósolja be a pozitív kimeneteket, mint fiatalabb mintán). A fenti – 

leegyszer sít  – felfogással szemben például a (stratégiai) pesszimizmus adaptív, 

szorongáscsökkent  stratégiaként funkcionál. Ugyancsak a leegyszer sít  felfogás ellen 

szólnak az optimizmus és pesszimizmus kultúrafügg  következményei (ld. 2.4.4. rész).  

 Az optimizmus és pesszimizmus hatásának komplex, többszempontú vizsgálatának 

szükségességét jól illusztrálja az alábbbi idézet: 

 „Miközben azt tanulmányozzuk, hogy az emberek hogyan érik el céljukat az életben, 

vigyáznunk kell arra, hogy egy út hatásossága láttán nehogy megfeledkezzünk az alternatív 

utakról, melyeket az emberek céljaik elérése érdekében alkalmazhatnak” (Norem és Chang, 

2002, 999.o.).  
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3. OPTIMIZMUS, PESSZIMIZMUS ÉS EGÉSZSÉG 
 
  
 Az optimizmus, pesszimizmus és fizikai egészségi állapot közti kapcsolat különböz  

aspektusait több korábbi cikkünkben (Szondy, 2004b; Szondy, 2005; Szondy és mtsai, 2005; 

Szondy, 2006b) mutattuk be. Az alábbi összefoglalás Szondy (2006b) gondolatmenetét 

követi.  
 
 
3.1. Optimizmus és egészség: a kapcsolat jellege 
 
 Peterson és Bossio (1991) „Health and optimism” (Egészség és optimizmus) cím  

könyve szerint ahhoz, hogy egy kutatás bizonyítsa egy személyiségvonás egészségi állapot – 

befolyásoló erejét, a következ  kritériumoknak kell megfelelnie: (1) longitudinális vizsgálati 

elrendezés (a keresztmetszeti vizsgálatok nem teszik lehet vé az oksági viszonyok feltárását), 

(2) a longitudinális vizsgálatnak elég hosszú id tartalmat kell átölelnie (a 

személyiségvonásokkal összefügg  egészségi állapotban bekövetkez  változásokhoz olykor 

éveknek, évtizedeknek kell eltelnie), (3) a kutatás elején fel kell mérni a vizsgálati személyek 

egészségi állapotát (az egészségi állapot retrospektív felidézését számos tényez  – többek 

közt a személyiség – torzíthatja), (4) megfelel  nagyságú mintát kell alkalmazni (a 

pszichológiai jellemz k és az egészségi állapot közti gyenge kapcsolat csak nagy minta esetén 

mutatható ki), (5) a pszichológiai változókat megfelel en kell operacionalizálni, illetve valid 

és megbízható módon mérni és végül (6) az egészségi állapot felmérésére objektív mutatókat 

kell használni. Mint látni fogjuk, az optimizmus és egészségi állapot kapcsolatára vonatkozó 

kutatásoknak csak elenyész  része tesz eleget a fenti kritériumok mindegyikének. 

 A következ kben áttekintjük, hogy az optimizmus és a pesszimizmus a fizikai 

egészség milyen mutatóival jár együtt, majd a jöv vel kapcsolatos elvárások és az egészségi 

állapot közti lehetséges közvetít  tényez ket mutatjuk be.  

 

3.2. Optimizmus és egészség: a kapcsolat mutatói 

 Az optimizmus egészségi állapotra kifejtett hatása kapcsán vizsgálható a szubjektív 

egészségi állapot, az objektív egészségi állapot19, az immunfunkciók, a betegségb l való 

felgyógyulás sebessége és a mortalitás mutatóinak használatával (I.3.1. táblázat). 

 

                                                           
19 Szubjektív egészségi állapotról akkor beszélünk, ha a vizsgálati személy önmaga értékeli egészségi állapotát. 
Az objektív egészségi állapot esetén a vizsgálati személy egészségi állapotát egy szakember (általában orvos) 
méri fel. 
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EGÉSZSÉGMUTATÓ MÉRT VÁLTOZÓK PÉLDA 

 az egészségi állapot 
szubjektív 
értékelése, 
tünetbeszámoló 

a vsz. által megítélt egészségi 
állapot, illetve a vsz által adott 
tünetbeszámoló 

Aspinwall és Taylor (1992) 

  A magasabb optimizmusszint 
jobb szubjektív egészségi 
állapothoz társult 

 objektív tünetszám orvos által felmért egészségi 
állapot 

Peterson és mtsai (1988) 
 
A 25 éves korban mért 
attribúciós optimzmus jó 
bejóslója volt a 45 éves kori 
egészségi állapotnak. 

 immunfunkciók a különböz  immunmutatók 
mér számai (pl. NK szám) 

Milam és mtsai (2004) 
   A vonás optimizmus jobb 
immunfunkciókkal társul.  

 gyógyulási sebesség m tét utáni, illetve különféle 
megbetegedések utáni lábadozási 
id  

Scheier és mtsai (1989) 

A magasabb optimizmus 
bypass – m tét után gyorsabb 
gyógyuláshoz társult. 

 mortalitás mortalitási rizikó, illetve 
mortalitási arány 

Giltay és mtsai (2004) 

Az optimizmus csökkentette a 
mortalitási rizikót.  

I.3.1. Táblázat Az optimizmus és az egészségi állapot különböz  mutatói  közti kapcsolat 

 

3.2.1.  Optimizmus és szubjektív egészségi állapot 

 

 Az optimizmus és egészségi állapot kapcsolatát vizsgáló kutatások legnagyobb része a 

vizsgálati személyek szubjektív értékelésére, illetve tünetbeszámolóira támaszkodik. Ezen 

kutatások általában a vonás optimizmus, illetve az attribúciós optimizmus hatásaira 

fókuszálnak20.  

 A kutatások legtöbbje szerint magasabb vonás optimizmus jobb szubjektív egészségi 

állapothoz és (szubjektíven megítélt) alacsonyabb tünetszámhoz, illetve kevésbé súlyos 

tünetekhez kapcsolódik (pl. Aspinwall és Taylor, 1992; Wengler és Rosen, 1995; Hamid, 

1990). Scheier és mtsai (1989) sokat idézett vizsgálatában koronária bypass m téten átesett 

személyek közül az optimistábbak kevesebb tünet meglétét jelezték. Ezzel szemben 

Andersson (1999) akusztikus neuróma – m téten átesett személyeknél nem talált összefüggést 

az optimizmus és a tünetszám közt.  

                                                           
20 A vonás optimizmus mérése a legtöbb esetben az Életszemlélet Teszt (Life Orientation Test, Scheier és 
Carver, 1985) segítségével történik (ld. fent). Az attribúciós optimizmus mér eszköze az Attribúciós Stílus 
Kérd ív (Attributional Style Questionnaire) (Peterson és Seligman, 1984). 
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 Andersson (1996) 30 – a témával foglalkozó – kutatás metaanalízise alapján – 0.23 – 

as korrelációt talált a vonás optimizmus és a tünetbeszámoló közt.  

 Az attribúciós optimizmus a kutatások alapján alacsonyabb tünetszámmal jár (pl. 

Dykema és mtsai, 1995). Toshihiko és mtsai (2002) 30 éves longitudinális vizsgálatukban azt 

találták, hogy az 1960 – as években mért pesszimista attribúciós stílus 30 évvel kés bb 

szignifikánsan rosszabb (szubjektíven megítélt) fizikai állapotot jósolt be. 

 A fent idézett kutatásokkal kapcsolatban fel kell vetnünk azt a problémát, hogy a 

személyiség nagy mértékben torzíthatja a szubjektív tünetbeszámolót. Így elképzelhet , hogy 

a fenti eredmények nem az optimizmus fizikai egészségre kifejtett hatását tükrözik, hanem 

pusztán az optimizmus tünetbeszámolót torzító hatását.  

De Ridder és mtsai (2004) elmélete szerint a különféle optimista elvárások eltér en 

befolyásolják a tünetbeszámolót. Modelljükben háromféle optimista elvárást különböztetnek 

meg: a pozitív kimenet elvárást (mely megfelel a vonás optimizmus konstruktumának), a 

pozitív hatékonyság elvárást (mely Bandura (1986) énhatékonyság fogalmának felel meg) és 

az irreális optimizmust (azaz az ént fenyeget  események valószín ségének lebecsülését). 

Elképzelésük szerint az irreális optimizmus eredményezi a legnagyobb mérték  torzítást 

(csökkenést) a tünetbeszámolóban – két közvetít n, a tagadáson és a negatív érzelmek 

csökkenésén keresztül. A tagadásra való hajlam mind egészséges, mind pedig beteg 

populációban csökkent tünetbeszámolóval jár (Myers és Brewin, 1996). A negatív érzelmek 

tünetbeszámoló torzító szerepét a Tünet Észlelés Modell (Symptom Perception Model) 

(Watson és Pennebaker, 1991) mutatja be. Eszerint a negatív érzelmek magas szintjével 

jellemezhet  személyek érzékenyebbek a testi ingerekre és egészségi állapotukat a 

valóságosnál negatívabbként értékelik. Mivel az irreális optimizmus csökkenti a negatív 

érzelmek szintjét (Andersson, 1996; Smith és mtsai, 1989), elképzelhet , hogy ezen közvetít  

tényez n keresztül „javítja”  a szubjektív egészségi állapotot. Így a kutatási eredmények 

értelmezésénél mindenképp figyelembe kell venni az optimizmus „tünettorzító” hatását.   

 A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az optimista személyek a kevésbé 

optimista személyekkel összehasonlítva jobbnak ítélik egészségi állapotukat. Az önjellemzés 

szubjektív jellege miatt nehéz azonban eldönteni, hogy ez az eredmény mennyiben tükrözi a 

valóságot. Az optimizmus egészségre kifejtett hatásáról pontosabb képet kapunk, ha az 

objektív egészségi állapotra kifejtett hatását vizsgáljuk.  
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3.2.2. Optimizmus és tünetszám, objektív egészségi állapot 

 

 Meglep en kevés kutatás vizsgálta az optimizmus és az objektív egészségi állapot 

közti kapcsolatot. Brenes és mtsai (2001) 480 id s, arthritis miatt komoly térdfájdalmakkal 

küszköd  személyt vizsgáltak. Objektív teszthelyzetben vizsgálták, hogy milyen hatékonyan 

képesek végrehajtani hétköznapi feladatokat (séta, súlyok emelése, lépcs n járás és autóba 

való be – és kiszállás). A szerz k elkülönül  konstruktumként kezelik az optimizmust és a 

pesszimizmust. Eredményeik szerint a pesszimizmus az összes tesztfeladatban rosszabb 

teljesítménnyel jár. Ezzel szemben az optimizmus csupán egyetlen teszthelyzetben (séta) 

mutatott teljesítményt jósolta be. 

 Egy másik kutatás az attribúciós optimizmus fizikai egészségre kifejtett hatását 

vizsgálta egy longitudinális vizsgálatban. Peterson és munkatársai (1988) 35 évet átölel  

vizsgálata alapján azt mondhatjuk, hogy a 25 éves korban mért attribúciós stílus független 

volt a 30 – 40 éves korban vizsgált objektív egészségi állapottól. Eme életkor után viszont 

egyre er sebb kapcsolat mutatható ki a két változó közt (leger sebbé 45 éves korban vált). 

Tehát azok a személyek, akik a negatív eseményeket bels , stabil és globális okokkal 

magyarázzák, rosszabb fizikai állapotban voltak, mint azok a személyek, akik az ilyen 

eseményeket küls , instabil és specifikus okokkal magyarázzák.   

 Úgy t nik tehát, hogy az optimizmus és a tünetbeszámolók közti kapcsolat nem 

pusztán az optimizmus tünetbeszámoló – torzító hatásának köszönhet . Az optimizmus magas 

szintje a fenti kutatások szerint szignifikánsan kevesebb – objektívan mért – tünethez 

kapcsolódik. A kapcsolat pontos jellegét azonban csak további kutatások tisztázhatják.    

 

3.2.3. Optimizmus és immunmutatók 

 

 Az optimizmus és az immunfunkciók kapcsolatának kérdését egy korábbi 

tanulmányunkban jártuk körül (Szondy, 2004b). Ennek eredményeit az alábbiakban 

foglalhatjuk össze. 

 Mind a vonás optimizmus, mind az attribúcós optimizmus ambivalens kapcsolatot 

mutat az immunfunkciókkal: az optimizmus bizonyos helyzetekben er síti, más helyzetekben 

gyengíti az immunfunkciókat. A kutatások szerint stressz – és konfliktusmentes helyzetben 

(pl. Kohut és mtsai 2002, Milam és mtsai 2004) a vonás optimizmus immunrendszert er sít  

hatása érvényesül. Abban az esetben azonban, ha a személyek kontrollálhatatlan helyzetbe 

kerülnek, az optimizmus immunszupresszív hatása kerül el térbe (Sieber és mtsai 1992; 
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Cohen és mtsai, 1999). Ugyanilyen hatással bír az is, ha a személyes célrendszer 

konfliktusokkal terhelt (és ezt a helyzetet a személy nehezen kontrollálhatónak és 

stressztelinek érzi).  

 A szituációs optimizmus (ld. 1. lábjegyzet) a vizsgálatok szerint er sebben 

kapcsolódik az immunfunkciókhoz, mint a vonás optimizmus (ld. Segerstrom, 1997; 

Segerstrom és mtsai, 1998, 2003).  A másik két optimizmus konstruktumhoz hasonlóan a 

szituációs optimizmus azokban a helyzetekben állt negatív kapcsolatban az 

immunmutatókkal, ahol a stresszhelyzet kontrollálhatatlan (Segerstrom és mtsai, 2003), 

illetve hosszabb id n át fennáll (Steffen, 1999) (ld. még a 2.5.1.1. részt). 

 Összességében tehát a szubjektív és objektív tünetbeszámolóra kifejtett hatással 

szemben az optimizmus az immunfunkciókat bizonyos körülmények között negatívan 

befolyásolja.  

 

3.2.4. Optimizmus és gyógyulási sebesség 

 

 Az optimizmus gyógyulási sebességre kifejtett hatását a legtöbb esetben m tétek 

(els sorban szívm tétek) után vizsgálták. Ebben a kontextusban jól vizsgálható a fizikai 

felépülés, a rehospitalizáció szükségessége, illetve az, hogy a személy milyen gyorsan képes 

visszatérni a m tét elötti életmódjához. Scheier és mtsai (1989) – fent idézett – kutatásukban 

51 középkorú férfinál vizsgálták a vonás optimizmus hatását a koronária m tét utáni 

felépülésre. A fél éves longitudinális vizsgálat során azt találták, hogy a koronária m tét után 

az optimista személyek egészségi állapota gyorsabban javult és hamarabb térhettek vissza 

hétköznapi tevékenységeikhez, mint a pesszimista személyek (fontos azonban, hogy az 

optimista személyek ezen „el nye” 6 héttel az operáció után még nem mutatkozott meg, csak 

6 hónappal az operáció után). Scheier és munkatársai (1999) ugyancsak szívm téten átesett 

személyeket követtek nyomon 6 hónapos longitudinális vizsgálatukban. Az optimista 

személyek (összehasonlítva a pesszimista személyekkel) alacsonyabb rehospitalizációs arányt 

mutattak a nyomonkövetés id szaka alatt. 

Mahler és Kulik (2000) 212 koronária m téten átesett személyt követett nyomon a 

m tét után egy éven keresztül. A fenti két vizsgálattól (Scheier és mtsai, 1989; Scheier és 

mtsai,1999) eltér en külön vizsgálták az optimizmus és pesszimizmus hatását. Eredményeik 

szerint a pesszimizmus hiánya szignifikánsan csökkentette az egészségi állapotból fakadó 

diszfunkciót (életvezetési problémákat) és az átélt fájdalom mértékét. Ezzel szemben az 

optimizmus nem jósolta be a gyógyulás során fellép  problémák számát, csak a 
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fájdalomszintet. A vizsgálat másik fontos eredménye, hogy az optimizmus és pesszimizmus a 

gyógyulási periódus eltér  id szakaiban válik fontossá. A magasabb optimizmusszint 

„el nye” (a fájdalomszintre vonatkozóan) a felépülési id szak elején mutatkozik meg. Ezzel 

szemben az alacsony pesszimizmusszint a felépülési id szak kés bbi id szakában (a m tét 

után fél évvel) fejt ki szignifikáns hatást a gyógyulás során fellép  diszfunkciók és fájdalom 

csökkenésére. Ezt az eredményt a szerz k azzal magyarázzák, hogy a m tétet követ  

id szakban általánosak a negatív fizikai tünetek – ebben a negatív kontextusban az optimista 

személyek hatékonyabban észlelik a helyzet pozitívumait (és inkább értékelik azokat). Ezzel 

szemben a m tét után fél évvel már nagy mértékben csökken a diszkonfort érzés és ekkor a 

pesszimizmus válik a meghatározóbbá, mivel segíti a negatív ingerek észlelését. Azaz az 

optimista látásmód els sorban olyan helyzetekben és id szakokban válik fontossá, ahol nehéz 

megtalálni a helyzet pozitívumait, a pesszimista látásmód hatása viszont a stabilabb, 

„egészségesebb” id szakokban érvényesül.  

Kevés olyan kutatást találtunk, melyben nem operáción átesett betegeket vizsgáltak. 

Ebrecht és munkatársai (2004) biopsziás eljárással ejtettek sebet vizsgálati személyeiken és a 

sebgyógyulás sebességét vizsgálták.. Eredményeik szerint az optimista személyek esetén a 

sebgyógyulás gyorsabb mértéke volt megfigyelhet . 

A fenti, jól kontrollált, prospektív jelleg  vizsgálatok alapján az optimizmus és 

gyógyulási sebesség közti kapcsolat megalapozottnak t nik. Két olyan tanulmányt találtunk, 

melyben nem találtak összefüggést a két tényez  között. Contrada és munkatársai (2004) nem 

találtak összefüggést a szívm tét utáni gyógyulási sebesség és a vonás optimizmus szintje 

közt (eredményeik szerint a vallásosság jósolja be hatékonyan a felépülés sebességét). Lin és 

Peterson (1990) az attribúciós optimizmus szintjét és a megfázásból való kigyógyulás 

sebességét vetették össze és nem találtak összefüggést a két változó közt.   

A gyógyulási sebességgel kapcsolatban leginkább a vonás optimizmus hatását 

vizsgálták. A jöv vel kapcsolatos generalizált pozitív elvárások a legtöbb kutatás szerint 

gyorsabb gyógyulással jár. Mahler és Kulik (2000) eredményei felhívják a figyelmet az 

optimizmus és pesszimizmus külön konstruktumként való kezelésének fontosságára, mivel 

azok eltér  módon kapcsolódnak a vizsgált egészségmutatókhoz (idézzük fel, hogy Brenes és 

mtsai (2001) az objektív egészségmutatókkal kapcsolatban kaptak hasonló eredményt).    
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3.2.5. Optimizmus és mortalitás 

 

 Giltay és munkatársai (2004) azt vizsgálták, hogy a vonás optimizmus milyen 

kapcsolatban áll az általános, illetve a kardiovaszkuláris okokra visszavezethet  mortalitással. 

Vizsgálatukban 941 id s személyt követtek nyomon 9 éven keresztül. A vizsgálat id tartalma 

alatt 397 vizsgálati személy halt meg. A legoptimistább személyek általános mortalitási 

veszélyhányadosa 0.55 volt a legpesszimistább személyekhez képest21. A kardiovaszkuláris 

moralitásra vonatkoztatva ez az érték 0.23 volt22. Ez az arány akkor is megmaradt, ha az 

eredményeket kontrollálták az életkorra, nemre, krónikus betegségekre, végzettségre, 

egészségmagatartásra (dohányzás, alkoholfogyasztás), magas vérnyomásra, testtömeg indexre 

és koleszterinszintre vonatkoztatva. Schulz és munkatársai (1996) 238 áttételes rákban 

szenved  személynél vizsgálták az optimizmus (és ett l függetlenül a pesszimizmus) 

élettartamra kifejtett hatását. A 8 hónapos vizsgálat alatt 70 vizsgálati személy halt meg. 

Eredményeik szerint a pesszimizmus jól bejósolta a 30 és 59 év közti páciensek mortalitási 

arányát, az id sebb páciensek mortalitásával azonban nem állt kapcsolatban. Az optimizmus 

szintje nem mutatott kapcsolatot a mortalitással. Az eredmények szignifikánsak maradtak a 

rák típusának és a kezdeti tünetszámnak a kontrollálása után is. Allison és munkatársai (2003) 

nyak – és fejrákban szenved  páciensek egyéves túlélési valószín ségét vizsgálták. 

Eredményeik szerint az optimizmus alacsony foka a szociodemográfiai és klinikai változóktól 

függetlenül magasabb mortalitási arányt jósolt be (a pesszimista személyek mortalitási 

veszélyhányadosa az optimista személyekhez képest 1,12 volt).  

Peterson és munkatársai (1998) a fiatalkori pesszimista attribúciós stílus mortalitásra 

kifejtett hatását vizsgálták. Eredményeik szerint a fiatalkori katasztrófizálás (azaz a negatív 

események globális okoknak való tulajdonítása) magasabb mortalitási arányt jósolt be – 

különösen a férfiak körében és els sorban a baleseti, illetve er szakos halálesetekre 

vonatkoztatva. 

 

 

 

 

                                                           
21 Ez azt jelenti, hogy egy, a legoptimistább csoportba tartozó személy nagyjából fele akkora valószín séggel 
halt meg a vizsgálat ideje alatt, mint egy, a  legpesszimistább csoportba tartozó személy.  
22 Azaz a legpesszimistább csoport tagjai körülbelül ötször nagyobb eséllyel hunytak el kardiovaszkuláris okokra 
visszavezethet en, mint a legoptimistább csoport tagjai.   
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3.2.6. Összefoglalás: Optimizmus és egészségmutatók 

 

Áttekintésünk alapján úgy t nik, hogy a jöv vel kapcsolatos elvárásaink kapcsolatban 

állnak legfontosabb egészségmutatóinkkal. Az eredmények pontos értelmezéséhez figyelembe 

kell venni, hogy néhány kutatásban nem találtak kapcsolatot az optimizmus és az 

egészségmutatók között (pl. Contrada és mtsai, 2004). Ugyancsak szem el tt kell tartanunk 

azt a tényt, hogy az optimizmus és az egészségmutatók közti kapcsolat nem minden esetben 

pozitív (ld. immunfunkciók).  

 A talált eredmények validitását és általánosíthatóságát csökkentheti az a tényt, hogy 

nem mindegyik kutatás felel meg a Peterson és Bossio (1991) – féle kutatási kritériumoknak.  

További problémát jelent, hogy a legtöbb kutatásban kizárólag a vonás optimizmus 

hatását vizsgálták, így a többi optimizmus konstruktum egészségre kifejtett hatásáról keveset 

tudunk. Sajnálatos, hogy az attribúciós optimizmus és a fizikai egészségi állapot közti 

viszonyt kevés kutatás vizsgálta, így az attribúciós optimizmus hatásmechanizmusa jelenleg 

nehezen értelmezhet . Azon kutatások alapján, melyben a szituációspecifikus optimizmus 

hatását is felmérték (ilyen kutatások els sorban az immunm ködéssel kapcsolatban születtek), 

a szituációspecifikus optimizmus jobb bejóslója volt az egészségmutatóknak, mint az 

általános vonás optimizmus. 

 Egyre több kutató hangsúlyozza az optimizmus és pesszimizmus egymástól független 

konstruktumként való kezelését. Azon kutatások alapján (pl. Schulz és mtsai, 1996; Mahler és 

Kulik, 2000), ahol külön vizsgálták az optimizmus és pesszimizmus egészségmutatókra 

kifejtett hatását,  úgy t nik, hogy a pesszimizmus jobb bejóslója a fizikai egészségi állapotnak 

(legalábbis az objektív tünetszámnak, a gyógyulási sebességnek és a mortalitásnak), mint az 

optimizmus. Erre a kérdésre lejjebb még visszatérünk. A következ kben megvizsgáljuk, hogy 

milyen közvetít  tényez k eredményezhetik az optimizmus, pesszimizmus és egészségi 

állapot közti kapcsolatot.  

 

3.3. Lehetséges közvetít k az optimizmus és egészségi állapot közt 

 

A fenti áttekintés alapján úgy t nik, hogy az optimizmus személyiségvonása hatással 

van fizikai egészségi állapotunkra (bár a kapcsolat nem minden esetben pozitív). Az 

alábbiakban áttekintjük ennek a kapcsolatnak a lehetséges mediátor - tényez it. A 

személyiség és egészségi állapot a következ  utakon kapcsolódhat (Urbán, 2004):  
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(1) a személyiség módosíthatja a stressz hatását (befolyásolja a stresszes események 

kerülését, el fordulását; befolyásolja az események fenyeget ként való észlelését és a 

megküzdést), 

(2)  a személyiség befolyásolja az egészségmagatartást (módosíthatja mind az egészséget 

el segít , mind pedig az egészséget károsító magatartások  gyakoriságát), 

(3)  a személyiség módosítja a betegségmagatartást (befolyásolhatja a tünetekre irányuló 

érzékenységet, a betegként való címkézést, az egészségügy igénybevételét és az orvossal 

való együttm ködés mértékét) és végül  

(4)  fennáll annak a lehet sége, hogy a személyt genetikai háttere prediszponálja mind az 

adott betegség, mind pedig bizonyos személyiségvonások „kialakítására” (tehát az 

összefüggést egy – a háttérben álló – „harmadik változó” okozza).  

   

A fenti kapcsolódási lehet ségeket kiegészítve a következ  mediáló „utakat” 

feltételezhetjük az optimizmus és az egészségi állapot közt (I.3.2.ábra):  

I. Az optimizmus befolyásolja az egészséggel kapcsolatos viselkedést 

(1) az optimizmus befolyásolja az egészségmagatartást és  

(2) a betegségmagatartást 

II. Az optimizmus befolyásolja az egészséggel kapcsolatos megküzdést 

III. Az optimizmus befolyásolja az érzelmi állapotunkat, ami hatással van egészségi 

állapotunkra 

(1) az immunrendszeri folyamatokon keresztül és 

(2) a szociális kapcsolatokra kifejtett hatásán keresztül  

IV. Az optimizmus hatással van a kognitív folyamatokra, melyek az érzelmi állapotoktól 

függetlenül is befolyásolják az egészségi állapotunkat 

(1) a jöv re vonatkozó hiedelmeken keresztül, 

(2) a kontrollal kapcsolatos hiedelmeken keresztül és a  

(3) a szelfre vonatkozó hiedelmeken keresztül 

     V. Az optimizmus egy harmadik változón keresztül kapcsolódhat a fizikai egészségi 

állapothoz (pl. neuroticizmus) 
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Optimizmus

Fizikai
egészségi

állapot

Viselkedés

Megküzdés

Érzelmi állapot

Kognitív
folyamatok

Immunrendszer

Szociális
kapcsolatok

• a jöv re vonatkozó hiedelmek

• a kontrollra vonatkozó
hiedelmek

• a selfre vonatkozó hiedelmek

• egészségmagatartás

• betegségmagatartás

„Harmadik változó” pl.
neuroticizmus

 
I.3.2. Ábra Az optimizmus és a fizikai egészségi állapot közti közvetít  tényez k 

 

3.3.1. Az optimizmus hatása az egészséggel kapcsolatos magatartásra 

  

Az optimizmus szintje befolyásolja mind az egészségmagatartásunkat, mind – ha 

megbetegszünk – betegségmagatartásunkat.   

 

3.3.1.1. Optimizmus és egészségmagatartás 

 

Az optimizmus és egészségmagatartás közti kapcsolatot korábbi tanulmányunkban 

tekintettük át (Szondy, 2005). Ehelyütt a legfontosabb eredmények bemutatására 

szorítkozunk.  

Az egészségmagatartás a klasszikus definíció szerint „bármely olyan aktivitás, amit a 

személy hite szerint az egészsége érdekében tesz azért, hogy betegséget el zön meg vagy 

betegséget azonosítson még annak tünetmentes szakaszában (Kasl és Cobb, 1966, idézi 

Urbán, 2001, 594.o.). Manapság – mivel a prevenció mellett az egészségfejlesztés, a 
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promóció is fontos szerephez jut – inkább az „egészség szempontjából kedvez  viselkedés”23 

vált használttá 

 Áttekintésünkben (Szondy, 2005) három optimizmus konstruktumot vizsgáltunk: a 

vonás optimizmust, az irreális optimizmust és a terápia – specifikus optimizmust24. A 

releváns kutatások áttekintése alapján úgy t nik, hogy a diszpozicionális optimizmus 

pozitívan, az irreális optimizmus és a terápia – specifikus optimizmus negatívan befolyásolja 

az egészségvéd  magatartást. Feltételezhetjük, hogy a vonás optimizmus hatását az aktív 

megküzdés, az irreális optimizmus és a terápia – specifikus optimizmus hatását a csökkent 

veszélypercepció közvetíti.  

 

3.3.1.2. Optimizmus és betegségmagatartás 

 

 Godin és munkatársai (2005) antiretrovírus kezelésben résztvev  személyeknél 

vizsgálták az orvosi utasítások betartását befolyásoló tényez ket. Eredményeik szerint az 

optimizmus (az én-hatékonyság érzéssel együtt) pozitív attit döt jósolt be a 

gyógyszerszedéssel szemben.  

Andrykowski és munkatársai (2001) olyan n ket vontak be vizsgálatukba, akiknek 

mellében jóindulatú daganatot találtak. Azok a n k, akik alacsony betegség-specifikus 

optimizmussal bírtak (azaz nagyobb veszélyben érezték magukat) kisebb valószín séggel 

követték az orvos utasításait. Carver és munkatársai (1993) fent idézett kutatásában azt találta, 

hogy a mellrák diagnózis után az optimista n k elkötelezettek maradtak életük fontos céljai 

iránt és ezeket aktívan próbálják elérni.  

 

3.3.2. Optimizmus, stressz és egészséggel kapcsolatos megküzdés 

 

  Az optimista személyek általánosságban a problémafókuszú megküzdés magasabb, az 

emóciófókuszú megküzdés alacsonyabb szintjével jellemezhet ek (részletesen ld. Szondy és 

mtsai, 2005). Úgy t nik azonban, hogy az optimizmus nem csak a stresszorral való 

megküzdést, hanem a stresszorok számát és a stresszorok értékelését is befolyásolja. 

 

                                                           
23 Ide olyan viselkedések tartoznak, „amelyeknek a mai tudásunk szerint egészséggel kapcsolatos el nye van, 

illetve amely megvéd bizonyos betegségekt l vagy testi károsodástól” (Urbán, 2001, 595.o.). 

 
24 Egy adott terápia sikerességével kapcsolatos elvárás.  



 
71 

 

 

3.3.2.1. Optimizmus és a stresszorok mennyisége  

 

 Az egészségpszichológia egyre biztosabb tényként állítja, hogy hangulatunkat, illetve 

egészségi állapotunkat az igen intenzív, traumatikus események mellett a mindennapi apró 

bosszúságok (daily hassles) is szignifikánsan befolyásolják. Az átélt stresszorok, bosszúságok 

számára személyiségünk, vonásaink is hatással vannak. 

Az diszpozicionálisan optimista személyek kevesebb átélt stresszorról számolnak be, 

mint kevésbé optimista társaik (Hamid, 1990; Nelson és mtsai, 1995; O’Brien és mtsai, 1995). 

Friedman és mtsai (1992) rákos betegek mintáján, Hooker és mtsai (1992) pedig Alzheimer – 

kórban szenved  élettársukat ápoló személyeknél találta ugyanezt az összefüggést. Dykema és 

munkatársai (1995) szerint az attribúciós optimizmus is jó bejóslója a hétköznapi bosszúságok 

számának. 

 

 3.3.2.2. Optimizmus, a stresszorok értékelése és megküzdés 

 

 Mivel a stresszorok értékelése és a velük való megküzdés témája egymástól szinte 

szétválaszthatatlan, ezt a két témát együtt tárgyaljuk. Az optimizmus szakirodalma els sorban 

a különféle egészségügyi problémák által kiváltott stresszválaszt vizsgálja (ebb l következ en 

az itt leírtak részben vonatkoztathatóak az ’Optimizmus és betegségmagatartás’ részre is).  

  Carver és munkatársai (1993) mellrákkal diagnosztizált n k csoportjánál vizsgálták az 

optimizmus hatásait. Eredményeik szerint a vonás optimizmus magas szintjével jellemezhet  

személyek nagyobb valószín séggel fogadták el a probléma realitását (nem alkalmaztak 

tagadást) nagyobb valószín séggel alkalmazták a humort megküzdési formaként. Kisebb 

valószín séggel „adták fel” és alacsonyabb stresszszintr l számoltak be. Montgomery és 

munkatársai (2003) mellrák m tét el tt mérték fel az átélt distressz szintjét és eredményeik 

szerint az optimizmus sokkal jobb bejósolja a distressznek, mint az, hogy az orvos milyen 

súlyosnak becsüli a beteg állapotát. Stanton és munkatársai (1993) szintén mellrák m tét el tt 

álló személyeket vizsgálva azt találta, hogy az optimizmus alacsony szintje kognitív 

elkerüléshez vezet, ami növeli az átélt stressz szintjét. Ezzel szemben azok a n k, akiknek 

magas volt az optimizmus szintje, nem távolodtak el a stresszortól, megpróbálták pozitívan 

értékelni azt, ami csökkentette a negatív érzelmek szintjét.   

 Bár az optimizmusnak nem a fizikai, hanem a mentális egészségre kifejtett hatását 

vizsgálták, relevanciája miatt idézzük Taylor és munkatársai (1992) vizsgálatát Kutatásukban 
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AIDS – veszélynek kitett férfiak mintáján vizsgálták a vonás optimizmus és az AIDS – 

specifikus optimizmus distresszszintre és megküzdésre kifejtett hatását. Eredményeik szerint 

a vonás optimizmus és az AIDS – specifikus optimizmus eltér  módon kapcsolódott a 

vizsgált változókhoz. A vonás optimizmus a vizsgálati személyek által átélt distressz szinttel 

állt szignifikáns – negatív – kapcsolatban.  Az AIDS – specifikus optimizmus a személyek 

által alkalmazott megküzdési módot befolyásolta. Magas szintje aktív megküzdéshez (pl. 

személyes fejl dés – mások segítése) és az AIDS – re vonatkozó észlelt kontroll magasabb 

szintjéhez társult. A szerz k értelmezése szerint abban a stresszteli és fenyeget  

élethelyzetben, amit az AIDS fenyegetése jelent, a jöv re vonatkozó pozitív elvárások 

csökkentik a fenyegetéssel kapcsolatos félelmek káros hatásait és lehet vé teszik a 

fenyegetéssel való aktív megküzdést.  

  

 3.3.3. Az optimizmus hatása az érzelmi folyamatokra 

 

 Az optimizmus a pozitív érzelmek intenzitásának és gyakoriságának növelésén, illetve 

a negatív érzelmek intenzitásának és gyakoriságának csökkentésén keresztül is hatással van 

fizikai egészségi állapotunkra.   

 Az érzelmi állapotok és a fizikai egészségi állapot közti kapcsolat jól dokumentált (ld. 

Salovey és mtsai, 2000). Míg a kezdeti kutatások els sorban a negatív érzelmek (pl. düh, 

szorongás) egészségre kifejtett hatását vizsgálták, addig a kurrens kutatások kiemelt figyelmet 

fordítanak a pozitív érzelmek egészségvéd  hatására. A kiterjedt kutatásokból jelen 

összefoglalóban a pozitív érzelmek élettartamra kifejtett hatására utalunk Lyubomirsky és 

mtsai (2005) alapján25.  

                                                           
25  A pozitív érzelmek adaptív és kívánatos következményeit áttekint  összefoglalójukban Lyubomirsky és 
munkatársai (2005) olyan longitudinális kutatásokat idéznek, melyek szerint a pozitív érzelmek magas szintje 
hosszabb élettartamot jósol be. Egy 37 országot átölel  kutatás szerint a pozitív érzelmek magas szintje 
csökkentette a halálos kimenetel  autóbalesetek valószín ségét (Kirkcaldy és Furnham, 2000). Hasonló 
eredményeket kaptak egy 19 éves skandináviai kutatásban (Koivumaa-Honkanen és mtsai, 2001). A pozitív 
érzelmek élettartalma kifejtett hatása terminális állapotban lév  betegek esetén is megmutatkozik. Terminális 
vesebetegek esetében a magasabb boldogságszint magasabb túlélési valószín séget jósolt be 4 évvel kés bb 
(Devins és mtsai, 1990), mellrákos n k esetén ugyanezt találták a 7 éves túlélési valószín séggel kapcsolatban 
(Levy és mtsai, 1988), illetve gerincvel  sérülteknél a 11 éves túlélési valószín séggel kapcsolatban (Krause és 
mtsai, 1997). Id s személyeknél a pozitív érzelmek alacsonyabb mortalitási arányhoz kapcsolódnak. Danner és 
mtsai (2001) sokat idézett kutatásában azt vizsgálták, hogy apácák fiatalon írt önéletrajzában található pozitív és 
negatív tartalmú kifejezések hogyan kapcsolódnak a várható élettartamhoz. Eredményeik szerint azok az apácák, 
akiknek az önéletrajzában magas fokú volt a pozitív tartalmú kifejezések aránya, 2,5 – ször nagyobb 
valószín séggel voltak életben a vizsgálat idején, mint azok a társaik, akiknek kevés pozitív tartalmú kifejezés 
szerepelt az önéletrajzában. 2000 id s személy vizsgálata során azt találták, hogy a pozitív érzelmek szignifikáns 
bejóslói maradtak a 2 évvel kés bbi túlélési valószín ségnek, azután is, hogy kontrollálták a családi állapotot, a 
dohányzási és táplálkozási szokásokat és a negatív érzelmek szintjét (Ostir és mtsai, 2000).     
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 A pozitív érzelmek többek között az immunrendszeri funkciókon és a szociális 

kapcsolatok befolyásolásán keresztül befolyásolják a fizikai egészséget. 

 

3.3.3.1. A pozitív érzelmek hatása az immunfunkciókra 

 

 Az érzelmi állapotok immunfunkciókra gyakorolt hatása jól ismert jelenség. Kemeny 

és Gruenewald (2000/2003) összefoglalója alapján azt mondhatjuk, hogy az érzelmek 

immunrendszerre gyakorolt hatását vizsgálták természetes és kísérletileg indukált 

stresszhelyzetben, kísérletileg el idézett és természetesen megjelen  érzelmi állapotokban, 

illetve elnyomott és kifejezett érzelmek esetén.  

 Jelen helyen nincs lehet ség az eredmények részletes bemutatására, általánosságban 

annyit mondhatunk a negatív érzelmi állapotok általában immunszupresszióhoz, míg a pozitív 

érzelmek emelkedett immunfunkciókhoz társulnak (részletesen ld. Kemeny és Gruenewald, 

2000/2003). Feltételezhet , hogy a magas optimizmusszint a pozitív érzelmek szintjének 

emelésével és a negatív érzelmek szintjének csökkentésével fejtenek ki pozitív hatást az 

immunfunkciókra. (Az optimizmus és immunfunkciók közti kapcsolat azonban nem 

egyértelm  – ld. „2.5.1.1. Az optimizmus hatása kontrollálhatatlan helyzetekben” és „3.2.3. 

Optimizmus és immunfunkciók” részt.) 

 

3.3.3.2. A pozitív érzelmek hatása a szociális kapcsolatokra 

 

 A szociális kapcsolatok egészségvéd  hatását számos kutatás igazolja. Az optimizmus 

mind közvetlenül (ld. „2.5.4. Az optimizmus hatása a szociális kapcsolatokra”), mind pedig a 

pozitív érzelmek szociális kapcsolatokra kifejtett hatásán keresztül befolyásolja társas 

kapcsolatainkat. Az alábbiakban el ször a szociális kapcsolatok egészségre kifejtett hatását, 

majd a pozitív érzelmek szociális kapcsolatokra kifejtett hatását mutatjuk be. 

 A szociális kapcsolatok egészségvéd  hatását Kulcsár (2005) tanulmánya mutatja be 

részletesen. Eszerint a kapcsolatok mennyiség, illetve min sége szignifikáns – pozitív – 

hatással van a szív-érrendszeri válaszokra, a katekolamin stresszválaszra, az 

immunreakciókra, a gyógyulási sebességre és az élettartamra. A részletes eredményekkel és a 

feltételezett háttérmechanizmussal (vö. az inzula kiemelt szerepe) kapcsolatban ld. Kulcsár 

(2005). 

 A pozitív érzelmek és a szociális kapcsolatok közt cirkuláris oksági kapcsolatot 

feltételezhetünk. A szociális kapcsolatok boldogságra, pozitív érzelmekre kifejtett hatása jól 
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dokumentált (Szondy, 2003). Itt csak a pozitív érzelmek szociális kapcsolatokat er sít  

hatásával foglalkozunk. A pozitív érzelmek magas szintjével jellemezhet  személyeket 

általában jobban kedveljük, szerethet bbnek gondoljuk ket. Ezek a személyek gyakrabban és 

nagyobb valószín séggel kooperálnak, nagyobb valószín séggel mutatnak proszociális, 

altruisztikus magatartást (Lyubomirsky és mtsai, 2005).   

 

3.3.4. Az optimizmus hatása a kognitív folyamatokra 

 

 A jöv re, a kontrollra és önmagunkra vonatkozó kognitív elvárásaink az érzelmi 

állapotoktól függetlenül is hatással vannak egészségi állapotunkra (Kemeny és Gruenewald, 

2000/2003).  

 Az alábbiakban olyan kutatásokat mutatunk be, melyek azt igazolják, hogy „a kognitív 

állapotok maguk rendelkeznek biológiai összefüggésekkel, az egészségre vonatkozóan” 

(Kemeny és Gruenewald, 2000/2003). Mivel az alábbi kutatásokkal más kontextusban már 

találkoztunk, a következ kben csak az eredmények rövid ismertetésére szorítkozunk. 

 

3.3.4.1. A jöv vel kapcsolatos hiedelmek 

 

 Reed és munkatársai (1994) eredményei szerint AIDS fert zött férfiaknál a negatív 

HIV – specifikus elvárások az érzelmi állapottól függetlenül rövidebb túlélési id t jósolt be. 

Egy másik kutatás szerint HIV – pozitív férfiaknál a HIV – specifikus negatív elvárások és az 

AIDS – el kapcsolatos gyászeset együttesen el rejelzi a HIV fert zéssel kapcsoltos tüneteket. 

Segerstrom (1998) azt találta joghallgatóknál, hogy a szituációspecifikus optimizmus 

magasabb CD4 és NK számot jósolt be.  

 

3.3.4.2. A kontrollal kapcsolatos hiedelmek 

 

 Már patkányoknál kimutatatták a kontroll egészségvéd  hatását. Kontrollálhatatlan 

stressznek kitett patkányoknál a CD4 T – sejtek számának és a CD4/CD8 T – sejtek 

arányának csökkenésével, felgyorsult tumor növekedéssel, csökkent tumor – kilök dési 

aránnyal és csökkent rákbetegség túlélési id vel jár együtt (Kemeny és Gruenewald, 

2000/2003). Kontrollálható sokkot kapó patkányok esetén ezen hatások enyhébbek. A 

stresszorok tényleges kontrollálhatósága mellett sokat vizsgált kérdés a kontrollhit humán 

szinten mutatkozó hatása. Ehelyen csak utalunk Sieber és munkatársai (1992) vizsgálatára, 
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melyben azon személyek, akiknek volt kontrolljuk a stressz felett és azok, akik azt hitték, 

hogy van (annak ellenére, hogy valójában nem rendelkeztek kontrollal) nem mutattak 

stresszhez kapcsolódó csökkenést az immunmutatókban. Ezen eredmény rámutat arra, hogy 

nem csak a valódi kontroll, hanem „a kontrollal kapcsolatos hiedelmek is ugyanolyan véd  

hatásúak lehetnek” (Kemeny és Gruenewald, 2000/2003, 175.o.).  

 

3.3.4.3. Hiedelmek a self – r l  

  

 Nem csak a jöv vel és a kontrollal kapcsolatos hiedelmek, hanem az önmagunkról 

alkotott hiedelmek is befolyásolják immunm ködésünket és egészségi állapotunkat. 

Els sorban HIV – pozitív férfiak vizsgálata során találtak szerint az önvád és a szégyenérzet, 

a mások vádjaira való érzékenység alacsonyabb immunmutatókkal, gyengébb 

immunfunkciókkal jár (részleteket lásd Kemeny és Gruenewald, 2000/2003).  

 

3.3.4.4. Összefoglalás 

 

 Optimizmusszintünk befolyással van a jöv re, kontrollképességre és az önmagunkra 

vonatkozó hiedelmeinkre. A fenti eredmények szerint ezek a hiedelmek az érzelmi állapottól 

függetlenül –  illetve azon túl – befolyással van egészségi állapotunkra.  

 

3.3.5. A „harmadik változó” problémája 

 

 Az optimizmus és a fizikai egészségi állapot közti kapcsolat hátterében állhat egy 

„harmadik”, rejtett változó is, mely mind az optimizmusra, mind a fizikai egészségre hatást 

gyakorol. Erre a „szerepre” legsikeresebben a neuroticizmus pályázhat.   

 A vonás optimizmus és neuroticizmus közti kapcsolat természete a vonás optimizmus 

fogalmának 1985 – ös bevezetése óta vitatott. Smith és mtsai (1989) szerint a LOT valójában 

a neuroticitás mér eszköze, mivel –0.6 –os korrelációt talált a két változó közt. Kés bbi 

kutatások (pl. Robbins és mtsai, 1991) is igen magas korrelációt mutattak ki az optimizmus és 

a vonás szorongás (a neuroticizmus egyik összetev je) közt. Mindez alapján néhányan 

feltételezik (pl. Andersson, 1996), hogy az optimizmus egészségre kifejtett hatását az 

optimizmus neuroticizmussal mutatott kapcsolata okozza. A neuroticizmus – és a hozzá 

társuló negatív érzelmek magas szintje – egyértelm en rosszabb fizikai állapothoz 

kapcsolódik (Richman és mtsai, 2005). Emellett a neuroticizmushoz kapcsolódó magas 
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szorongásszint befolyásolja az egészségmagatartást: a dohányzás és alkoholfogyasztás 

valószín ségét növeli, a testmozgás valószín ségét csökkenti (Kubzansky és mtsai, 1997). 

Ennek fényében elképzelhet , hogy az optimizmus és a fizikai egészségi állapot közti viszony 

részben a neuroticizmus közvetít  hatásának köszönhet . Erre utalnak például Boland és 

Cappeliez (1997) eredményei, miszerint az optimizmus és a fizikai (és mentális) egészség 

közti összefüggés megsz nik a neuroticizmus szint kontrollálása után.  

 Az optimizmus és a neuroticizmus közti viszony azonban közel sem tisztázott: a 

kritikák hatására Scheier és mtsai (1994) megalkották a Life Orientation Test – Revised (LOT 

– R) tesztet (a LOT rövidített és módosított változatát). Eredményeik szerint a LOT – R által 

mért optimizmus jól elkülöníthet  konstruktum a neuroticizmustól (csupán –0.36-os 

korreláció mutat vele). Az optimizmus és neuroticizmus közti viszony tisztázása jöv beli 

kutatásokra vár.   

 

3.4. Összefoglalás: optimizmus, pesszimizmus és egészség 

 

  A releváns kutatások áttekintése alapján úgy t nik, hogy az optimizmus szintünk 

kapcsolatban áll a fizikai egészségi állapotunkkal: a legtöbb esetben a kapcsolat pozitív, 

néhány kutatás nem talált kapcsolatot a két tényez  közt, negatív kapcsolat pedig csak néhány 

specifikus esetben mutatkozott az optimizmus és az immunfunkciók közt. Megállapítható, 

hogy az optimizmus kutatás területén a vonás optimizmus a „legnépszer bb” konstruktum – 

az egészségi állapottal kapcsolatban is ezt vizsgálták leggyakrabban.  

 A területen végzett kutatások közül számos nem felel meg a Peterson és Bossio (1991) 

által leírt kritériumoknak (ld. fent) (különösen fájó azon kutatások hiánya, melyek az 

egészségi állapot egyszerre több mutatóját vizsgálják). Ez arra utal, hogy a kapott 

eredményeket csak kell  körültekintéssel fogadhatjuk el. Ezzel együtt néhány módszertanilag 

jól kivitelezett, longitudinális vizsgálat (pl. Giltay és mtsai, 2004; Scheier és mtsai,1989) 

alapján bizonyítottnak t nik az optimizmus fizikai egészségre kifejtett hatása.  

 Az optimizmus és az egészségi állapot közti kapcsolatot több tényez  közvetíti: az 

optimista személyek kevesebb stresszor tényez vel találkoznak, a stresszorokat reálisan, 

tagadás nélkül értékelik és aktív lépéseket tesznek kezelésükre, leküzdésükre. Tevékenyen 

próbálják megel zni a betegségek kialakulását és ha megbetegszenek, mindent megtesznek 

gyógyulásukért. 

 Az optimizmus és fizikai egészségi állapot közti viszonyt több tényez  is moderálja 

(Scheier és Bridges, 1995).  Ilyen tényez ként például (beteg populációban) az adott betegség 
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típusa. Szívbeteg személyek például többet „profitálnak” az optimizmusból, mint rákos 

páciensek (Milam és mtsai, 2004). Ennek hátterében a szerz k szerint a betegség lefolyása 

feletti kontrollban (pl. terápiák közötti választási lehet ségek) fennálló különbségek állhatnak. 

Az optimizmus fizikai állapotra kifejtett hatásai annál inkább megnyilvánulnak, minél 

kontrollálhatóbb a személy helyzete (idézzük itt fel azon kutatásokat – pl. Sieber és mtsai 

1992; Cohen és mtsai, 1999 – melyek szerint kontrollálhatatlan helyzetben az optimizmus 

immunszupresszív hatással bír).  

 Második moderáló tényez ként azt kell figyelembe vennünk, hogy a betegség 

különböz  fázisaiban eltér  hatása lehet az optimizmusnak és pesszimizmusnak. Idézzük itt 

fel Mahler és Kulik (2000) eredményeit, mely szerint a magas optimizmus szint el nye a 

szívm tét utáni – stresszteli – id szakban mutatkozik meg, míg pesszimizmusszintünk a 

kés bbi – viszonylag stresszmentes – id szakban válik fontossá. Az optimizmus a pozitív 

ingerekre irányítja figyelmünket negatív helyzetekben, a pesszimizmus ezzel szemben az 

alapvet en pozitív helyzetekben is „segít” meglátni a helyzet negatívumait. 

 Az életkor szintén befolyásolja az optimizmus egészségi állapotra kifejtett hatását. A 

pszichoszociális tényez k a fiatal vizsgálati személyek fizikai egészségét általában sokkal 

inkább befolyásolják, mint az id sebb személyekét (Scheier és mtsai, 1995). Schulz és 

munkatársai (1996) fent idézett kutatásukban például azt találták rákos páciensek mintáján, 

hogy a pesszimizmus jó bejóslója a halálozási aránynak, de csak a 30 és 59 év közti 

személyek esetében – az id sebb páciensek mortalitásával nem állt kapcsolatban a 

pesszimizmus mértéke. Elképzelhet , hogy az életkor el rehaladtával egyre fontosabbá 

válnak a biológiai tényez k és elnyomják az optimizmus (illetve általában a pszichoszociális 

tényez k) hatását. Alternatív magyarázatként az is felmerül, hogy id sebb korban eltér  

pszichoszociális tényez k befolyásolják a fizikai egészségi állapotot, mint fiatalabb korban – 

a kapcsolat hiányát tehát az okozza, hogy nem a megfelel  változókat mérjük.  

 Az utóbbi években számos kutatás egymástól független konstruktumként vizsgálta az 

optimizmus és pesszimizmus egészségre kifejtett hatását. Felvethet  a kérdés, hogy egészségi 

állapotunkat illet en mi a fontosabb: az, hogy optimisták legyünk (azaz pozitív elvárásaink 

legyenek a jöv vel kapcsolatban) vagy az, hogy ne legyünk pesszimisták (azaz ne legyenek 

negatív elvárásaink)? Áttekintésünk, valamint Mahler és Kulik (2000) felvetése alapján azt 

mondhatjuk, hogy a fizikai egészségi állapotra a pesszimizmus szintje fejt ki er sebb hatást. 

Mentális egészségünkre, hangulatunkra ezzel szemben optimizmusszintünk fejt ki nagyobb 

hatást (pl. Mroczek és mtsai, 1993).  
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Milam és munkatársai (2004) áttekintése alapján azt mondhatjuk, hogy az optimizmus 

és pesszimizmus fizikai egészséggel mutatott kapcsolata eltér  jelleg . A pesszimizmus 

lineáris kapcsolatot mutat a negatív egészségmutatókkal: minél magasabb egy adott személy 

pesszimizmusszintje, annál rosszabbak az egészségmutatói. Ezzel szemben az optimizmus 

összetettebb viszonyt mutat az egészségi állapottal. Két megközelítés különböztethet  meg 

ezzel kapcsolatban: az els  itt is lineáris felfogást alkalmaz („Minél több, annál jobb.”), a 

második nonlineárisat („Mind a túl sok, mind a túl kevés rosszat tesz.”). Az els  megközelítés 

(Scheier és Carver, 1985) pozitív lineáris kapcsolatot ír le az optimizmus és a fizikai 

egészségi állapot közt – minél optimistább valaki, annál inkább bizakodik céljai elérésben és 

annál keményebben fog „dolgozni” ennek érdekében. Mivel egészségért is megtesz mindent, 

egészségmutatói is jobbak lesznek.  

 A második megközelítés szerint nem csak az alacsony, hanem a túlságosan magas 

optimizmusszint is maladaptív lehet bizonyos körülmények között. Az extrém optimista 

személyek olykor nehezen vagy egyáltalán nem elérhet  célokat t znek ki maguk elé, így 

könnyen frusztrálódhatnak. Az optimizmus immunszupresszív hatása kontrollálhatatlan 

(Sieber, 1992) és krónikus (Cohen és mtsai, 1999) stresszor esetén már bizonyított. 

Segerstrom (2001) azt találta, hogy a mérsékelten optimista személyek alacsonyabb 

szimpatikus idegrendszeri választ adnak (szociális stresszorokra), mint a pesszimista és a 

nagyon optimista személyek. De Ridder és munkatársai (2000) multiplex sclerosisban, illetve 

Parkinson – betegségben szenved  személyeknél találtak fordított U – alakú kapcsolatot az 

optimzmus és az adaptív megküzdés között. Ez azt sugallja, hogy a krónikus betegségben 

szenved  személyek számára a túlságosan magas optimizmusnál hasznosabb a mérsékelt 

optimizmus. Sajnálatos módon a legtöbb kutatás a lineáris összefüggések feltérképezésére 

fókuszál, így az optimizmus és fizikai egészségi állapot közti viszony lineáris, illetve 

nonlineáris jellegének feltárása további kutatásokat igényel.   

  Az eddigiekben végig azt feltételeztük, hogy optimizmus és pesszimizmus szintje 

befolyásolja fizikai egészségünket. Felmerülhet azonban a fordított oksági irány lehet sége is: 

vajon a rossz fizikai egészségi állapot nem növelheti a személy pesszimizmusát, illetve nem 

csökkentheti optimizmusát? Bár a lehet ség triviálisnak t nik, nem felejthetjük el, hogy a 

vonás optimizmus stabil személyiségvonásnak tekinthet  – azaz részben velünk született és 

viszonylag stabil marad egész életünk során. Súlyos traumák ugyan befolyásolhatják 

optimizmusszintünket (pl. Cerezo és Frias, 1994), ám a kisebb megbetegedésekt l ez „nem 

várható el”. Ugyancsak a fordított okság ellen szólnak azok a longitudinális vizsgálatok, ahol 

az optimizmus jó bejóslója volt a kés bbi egészségi állapotnak.  Valószín leg akkor járunk 
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legközelebb a valósághoz, ha feltételezzük, hogy súlyos, traumatikus jelleg  megbetegedések 

(pl. rák, AIDS) esetén fennáll a cirkuláris okság: azaz nem csupán a jöv vel kapcsolatos 

elvárások hatnak egészségünkre, de fizikai egészségi állapotunk is befolyásolja jöv vel 

kapcsolatos elvárásainkat.  

 A jöv beli kutatások számára gyümölcsöz bbnek t nik annak vizsgálata, hogy az – 

eddig egységes konstruktumként kezelt – optimizmus és pesszimizmus összetev i (pl. 

kitartás, veszélyészlelés, stb.) hogyan kapcsolódnak a fizikai egészségi állapothoz. Így 

érthet vé válhatnak a ma még ellentmondásosnak t n  eredmények is.  
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4. AZ OPTIMIZMUS HELYE AZ EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIÁBAN 
 
 A következ kben el ször röviden áttekintjük az egészségmagatartás klasszikus 

modelljeit. Ezután bemutatjuk ezen modellek pozitív pszichológiai kritikáját. Megvizsgáljuk 

az optimizmus és pesszimizmus lehetséges szerepét az egészségmagatartásban, majd a pozitív 

egészségpszichológia példájaként bemutatunk egy sikeres programot, a Positive Youth 

Development (PYD) programot.  

 
4.1. Az egészségmagatartás klasszikus modelljei 
 
 Az egészségmagatartás modelljeit Urbán (2001) alapján mutatjuk be. A szerz  három 

csoportba sorolja ezeket a modelleket: (1) kognitív modellek, (2) társas – kognitív modellek 

és (3) folyamatmodellek. A modelleknek csak legfontosabb jellemz it mutatjuk be, 

részletesen ld. Urbán (2001).   

 
4.1.1. Az egészségmagatartás kognitív elméletei 

 

 Az egészségmagatartás legismertebb modellje az egészséghiedelem – modell 

(Rosenstock, 1974; Janz és Becker, 1984). A modell szerint az egészségmagatartás 

valószín ségét a következ  hiedelmek határozzák meg: (a) az egészség veszélyeztettségének 

észlelt komolysága, (b) a betegséggel kapcsolatos észlelt veszélyeztetettség, (c) a betegséget 

megel z  cselekvésb l származó észlelt nyereség és (d) a cselekvéssel szembeni akadályok, 

illetve cselekvéssel együtt járó „költségek”. A modell legfontosabb kritikája az, hogy pusztán 

leíró jelleg , az összefüggések magyarázatára kevéssé alkalmas. 

 A védelemmotiváció elmélete (Rogers, 1983) szerint az egészségmagatartást a 

fenyegetés és a megküzdés kognitív értékelése közvetíti. „A fenyegetés értékelése a nem 

adaptív válaszokból nyerhet  nyereségek (extrinzik/intrinzik jutalmak) és a veszély 

súlyossága, valamint az egyén sérülékenysége összegzéseként áll el ” (Urbán, 2001, 599.o.). 

A veszély súlyossága, valamint az egyéni sérülékenység értékelése negatív érzelmi állapotot 

indukál. A megküzdés értékelése az adaptív válasz hatékonysága, az egyén általános 

énhatékonysága és a válasszal kapcsolatos „költségek” függvénye. A fenyegetés és a 

megküzdés együttes értékelése határozza meg a védelemmotivációt, amely aktiválja és 

fenntartja a cselekvésbe való bevonódást. Témánk szempontjából fontos tény, hogy az adaptív 

válaszokat mind a fenyegetés, mind pedig a megküzdés értékelése bejósolja, a fenyegetés 
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ugyanakkor a nem adaptív megküzdési válaszokat is meger síti. „A fenyegetés tehát 

mobilizál, de nem ad kulcsingereket a megfelel  megküzdési módhoz” (Urbán, 2001, 602.o.). 

 Az anticipált megbánás elmélete (Van der Plight és mtsai, 1998) szerint a preventív 

magatartásformák hátterében az el vételezett negatív érzelmi állapotok állnak. Urbán (2001) 

kiemeli, hogy a szakirodalom elhanyagolja az anticipált pozitív érzelmi reakciók  (öröm, 

elégedettség) fontosságát, pedig ezek „jelent s motivációs tényez k lehetnek a magatartás 

melletti kitartásban is” (i.m., 603.o.).  

 

4.1.2. Az egészségmagatartás társas - kognitív elméletei 

 

 A szándékos cselekvés elmélete (Ajzen és Fishbein, 1980) szerint a cselekv  

racionális, értelmes módon és szándékával összhangban cselekszik. A szándékot két tényez  

határozza meg: (a) a cselekvéssel kapcsolatos attit d (ami a cselekvéssel asszociálódó 

pozitív/negatív hiedelmek és e hiedelmek er sségének függvénye) és (b) a cselekvéssel 

társuló szubjektív normák (ami a referenciaszemélyek normatív hiedelmelmeit l és a 

referenciaszemélyekkel való viszonytól függ).  

 A nem teljesen akarati kontroll alatt álló viselkedésmintázatok leírásához Ajzen (1988) 

a szándékos cselekvés elmélet továbbfejlesztett változatát, a tervezett cselekvés elméletét 

javasolja. Az elmélet szerint a cselekvések „a felettük gyakorolt kontroll mentén egy 

kontinuumban helyezhet ek el a teljes kontroll és a kontroll hiánya végpontok között” 

(Urbán, 2001, 605.o.). Az észlelt kontroll mértéke mind a szándékkal interakcióban, mind 

pedig attól függetlenül jó bejóslója a cselekvésnek. A kritikák szerint a visszatér en, 

szokásszer en végzett cselekvések kevésbé jósolhatóak be a modellben leírt tényez k 

segítségével.  

 A próbálkozás elmélete (Bagozzi és Warshaw, 1990) szerint a cselekvés iránti attit d 

három összetev b l áll: (a) a cselekvés anticipált sikeres elvégzése iránti attit d, a (b) 

cselekvés anticipált kudarca iránti attit d és a (c) célelérés folyamata iránti attit d. Az elmélet 

„az észlelt viselkedéses kontroll helyett a siker és a kudarc elvárását vezeti be” (Urbán, 2001, 

607.o.).  
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4.1.3. Az egészségmagatartás folyamatmodelljei 

 

 A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje (Prochaska és mtsai, 1992) szerint 

minden viselkedésváltozás szakaszokon megy keresztül. A viselkedésváltozás öt szakaszát 

azonosítják: 

(1) a töprengés elötti id szakban a személy nincs tudatában a problémának és nem észleli a 

magatartás megváltoztatásának szükségességét, 

(2) a tépel dés id szakában „a személy felismeri a problémát, és komolyan gondolkodik 

annak megoldásán, de nem tesz aktív lépéseket a cél érdekében” (Urbán, 2001, 609.o.), 

(3) az el készület id szakában a szándék viselkedéses jegyekben is megnyilvánul, 

(4) a cselekvés id szakában a személy módosítja viselkedését és környezetét, elkötelezett a 

változás iránt és végül  

(5) a viselkedésváltozás fenntartásának id szaka, amikor a személy megpróbálja megel zni a 

visszaesést és megszilárdítani a viselkedés megváltozásából fakadó nyereségeket. 

A folyamat során szinte törvényszer  a visszaesés, azonban a folyamat el rehaladtával egyre 

n  az énhatékonyság érzés.  

 Az egészségcselekvési folyamat megközelítés (Schwarzer, 1999) az 

egészségmagatartás adoptálását két fázisra bontja. A motivációs fázisban a szándék 

kialakulását, az akarati fázisban a szándék cselekvésbe fordítását mutatja be. A motivációs 

fázisban három tényez  játszik kulcsszerepet: (1) a veszély/rizikó percepciója, (2) a kimeneti 

elvárások és (3) az észlelt énhatékonyság. Az akarati fázisban a személynek „meg kell 

fogalmazni magának azokat a részletes instrukciókat, módokat, illetve terveket, ahogy a 

kívánt cselekvést végre tudja hajtani” (Urbán, 2001, 611.o.). A modell központi kognitív 

tényez je az énhatékonyság, mely mind a motivációs, mind az akarati fázisban fontos 

szerephez jut, ugyanakkor a folyamat különböz  szakaszaiban más és más formában jelenik 

meg: beszélhetünk a cél felállításával kapcsolatos énhatékonyságról, cselekvéses 

énhatékonyságról, megküzdéssel kapcsolatos énhatékonyságról és az újrakezdéssel 

kapcsolatos énhatékonyságról.  

  Az egészségmagatartás éndeterminációs megközelítése a motiváció és a személyiség 

éndeterminációs elméletére (Ryan és Deci, 2000) támaszkodik. Az elmélet a motivációkat az 

öndetermináció foka szerint rendezi sorba az extrinzik motivációtól az intrinzik motivációig. 

Urbán (2001) így mutatja be a motivációs kontiuum két végpontját: „Az extrinzik motiváció 

felölel minden olyan motivációs tényez t, amely a cselekvés irányításában küls  kontrollt 

gyakorol, azaz a motiváció forrása az énhez képest küls . Ezzel szemben az intrinzik 
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motiváció forrása például a személy érdekl dése, a cselekvés élvezete, összességében minden 

olyan tényez , amely a cselekvésben magában van, illetve az énhez képest bels ” (i.m, 

613.o.). Urbán (2001) megállapítja, hogy az egészségmagatartás legtöbb kurrens modellje az 

olyan extrinzik motivációs tényez ket vizsgál, mint a fenyegetés észlelése, a költség – haszon 

arány vagy a normáknak való megfelelés. Ez azért jelent problémát, mert hosszú távon 

fennmaradó viselkedésváltozás csak a kompetencia és autonómia talaján kialakuló intrinzik 

motiváció hatására alakulhat ki (pl. Williams és mtsai, 1999).  

 
4.2. Az optimizmus és az optimista elvárások szerepe az egészégmagatartás modelljeiben 
 
 
 Schwarzer (1999) áttekinti az optimizmus szerepét a különböz  egészségmagatarás 

modellekben. Megjegyzend , hogy Schwarzernél (1999) az „optimizmus” kifejezés az 

énhatékonysággal kapcsolatos magas fokú, pozitív elvárásokra vonatkozik, nem pedig jöv vel 

kapcsolatos generalizált elvárásokra (ami a vonás optimizmus jellemz je). Áttekintése szerint 

a modellek kétféleképpen gondolkodnak az optimizmus szerepér l. Az els  megközelítés (pl. 

a szándékos cselekvés elmélete (Ajzen és Fishbein, 1980)) szerint az optimizmus mindenképp 

segítik a célállítás és célelérés folyamatát. A másik megközelítés (pl. Bagozzi és Edwards, 

1998) szerint ugyanakkor az optimizmus csak azután hasznos, miután a személy döntést 

hozott a viselkedésváltozás szükségességét illet en –  a döntéshozatal el tt az optimizmusnál 

hasznosabb a realista hozzáállás, mely segíti a veszélyek és kockázatok pontos felmérését. 

 Az ellentmondás feloldására Schwarzer (1999) egy olyan modellt javasol, mely 

leszámol a túlságosan leegyszer sít  „optimizmus versus realizmus” dichotóm felfogással. 

Ehelyett egymástól független dimenzióként képzeli el az optimizmus, illetve realizmus 

szintjét (I.4.1. ábra).  
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Realizmus

Irreális gondolkodás

Pesszimizmus Optimizmus

 
I.4.1. Ábra Az optimizmus és realizmus viszonya Schwarzer (1999) modelljében (a nyíl 

magyarázatát lásd a szövegben) 
 

Az a HIV – pozitív személy például, aki arra számít, hogy AIDS betegség fog kialakulni nála, 

pesszimista és realista elvárásokkal jellemezhet  (bal fels  sarok), míg azt a személyt, aki 

HIV – negatívként gondolja ugyanezt, pesszimista és irreális elvárások jellemzik (bal alsó 

sarok). Az a dohányos, aki azt gondolja, hogy nincs kitéve a tüd ráknak, irreálisan optimista. 

Végül pedig az a személy, aki egészséges életmódot folytat (testedzés, egészséges étkezés, 

dohányzás kerülése) és azt gondolja, hogy viszonylag alacsony az infarktus kialakulásának a 

valószín sége, reális és optimista (jobb fels  sarok).  

 Schwarzer (1999) szerint az egészségmagatartás szempontjából a realista és optimista 

elvárások kombinációja a legadaptívabb, míg a többi kombináció gátolhatja vagy 

megnehezítheti az egészségmagatartást. A szerz  szerint a realista – optimista kombináción 

belül a személy az egészségmagatartásra vonatkozó döntés meghozatala után (pl. annak 

elhatározása, hogy a személy abbahagyja a dohányzást) a realizmus felöl az optimizmus felé 

tolódik el. Példaképp azt a személyt említhetjük, aki azon gondolkodik, hogy belekezdjen – e 

a testedzésbe. El ször a „realizmus ablaka” nyílik ki – reálisan értékeli helyzetét, majd ha 

ebben a szakaszban pozitív elvárások alakulnak ki a kimenetettel és az én-hatékonysággal 

kapcsolatban, akkor nagy valószín séggel kialakul a viselkedéses szándék. Ezután a 

„realizmus ablaka” bezáródik és a személy optimista elvárásokkal telve cselekvésbe kezd. 

 Megjegyzend , hogy Schwarzer (1999) modelljében az optimizmus nem a vonásszer , 

stabil személyiségvonásra vonatkozik, hanem az én – hatékonysággal kapcsolatos 

elvárásokra, melyek szintje bizonyos határok közt változhat.  
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4.3. „Pozitív” egészségpszichológia: Az egészségviselkedés klasszikus modelljeinek pozitív 

pszichológiai  kritikája 
 
 
  Bár – ahogy azt a 3.2. részben láthattuk – bizonyos egészségmagatartás modellekben 

megjelenik az optimizmus, illetve a pozitív elvárások szerepe, összességében a klasszikus 

modellek els sorban a negatív ingerek incentív szerepét hangsúlyozták a viselkedésváltozás 

hátterében. Taylor és Sherman (2004) áttekint  cikke szerint az egészségmagatartás 

gyakorlása oki tényez jeként (az egészségügyi problémáktól való) félelemet és az észlelt 

veszélyeztettséget azonosítják, azzal a mögöttes feltételezéssel, hogy ahogyan a félelem n , 

úgy n  az emberek motiváltsága a viselkedésváltozásra26. A pozitív pszichológiai kutatások 

alapján a szerz k számos olyan eredményt mutatnak be, melyek szerint az önmagunkkal, a 

jöv vel kapcsolatos pozitív elvárások, illetve a pozitív érzelmi állapot segít az egészséget 

fenyeget  ingerekkel való adaptív megküzdésben. Aspinwall és kollégái (pl. Aspinwall és 

Brunhart, 1996) szerint például az optimista egyetemi hallgatók sokkal inkább elfogadják 

azokat az információkat, melyek aktuális viselkedési szokásaik negatív egészségügyi 

következményeit mutatják be. Egy kutatásban rendszeresen napozó n k kaptak a b rrákkal 

kapcsolatos releváns (az „átlagos” b rrákban szenved  személy velük azonos életkorú volt) 

vagy kevésbé releváns (az „átlagos” b rrákban szenved  személy sokkal id sebb volt) 

információkat, adatokat. Az optimistább személyek a releváns információt hajlamosabbak 

voltak elfogadni, mint a pesszimista személyek (Armor és Taylor, 1998).  

 Azokban a helyzetekben, ahol a személy biztonságban érzi magát és pozitív énképpel 

rendelkezik, nagyobb valószín séggel fogadja el a fenyegetett egészségi állapotára vonatkozó 

információkat. Ez pedig azért fontos, mert sokan hajlamosak ellenállni azoknak az 

üzeneteknek, melyek azt sugallják, hogy viselkedésváltozásra van szükségük (Taylor és 

Sherman, 2004). A kutatások szerint azok a személyek fogadják el legkevésbé az egészséggel 

kapcsolatos üzeneteket, akiknek a legtöbbet profitálnának bel le. Például a rendszeres 

kávéfogyasztók a kávét nem fogyasztóknál sokkal kritikusabbak azon információkkal 

kapcsolatban, melyek szerint kapcsolat van a kávéfogyasztás és a mellrák kialakulása közt 

(Kunda, 1987).    

 Sherman és kollégái (összefoglalásként ld. Sherman és Cohen, 2002) 

kísérletsorozatukban meggy z en demonstrálták, hogy a pozitív énkép és énhatékonyság 

                                                           
26 Meg kell jegyeznünk, hogy Taylor és Sherman (2004) itt nem fogalmaz pontosan. A védelemmotiváció 
elmélet (Rogers, 1983) szerint például az észlelt fenyegetés, illetve a félelem szintje csökkentheti a 
viselkedésváltozásra vonatkozó szándékot.   
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er sítése segít az egészségügyi problémákkal kapcsolatos defenzív magatartás 

csökkentésében és növeli a személyek motivációját az egészségvéd  magatartásra. Kunda 

(1987) fent idézett vizsgálatának módosított változatában azok a kávéfogyasztó személyek, 

akiknél pozitív énmeger sítést alkalmaztak, a kávét nem fogyasztó személyeknél nagyobb 

valószín séggel fogadják el a fenyeget  információkat. Hasonlóképp az AIDS – el 

kapcsolatos információkat nagyobb valószín séggel fogadták el azok a személyek, akik 

énképét pozitív visszajelzésekkel javították (Morris és Swan, 1996).   

 Az optimista személyek énnel kapcsolatos pozitív elvárásai el segíti az AIDS – 

preventív viselkedést. Taylor és mtsai (1992) longitudinális vizsgálatukban homoszexuális, 

HIV – pozitív férfiak mintáján azt találták, hogy azok, akik úgy gondolták, hogy nem 

alakítanak ki AIDS betegséget, jobban figyeltek egészségi állapotukra.  

 Mann (2001) olyan HIV – fert z tt n ket vont be kutatásába, akik állapotuk miatt 

komplex, összetett kezelésre szorultak. A résztvev knek négy héten keresztül, hetente kétszer 

egy olyan – elképzelt – pozitív jöv képr l kellett írniuk, amikor az aktuálisnál sokkal 

egyszer bb a kezelésük. A (jöv r l nem író) kontroll csoport pesszimista tagjaihoz képest a 

kísérleti csoport pesszimista tagjai magasabb optimizmusszintet mutattak, az orvosi 

utasításokat pontosabban betartották és a gyógyszeres kezelés mellékhatásai miatt kialakult 

distresszintjük alacsonyabb volt. Úgy t nik tehát, hogy egy fenyeget  egészségügyi 

helyzetben az elképzelt pozitív jöv r l való írás „a pesszimista személyeket részesülhettek az 

optimizmus egészségvéd  hatásában” (Taylor és Sherman, 2004, 307.o.).  

  

4.3.1. „Pozitív” egészségpszichológia: Elméleti háttér 

 

A pozitív pszichológiai kutatások meggy z en igazolják, az énnel és a jöv vel 

kapcsolatos pozitív elvárások segítik az egészségi állapotot fenyeget  ingerekkel való 

szembenézést és támogatják az egészségmagatartást. Mi áll ennek hátterében? Számos modell 

felveti annak a lehet ségét, hogy a pozitív énkép és az optimista jöv kép olyan támaszként 

funkcionál, amire a személy „nehéz id kben” támaszkodhat (pl. Sherman és Cohen, 2002; 

Reed és Aspinwall, 1998). Pozitív érzelmi állapotban olyan információkkal és eseményekkel 

is szembe tudunk nézni, melyek egyébként negatív érzelmi állapotot váltanának ki (Isen, 

1993).     

A „hangulat, mint er forrás” elmélet (mood–as–a–resource hypotesis) (Raghunathan 

és Trope, 2002) szerint a pozitív érzelmi állapot növeli a személy arra vonatkozó képességét, 

hogy hosszú távú céljainak megvalósulását tartsa szem el tt akkor is, ha ennek rövid távú 
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következményei nem kellemesek. Az egészségi állapotra vonatkozó információk rövid távon 

érzelmi terhelést jelenthetnek a személynek (szorongáskelt  voltuk miatt), hosszú távon 

azonban igen hasznosak. Az ilyen jelleg  információk feldolgozása id legesen fenyegetést 

jelenthet a személy önbecsülésére, viszont segítik az informált döntéshozatalt. A pozitív 

érzelmek pszichológiai er forrásként segítik az averzív, de hasznos információk 

feldolgozását.  

 A pozitív érzelmek „szélesítés–és–fejl dés modellje” (Broaden and Build Theory) 

Barbara Fredrickson (2001) nevéhez f zödik. A tudományos bizonyítékok által alátámasztott 

modell szerint a pozitív érzelmek szélesítik a személy kognitív és viselkedéses repertoárját, 

ezen keresztül pedig fejlesztik a személy (intellektuális, szociális, pszichológiai) er forrásait. 

Eszerint a pozitív érzelmek nem pusztán a jóllét jelz i, hanem a személy fejl désének és a 

szociális kapcsolatok támogatásán keresztül elindítják a jóllét „felfele haladó spirálját”.  

 Az alábbiakban egy olyan „programcsoportot”, a Positive Youth Development 

programokat mutatjuk be, a pozitív egészségpszichológia megvalósulásának példájaképp. 

   

4.3.2. Példa a pozitív egészségpszichológiára: a Positive Youth Development programok 
 
 
 A Positive Youth Development (PYD) programok azon programok összefoglaló 

elnevezése, melyek 6 – 20 év közti fiatalok „pozitív” jellemz inek fejlesztésére és ezáltal a 

legkülönfélébb viselkedési problémák csökkentésére fókuszálnak. Catalano és mtsai (2002) 

áttekint  cikke alapján mutatjuk be a programok kialakulását, jellemz it és hatékonyságukat.  

 A szerz k a korai preventív, illetve egészségmagatartást serkent  megközelítések két 

jellemz jét emelik ki: (1) els sorban a gyermek életkörülményeit (család, iskola, kortárs 

csoport, stb.) hangsúlyozzák és (2) csupán egyetlen problémára, illetve területre fókuszálnak. 

Ezek a korai programok sok esetben bizonyultak sikertelennek a droghasználat, fiatalkori 

terhesség, szexuális úton terjed  megbetegedések, fiatalkori b nözés megel zésében (pl. 

Enett és mtsai, 1994; Thomas és mtsai, 1992). Ekkor alakult ki az a koncepcióváltás, melyet 

Pittman és Fleming (1991) alapján idézünk: 

 

„A magas rizikójú viselkedések megel zése mindazonáltal nem jelent felkészültséget 

a jöv re. Az a serdül  ugyanis, aki bejár az iskolába, betartja a törvényeket és nem 

használ drogokat, még nincs feltétlenül felkészülve arra, hogy szembenézzen a 

felnöttkor nehézségeivel. A probléma – mentesség nem jelent teljes felkészültséget. (…) 

Teljes konceptuális váltásra van szükség – onnan, hogy azt gondoljuk, hogy a fiatalkori 
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problémák akadályozzák els sorban a fejl dést, oda, hogy azt gondoljuk, hogy a 

fejl dés szolgáltatja a leghatékonyabb eszközt a fiatalkori problémák megel zéséhez” 

(i.m., 3.o.). 

 
 A fenti idézet fényében a PYD megközelítés ahelyett, hogy egyetlen viselkedési 

probléma megel zését célozná, a fiatalok er sségeinek és „pozitív” személyiségvonásainak 

fejlesztését t zi ki céljául. Catalano és munkatársai (2002) számos ilyen konstruktumot sorol 

fel: köt dés, rugalmasság, énhatékonyság, pozitív énkép, proszociális normák, optimizmus. A 

szerz k 25 hatékony PYD programot azonosítanak, melyek sikeresen csökkentik az 

egészségre nézve kockázatos viselkedések (védekezés nélküli szexuális magatartás, alkohol 

abúzus, stb.) gyakoriságát, javítják az iskolai teljesítményt és a szociális kapcsolatok 

min ségét27 (Szondy és Kalamár, 2006). A PYD programokról ld. még Larson (2000) 

összefoglalóját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Példaképp a Growing Healthy (Egészségesen Feln ni) programot (Smith és mtsai, 1992) említhetjük. A két 
éves kutatásba 1397 tanulót vontak be. A programba a következ  területeket célozták: szociális, érzelmi, 
kognitív és viselkedéses kompetenciák; énhatékonyság; proszociális aktivitás; pozitív énkép és proszociális 
normák. A program befejezésekor a résztvev k közt a kontrollcsoporthoz képest alacsonyabb volt a dohányzók 
aránya, illetve a dohányzást kipróbálni szándékozók aránya.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KUTATÁSI KÉRDÉSEK 

 
 
 Az eddigiekben áttekintettük a legfontosabb optimizmus konstruktumokat, illetve az 

optimizmuskutatás pozitív pszichológiában elfoglalt helyét. Megvizsgáltuk azokat a 

kutatásokat, melyek az optimizmus és egészségi állapot összefüggését vizsgálják: számos 

egészségmutató áll szignifikáns kapcsolatban az optimizmus, illetve pesszimizmus szinttel. 

Ezt az összefüggést több moderáló tényez  kombinált hatásaként értelmezhetjük.  

Megállapítottuk, hogy az optimizmust (és az egyéb „pozitív” személyiségvonásokat) 

eddig meglehet sen mostohán kezelte az egészségpszichológia. Az utóbbi évek kutatásai 

hívták fel a figyelmet arra, hogy a fenyeget  ingereken, a veszélyeztettség észlelésén túl az 

optimizmus is befolyásolja az egészségvéd  magatartások felvételét és alkalmazását. Míg az 

egészségpszichológia „klasszikus” megközelítése már elfogadottnak és elterjedtnek tekinthet  

Magyarországon (pl. Kulcsár, 1998), addig a „pozitív egészségpszichológiai” kutatások 

gyerekcip ben járnak (kivételként ld. Pikó, 2002, 2004, 2007). Jelen kutatással ezt a hiányt 

kívánjuk csökkenteni.  

 

5.1. Kutatási kérdések  

 

El vizsgálatunkban és vizsgálatunkban az optimizmus, megküzdés, élettel való 

elégedettség és egészségmagatartás kapcsolatát vizsgáljuk. A következ  kérdésekre, illetve 

problémákra kerestünk választ: 

 

1. Amint az a szakirodalmi áttekintésb l kiderült, számos optimizmus konstruktumot 

különböztethetünk meg. Elenyész  azonban az olyan kutatások aránya, amelyekben 1 – nél 

több optimizmuskonstruktumot vizsgáltak. Így ezen konstruktomok egymással mutatott 

kapcsolata nem egyértelm . Célunk tehát az, hogy tisztázzuk a következ  konstruktumok 

egymással mutatott kapcsolatát: vonás optimizmus, defenzív pesszimizmus, remény, 

egészségügyi problémákkal kapcsolatos helyzetspecifikus optimizmus, egészségügyi 

problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus.  

 

2. Optimizmusszintünk szignifikánsan befolyásolja, hogy miként értékeljük a stresszorokat és 

milyen választ adunk rájuk. Bár az optimizmus és megküzdési stílus kapcsolata számos 

külföldi kutatás tárgyát képezi, nem tudunk olyan magyarországi kutatásról, ahol 
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szisztematikusan vizsgálták volna az egyes optimizmuskonstruktumok adott megküzdési 

stílussal mutatott kapcsolatát. A következ  megküzdési stílusok optimizmus 

konstruktumokkal mutatott kapcsolatát vizsgáltuk: aktív megküzdés, tervezés, pozitív 

újraértelmezés, elfogadás, humor, vallás, érzelmi támogatás használata, instrumentális 

támogatás használata, figyelem elterelés, tagadás, ventillálás, szerabúzus, viselkedéses 

feladás, önhibáztatás.  

 

3. Bár a legtöbb kutatási eredmény szerint a magasabb optimizmusszint magasabb élettel való 

elégedettséget jósol be, kevés kutatás vizsgálta azt, hogy a számos optimizmuskonstruktum 

közül melyik áll a legszorosabb kapcsolatban az élettel való elégedettséggel. 

 

4. Megvizsgáljuk azt is, hogy az optimizmus konstruktumok interakciója hogyan befolyásolja 

a megküzdési stílust és az élettel való elégedettséget.  

 

5. Az egészségmagatartással kapcsolatban a két leggyakrabban vizsgált optimizmus 

konstruktum a vonás optimizmus és az irreális optimizmus. Felmérjük, hogy ez a két 

konstruktum külön – külön, illetve egymással interakcióban hogyan befolyásolja a vsz. – 

ek egészségmagatartását (sz r vizsgálatokon való részvétel, biztonságos szexuális élet, 

étkezési szokások, testedzés, dohányzás, alkoholfogyasztás). 

 

6. Megvizsgáljuk, hogy a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus interakciója milyen 

hatással van az egészségmagatartásra. 

 

7. Bár el vizsgálatunkban a n i minta miatt nem volt lehet ség a nemi különbségek 

vizsgálatára, „f ” kutatási fázisunkban megvizsgáltuk a nem hatását a vizsgált változókra 

és a köztük lév  kapcsolatra. 

 
  
 
 
 Az 1 – 4. kérdésekre az El vizsgálatban, az 5 – 8 kérdésekre a f  kutatási fázisban 

kerestünk választ.   
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II. KUTATÁS 
 
 

Kutatásunknak kett  szakasza volt. Az els ben (el vizsgálat) arra kerestünk választ, 

hogy milyen kapcsolat mutatható ki az optimizmus konstruktumok között. Ugyancsak ebben a 

fázisban vizsgáltuk a különböz  optimizmus konstruktumok kapcsolatát a megküzdési 

stílussal és az élettel való elégedettséggel.  

A második kutatási fázisban azt vizsgáltuk, hogy a vonás optimizmus, a vonás 

pesszimizmus és az irreális optimizmus (melyek a korábbi szakirodalmi adatok alapján 

ellentétes el jellel hatnak az egészségmagatartásra) külön – külön, illetve egymással 

interakcióban hogyan befolyásolják az egészségmagatartást.  

  

 
 
 

1. Kutatási fázis (El vizsgálat) 
 
 

OPTIMIZMUS KONSTRUKTUMOK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL,  AZ 
ÉLETTEL VALÓ ELÉGEDETTSÉGGEL ÉS A MEGKÜZDÉSI STÍLUSSAL 

 
 
 

Els  – keresztmetszeti – kutatásunkban a legfontosabb optimizmus konstruktumok 

egymáshoz való viszonyát vizsgáltuk. Ezenkívül megvizsgáltuk azt is, hogy eme 

konstruktumok milyen viszonyban állnak az élettel való elégedettséggel valamint a preferált 

megküzdési stílussal. Vizsgálatunkba a következ  optimizmus konstruktumokat vontuk be: 

vonás (diszpozicionális) optimizmus, defenzív optimizmus, remény, helyzetspecifikus 

(tanulmányi eredményre vonatkozó) optimizmus és egészségi problémákkal kapcsolatos 

irreális (komparatív) optimizmus. 

 

1.1.Vizsgálati személyek 
A vizsgálatba 198 egyetemi (pszichológus) hallgatót vontunk be. A vizsgálati 

személyek átlagéletkora 21,24 év volt (szórás: 3,88). A kérd íveket 164 n  és 34 férfi töltötte 

ki. A minta homogenitása érdekében az adatok elemzésekor a férfi vizsgálati személyek 

eredményeit nem vizsgáltuk. Így a végleges mintanagyság 164 f  volt (n i minta).  
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A vizsgálati személyek szociodemográfiai mutatói közül a családi állapotra és 

legmagasabb iskolai végzettségre kérdeztünk rá. A családi állapotra vonatkozó adatokat a 

II.1.1. Táblázat tartalmazza.  

 

Családi állapot N 

házas  7 

elvált 2 

stabil (minimum 3 hónapos) párkapcsolatban él 93 

nem él stabil párkapcsolatban 62 

 

         II.1.1. Táblázat Az el vizsgálatban részt vev k családi állapota 

 

 A vizsgálati személyek közül 12 – en rendelkeztek egyetemi vagy f iskolai 

diplomával, a többiek legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi volt. 

 A szociodemográfiai tényez k nem mutattak szignifikáns összefüggést a vizsgált 

változóval. Ennek ellenére a statisztikai elemzések során kontrolláltuk a családi állapot és az 

iskolai végzettség hatását. 

 

 

1.2. Kérd ívek 
 
Az el vizsgálatban a következ  konstruktumokat mértük: 

1. Vonás optimizmus 

2. Defenzív pesszimizmus 

3. Remény 

4. Egészségügyi problémákkal kapcsolatos helyzetspecifikus optimizmus 

5. Egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus 

6. Az élettel való elégedettség 

7. Megküzdési stílus 

 

A fenti konstruktumok mérésére az alábbi mér eszközöket használtuk (5. melléklet): 
 
1. A vonás optimizmus mérésére az Életszemlélet Teszt (Life Orientation Test,LOT) (Scheier 

és Carver, 1985) szolgált.   
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2. A defenzív pesszimizmus szintjét az Átdolgozott Defenzív Pesszimizmus Kérd ív (Revised 

Defensive Pessimism Questionnaire,R-DPQ) (Norem, 2002) segíségével mértük.   

3. A remény konstruktumát a Remény Skála (Hope Scale,HS) (Snyder és mtsai, 1991) 

segítségével mértük.   

4. Egészségügyi problémákkal kapcsolatos helyzetspecifikus optimizmus úgy vizsáltuk, hogy 

rákérdeztünk egyes egészségügyi problémák (tüd rák, mellrák, elhízás, reuma, agyvérzés, 

infarktus, HIV, cukorbetegség, b rrák, májrák, nemi betegség, asztma, magas vérnyomás) 

jöv beli kialakulásának százalékos valószín ségére  

5. A különféle egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus szintjét 

komparatív módon vizsgáltuk, azaz rákérdeztünk a fenti (4. pont) egészségügyi problémák 

kialakulásának valószín ségére egy hasonló nem  és korú személynél. A két becsült 

valószín ségi érték közti különbség mértéke jelezte az irreális, komparatív optimizmus 

mértékét.    

 6. Az élettel való elégedettség mérésére az Élettel Való Elégedettség Skála (Satisfaction With 

Life Scale,SWLS) (Diener és mtsai, 1985).  

7. A megküzdési stílust a Rövidített COPE (Brief COPE,Carver, 1997) kérd ívvel mértük.  

  

 

1.2.1. A használt kérd ívek bemutatása   
 

1.2.1.1.  Életszemlélet Teszt (Life Orientation Test) (LOT) (Scheier és Carver, 1985) 

 

 Az optimizmus – kutatás leggyakrabban használt mér eszköze az Életszemlélet Teszt. 

 A teszt 8 tételb l és 4 „tölteléktételb l” áll. Négy tétel pozitív fogalmazású (pl. 

„Bizonytalan helyzetben általában a legjobbat várom”), négy tétel negatív fogalmazású (pl. 

„Szinte sohasem számítok arra, hogy a dolgok úgy fordulnak, ahogyan szeretném”). A 

válaszadók 0-tól 4-ig jelezhetik egyetértésük fokát.  

 Az eredmények kiértékelése során általában megfordítják a negatív fogalmazású 

tételekre adott válaszok értékét és így létrehoznak egy összesített „vonás optimizmus” értéket. 

Bizonyos kutatások (pl. Chang és mtsai, 1997; Marshall és mtsai, 1992) szerint a skála tételei 

két elkülönül  faktort terhelnek: egyiket a pozitív, másikat a negatív fogalmazású tételek. 

Ennek következtében nem tartják indokoltnak a pozitív és negatív tételek pontszámainak 

összesítését: ehelyett a pozitív tételekb l kiszámolják a vonás optimizmus szintjét és ett l 
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függetlenül a negatív tételekb l a vonás pesszimizmus szintjét. A skála (illetve a 

konstruktum) egy, illetve kétdimenziós jellegér l részletesen feljebb (2.2.7.1. rész) írtunk.   

 Scheier és Carver (1985) beszámolója szerint a skála Cronbach – alfa értéke 0.76, ami 

kielégít  bels  reliabilitásra utal. A teszt 4 hetes teszt – reteszt korreláció értéke 0.79.  

 Az Életszemlélet Teszt az elvárásoknak megfelelel  együttjárásokat mutatja az egyéb 

konstruktumokkal. A Rosenberg (1965) Önbecsülés Skálájával 0.65 – ös korrelációt mutat. A 

skálán elért magas pontszám általában alacsony pontszámmal jár a Reménytelenség Skálán 

(Beck és mtsai, 1974) és a Beck Depresszió Kérd íven (Beck és mtsai, 1961) (az el bbivel –

0.47-es, az utóbbival –0.49-es korrelációt mutat) (Scheier és Carver, 1985). A szociális 

kívánatossági hatás kis mértékben befolyásolja a skálára adott válaszokat (0.26-os korreláció 

a Marlowe – Crowne Szociális Kívánatosság Skálával (Crowne és Marlowe, 1960)).  

 Az Életszemlélet Teszt diszkrimináns validitását komoly kritikákkal illette néhány 

szerz . Smith és mtsai (1989) például úgy fogalmaznak, hogy az „Életszemlélet Teszt 

gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a neuroticizmus mér eszközeit l” (i.m., 640.o.), ezért 

ez a kérd ív egyszer en a neuroticizmus fordítottan pontozott mér eszköze. A kritikákra 

Scheier és Carver (1994) egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati választ ad. Felhívják arra a 

figyelmet, hogy a neuroticizmus több összetev b l álló konstruktum, melynek csak az egyik 

összetev je a pesszimizmus. Másrészt statisztikai elemzésekkel igazolják, hogy a vonás 

optimizmus és a neuroticizmus egymástól független konstruktumok és egymástól 

elkülöníthet  hatással bírnak.  

Rácz és Szakács (1999) 101 f s mintán alkalmazták a kérd ívet, azonban nem 

közölnek a skála pszichometriai jellemz ire vonatkozó adatokat. Ezen kutatástól eltekintve 

nem tudunk olyan kutatásról, mely magyarországi mintán vizsgálta volna a skálát, így nem 

rendelkezünk a validitásra és reliabilitásra vonatkozó adatokkal. 

 

1.2.1.2. Átdolgozott Defenzív Pesszimizmus Kérd ív (Revised Defensive Pessimism 

Questionnaire) (R-DPQ) (Norem, 2002) 

  

 A defenzív pesszimizmus mérésére els nként kidolgozott kérd ív az Optimism – 

Pessimism Prescreening Questionnaire (Norem és Cantor, 1986) volt. Ennek a kérd ívnek a 

módosított és finomított változata a Revised Defensive Pessimism Questionnaire (Norem, 

2002).  

 A kérd ív két alskálája a Reflektivitás és a Pesszimizmus. A Reflektivitás arra 

vonatkozik, hogy a személy átgondolja a várható negatív és pozitív kimeneteket (pl. „Az ilyen 
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helyzetekben minden lehetséges kimenetet átgondolok.”, „Sokat gondolok arra, hogy fogom 

érezi magam, ha rosszul teljesítek.”). A Pesszimizmus faktort azok a tételek terhelik, melyek a 

negatív kimenet elvárására vonatkoznak (pl. „Ilyen helyzetekben gyakran aggódom amiatt, 

hogy nem tudom teljesíteni a célom.”). A 17 tételb l kérd ív tételeinél a vsz. – ek 1-t l 7-ig 

jelezték egyetértésük fokát. Az adatok értékelése során számolható egy összesített defenzív 

pesszimizmus érték (a magasabb pontszám a defenzív pesszimizmus intenzívebb használatára 

utal), illetve a pesszimizmus és reflektivitás érték külön – külön. Norem (2002) azokat tekinti 

defenzív pesszimistáknak, akik pontértéke a skála fels  harmadába (illetve negyedébe) esnek.  

 Mivel a defenzív pesszimizmus egyfajta szorongáscsökkent  stratégiaként funkcionál, 

használata részben szituációfügg . Ennek megfelel en a kérd ív többféle kontextusban 

használható: felmérték tanulmányi (pl. Norem és Cantor, 1990), szociális (pl. Showers, 1992) 

és sport (pl. Spencer és Norem, 1996) helyzetekben.  

 A skála megbízhatósága megfelel nek t nik. Cronbach – alfája 0.78, 3 éves test – 

retest korrelációja  0.55 (Norem, 2002). Több vizsgálat is alátámasztja a kérd ív konvergens 

és divergens validitását (pl. Norem és Crandall, 1991). Mivel a defenzív pesszimizmus a 

szorongás csökkentését szolgálja, nem meglep , hogy pozitívan korrelál a vonásszorongás és 

a neuroticizmus mér eszközeivel.    

 A skála reliabilitását és prediktív validitását számos újabb kutatás is alátámasztotta (pl. 

Yamawaki és mtsai, 2004; Weining és mtsai, 2004) 

      Nem tudunk olyan magyarországi kutatásról, melyben felhasználták volna ezt a skálát, így 

magyarországi validitás és reliabilitásadatok nem állnak rendelkezésünkre.  

 

1.2.1.3. Remény Skála (Hope Scale) (HS) (Snyder és mtsai, 1991) 

 

 A remény konstruktum mérésére Snyder és munkatársai (1991) kidolgozták a Remény 

Skálát, mely a remény két összetev jét, a megoldási lehet ségekre, illetve a hatóer re 

vonatkozó gondolatokat méri.   

 A 12 tételes Remény Skálában 4 tétel vonatkozik a hatóer re (pl. „Energikusan 

próbálom megvalósítani a célom.”), 4 a megoldási lehet ségekre (pl. „Minden problémát meg 

lehet oldani többféleképpen is.”), 4 pedig tölteléktétel. A válaszadók 1-t l 8-ig jelezhetik 

egyetértésük mértékét. A magasabb pontszám magasabb remény értéket jelez.  

  Snyder és munkatársai (2002) alapján elmondható, hogy a Remény Skála megfelel  

bels  konzisztencia mutatókkal rendelkezik. Nyolc minta adatai alapján Cronbach – alfa 

értéke 0.74-t l 0.84-ig terjed (a hatóer  alskála Cronbach – alfa értékei 0.71 és 0.76, a 
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megoldási lehet ségek alskála Cronbach – alfa értékei 0.63 és 0.80 közt váltakoztak). A skála 

id beli stabilitása kielégít . A 3 hetes teszt – reteszt korreláció 0.85, a 10 hetes teszt – reteszt 

korreláció 0.76 (Snyder és mtsai, 2002).  

 A kérd ív megfelel  konvergens validitással rendelkezik. A Rosenberg (1965) – féle 

Önbizalom Skálával 0.58 – as korrelációt mutat. A Remény Skálán magas pontszámot elér  

személyek alacsony pontszámot érnek el a Reménytelenség Skálán (Beck és mtsai, 1974) és a 

Beck Depresszió Kérd íven (Beck és mtsai, 1961).  A szociális kívánatossági hatás kis 

mértékben bár, de befolyásolja a kérd ívre adott válaszokat (a Marlowe – Crowne Szociális 

Kívánatosság Skálával (Crowne és Marlowe, 1960) 0.30-as korrelációt mutat).  

 Nem tudunk olyan magyarországi kutatásról, melyben felhasználták volna ezt a skálát, 

így magyarországi validitás és reliabilitásadatok nem állnak rendelkezésünkre.  

  

1.2.1.4. Élettel Való Elégedettség Skála (Satisfaction With Life Scale) (SWLS) (Diener és 

mtsai, 1985) 

 

  DeNeve és Cooper (1998) metaanalízise szerint a SWLS a szubjektív jóllét kutatás 

leggyakrabban használt mér eszközei közé tartozik. Az 5 – tételes  kérd ív a szubjektív jóllét 

kognitív összetev jét, az élettel való elégedettséget méri28.   

Az önbeszámolós kérd ívben a személyeknek életüket, mint egységes egészt kell 

megítélniük (pl. „Elégedett vagyok az életemmel.”) – a kérd ív tehát nem méri a 

területspecifikus (munkahelyi, családi, stb.) elégedettséget. A vsz – eknek egy 7 – fokozatú 

skálán kell jelölniük a tételekkel való egyetértésük mértékét.  

Diener és munkatársai (1985) eredményei szerint az összes tétel egyetlen faktort terhel 

(faktosúlyok 0.61 és 0.84 közt). Az item – total korrelációk 0.57 és 0.75 közt váltakoztak (6. 

melléklet). A magas fokú bels  reliabilitás mellett a skála megfelel  konvergens validitást 

mutat a szubjektív jóllét egyéb mér eszközeivel (pl. Life Satisfaction Index (Neugarten és 

mtsai,1961)).  

 Pavot és Diener (1993) áttekintik a skála pszichometriai jellemz it. Számos különböz  

mintában rendelkezünk normatív adatokkal (7. melléklet). Áttekintésük meger síti a bels  

konzisztencia és az id beli stabilitás tényét (a 4 éves test – retest korreláció 0.54 volt). 

Valamennyi áttekintett tanulmány magas bels  konzisztenciát talált. A SWLS viszonylag 

                                                           
28 A szubjektív jóllét kutatás legelfogadottabb modellje (Diener és mtsai, 1999) szerint a szubjektív jóllét három 
összetev je különböztethet  meg: az élettel való elégedettség (kognitív összetev ), a pozitív érzelmek magas 
szintje és a negatív érzelmek alacsony szintje (részletesen ld. Szondy (2003)).  
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magas korrelációt mutat a szubjektív jóllét egyéb önbeszámolós mér eszközeivel és az 

interjúkon alapuló felmérésével.  

 A skála megfelel  pszichometriai jellemz it újabb publikációk (pl. Arrindell és mtsai, 

1999; Atienza és mtsai, 2003) is alátámasztják.   

 Magyarországon Pikó (2002) 560 f s mintán végzett kutatásában alkalmazta a 

kérd ívet.  

 

1.2.1.5. Rövidített COPE (Brief COPE) (Carver, 1997) 

 

 A Rövidített COPE kérd ív az eredeti COPE kérd ív (Carver és mtsai, 1989) 

rövidített és kis mértékben módosított verziója. A COPE a megküzdés kutatások széles 

körben használt kérd íve, azonban hosszúsága indokolttá tette a rövidített verzió elkészítését 

(Carver, 1997).  

 A Brief COPE 14 skálát tartalmaz, minden skála 2 tételb l áll. Az eredeti kérd ívb l a 

szerz k kiemeltek 2 skálát, mivel korábbi kutatásokban igen alacsonynak bizonyult a 

heurisztikus értékük. 3 skálát átneveztek, 1 skálával pedig b vítették az eredeti COPE – ot 

(II.1.2. táblázat). 

Eredeti COPE (Carver és mtsai, 1989) skálák  Rövidített COPE (Carver, 1997) skálák 
Aktív megküzdés Aktív megküzdés (0.68) 

Tervezés Tervezés (0.73) 

Pozitív átértékelés és Növekedés Pozitív újraértelmezés (0.64) 

Elfogadás Elfogadás (0.57) 

Humor Humor (0.73) 

Vallás Vallás (0.82) 

Érzelmi támogatás használata Érzelmi támogatás használata (0.71) 

Instrumentális támogatás használata Instrumentális támogatás használata (0.64) 

Figyelemelterelés Figyelem elterelés (0.71) 

Tagadás Tagadás (0.54) 

Fókuszálás az Érzelmekre és Ventillálás Ventillálás (0.50) 

Szerabúzus Szerabúzus (0.90) 

Viselkedéses feladás Viselkedéses feladás (0.65) 

- Önhibáztatás (0.69) 

Elnyomás - 

Verseng  aktivitások elnyomása - 

II.1.2 Táblázat Az eredeti COPE (Carver és mtsai, 1989) és a Rövidített COPE (Carver, 
1997) skálái. A Rövidített COPE skálák mellett a skálák Cronbach – alfa értékei 
vannak feltüntetve Carver (1997) alapján 
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A Brief COPE reliabilitás vizsgálatát Carver (1997) az Andrew – hurrikán 168 túlél jén 

történt (a kérd ív felvétele a hurrikán után 3, 6 és 12 hónappal történt). Az eredmények 

szerint a Rövidített COPE az eredeti verzióhoz hasonló faktorszerkezetet mutat. A skálák 

Cronbach – alfa értéke elfogadható szint  (0,50 – 0,90). A szerz  következtetése szerint a 

Rövid COPE a megküzdés kutatás megbízható és valid mér eszköze.  

 A Rövidített COPE prediktív validitását számos kés bbi kutatás kimutatta. David és 

mtsai (2006) szerint jól bejósolja a mellrák m tét elött álló n k distressz szintjét. Cooper és 

mtsai (2006) Alzheimer – kóros rokonaikat ápoló személyek szorongás és depresszió szintjét 

jósolták be sikeresen a Rövidített COPE segítségével.  

  Nem tudunk olyan magyarországi vizsgálatról, ahol a Rövidített COPE – ot 

alkalmazták volna. 

 

1.3. Eljárás és a vizsgálati terv 

  

 El vizsgálatunk „pilot” – kutatásnak tekinthet . Keresztmetszeti vizsgálati elrendezést 

alkalmaztunk. Eredményeink több tényez  miatt sem tekinthet ek teljesen reprezentatívnak. 

El ször is a mintavétel során a hozzáférés alapú („kényelmi”) mintavételi módszert 

alkalmaztuk. Másodszor mintánkat egyetemi hallgatók, s t pszichológushallgatók alkották, 

akiknél nem zárható ki az ún. „kitanult kísérleti személy” szindróma (Szokolszky, 2004). 

Harmadrészt végs  mintánk kizárólag n i személyekb l állt (ld. fent). Eme megszorítások 

figyelembevétele mellett azonban úgy gondoljuk, hogy el vizsgálatunk fontos információkat 

szolgáltat a vizsgált változók kapcsolatáról.    

A vizsgálati személyek a „Személyiségpszichológia II.” kurzus hallgatói közül 

kerültek ki. A tesztek kitöltése önkéntes és anoním volt. A vizsgálati személyek a tesztek 

kitöltésért nem kaptak semmilyen juttatást.  

A vizsgálati személyek csoporthelyzetben töltötték ki a kérd íveket tartalmazó 

kérd ív – csomagot. A tesztek kitöltésére korlátlan id  állt a személyek rendelkezésére. A 

tesztek kitöltése után válaszoltunk a felmerül  kérdésekre és ismertettük a kutatás 

hipotéziseit.   
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1.4. Hipotézisek 
 
 
1. Az optimizmuskonstruktumok kapcsolatára vonatkozó kérdésfeltevésünk leíró jelleg , így 

ezzel kapcsolatban nem fogalmaztunk meg hipotézist.  

 
2. Az optimizmus és megküzdési stílus összefüggésével kapcsolatban több hipotézist 

fogalmaztunk meg: 

    a, A vonás optimizmus az adaptívnak tekintett megküzdési mechanizmusokhoz 

kapcsolódik 

    b, A remény konstruktuma – a vonás optimizmushoz hasonlóan – adaptív megküzdési 

mechanizmusokhoz kapcsolódik. 

    c, Az irreális optimizmus a maladaptív megküzdési mechanizmusokhoz társul. 

    d, A defenzív pesszimizmus magas szintje a szorongáscsökkent  megküzdési 

mechanizmusok alkalmazásához társul. 

    e, A pesszimizmus magas szintje maladaptív megküzdési mechanizmusokhoz társul.  

 

3. Az optimizmus konstruktumok és az élettel való elégedettség összefüggésével kapcsolatban 

a következ  hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

    a, A vonás optimizmus és a remény összetev i magasabb élettel való elégedettséget 

jósolnak be.  

    b, A vonás pesszimizmus negatívan kapcsolódik az élettel való elégedettséghez. 

 

 4. Azt várjuk, hogy az optimizmus – és pesszimizmuskonstruktumok és az élettel való 

elégedettség kapcsolatát a megküzdési mechanizmusok közvetítik: 

    a, A vonás optimizmus az adaptív megküzdési stratégiákon keresztül hat pozitívan az 

élettel való elégedettségre. 

    b, A vonás pesszimizmus a maladaptív megküzdési stratégiákon keresztül hat negatívan az 

élettel való elégedettségre. 

    c, Az irreális optimizmus a maladaptív megküzdési stratégiákon keresztül hat negatívan az 

élettel való elégedettségre. 
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1.5. EREDMÉNYEK 
 
1.5.1. Elemzési stratégia és az adatok feldolgozása 
 
 Els nként a változók eloszlását vizsgáltuk meg (ennek fényében dönthetünk a 

paraméteres, illetve nemparaméteres statisztikai módszerek használata mellett). Ezután az 

Életszemlélet Teszt konfirmátoros faktoranalízisét végeztük el, hogy megvizsgáljuk, hogy 

elfogadható –e a kétfaktoros struktúra. Ezután az optimizmus konstruktumok közti viszonyt 

vizsgáltuk. Megvizsgáltuk, hogy az optimizmus – és pesszimizmuskonstruktumok milyen 

kapcsolatban állnak a megküzdési mechanizmusokkal. Végül pedig mediációs elemzést 

végeztünk annak eldöntésére, hogy az optimizmus – és pesszimizmus konstruktumok és az 

élettel való elégedettség közti kapcsolatot a megküzdési mechanizmusok közvetítik – e?  

  Mivel az Életszemlélet Teszt konfirmátoros faktoranalízise meger sítette a két 

független faktor létét, a további elemzések során egymástól függetlenként kezeltük a vonás 

optimizmus és vonás pesszimizmus értékét. Az optimizmus konstruktumok közti kapcsolatot 

vizsgáltuk korrelációs elemzéssel és konfirmátoros faktoranalízissel. Az egészségügyi 

problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus mértékét egyetlen számmal fejeztük ki: minden 

egyes egészségügyi problémára kiszámoltuk az irreális optimizmus mértékét (az azonos korú 

és nem  személy veszélyeztetettségéb l kivontuk a saját veszélyeztettség mértékét29), majd 

átlagoltuk ezeket az értékeket.   

 Az adatokat az SPSS 12.0 és AMOS 4 statisztikai programokkal elemeztük.  

 

1.5.2. Az adatok eloszlásvizsgálata 
 
  Az adatok normalitásvizsgálata grafikusan (hisztogram segítségével) és Kolmogorov – 

Szmirnov próbával történt.  
 
1.5.2.1. Az optimizmuskonstruktumok normalitásvizsgálata 
 
  
 Az optimizmuskonstruktumok Kolmogorov – Szmirnov próbájának eredményeit a 

II.1.3. táblázat tartalmazza. A defenzív pesszimizmus alskáláinak (tanulmányi, illetve 

szociális helyzetre vonatkoztatva, pesszimizmus, illetve reflektivitás érték) eloszlását külön – 

külön vizsgáltuk. A remény konstruktum két összetev jét, a hatóer t és a megoldási módokat 

szintén külön vizsgáltuk. Mivel a (lejjebb bemutatott) faktoranalízis eredménye szerint a 

                                                           
29 A 0 – nál nagyobb érték jelzi az irreális optimizmus meglétét.   
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vonás optimizmus és vonás pesszimizmus elkülönül  konstruktumot alkotnak, ezek 

eloszlásvizsgálata is külön történt.  

 

Optimizmus konstruktum Kolmogorov – 
Szmirnov statisztika 

Szign.* 

Defenzív pesszimizmus (tanulmányi helyzet) 1,015 0,254 
 Defenzív pesszimizmus (tanulmányi helyzet) –  
Pesszimizmus alskála 

1,139 0,149 

Defenzív pesszimizmus (tanulmányi helyzet) – 
Reflektivitás alskála 

1,106 0,173 

Defenzív pesszimizmus (szociális helyzet) 0,777 0,581 
Defenzív pesszimizmus (szociális helyzet) – 
Pesszimizmus alskála 

1,322 0,061 

Defenzív pesszimizmus (szociális helyzet) – 
Reflektivitás alskála 

1,299 0,068 

Remény 1,304 0,067 
      Hatóer  1,467 0,027 
      Megoldási módok 1,518 0,020 
Diszpozicionális optimizmus 1,378 0,051 
Diszpozicionális pesszimizmus 2,067 0,000 
Egészségügyi problémákkal kapcs. irreális optimizmus 1,234 0,095 
II.1. 3. Táblázat Az optimizmus konstruktumok normalitásvizsgálata (* a szignifikáns értékek 

azt jelzik, hogy a normalitásra vonatkozó hipotézist el kell vetni) 
 
 A statisztikai elemzés szerint a remény konstruktum két összetev je (hatóer  és 

megoldási módok) és a diszpozicionális pesszimizmus esetén kell elvetni a normális 

eloszlásra vonatkozó hipotézist. A fenti adatokat a hisztogramok és a P – P grafikonok is 

alátámasztják (a P – P grafikonok esetén az jelzi a normális eloszlást, ha az eloszlásfüggvény 

jól követi az egyenest) (8. melléklet). 

 
 
1.5.2.2. Az élettel való elégedettség normalitásvizsgálata 
 
 Az Élettel Való Elégedettség Skála Kolmogorov – Szmirnov statisztika értéke 1,166 

(szignifikancia: 0,132). Ez alapján a változót normális eloszlásúnak tekinthetjük (II.1.1. ábra).  
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    II.1.1. Ábra Az Élettel Való Elégedettség eloszlásgörbéje és P – P grafikonja 
 

1.5.2.3. A megküzdési stílusok normalitásvizsgálata 
 
 
 A megküzdési stílusok normalitásvizsgálatára vonatkozó Kolmogorov – Szmirnov 

próba értékeit a II.1.4. táblázat tartalmazza.  

 

Megküzdési stílus skálák Kolmogorov – Szmirnov 
statisztika 

szign. 

Aktív megküzdés   2,260  0,000 

Tervezés   2,295 0,000 

Pozitív újraértelmezés   2,224 0,000 

Elfogadás   1,302 0,067 

Humor   1,693 0,006 

Vallás   2,647 0,000 

Érzelmi támogatás használata   2,514 0,000 

Instrumentális támogatás használata    1,832 0,002 

Figyelem elterelés   1,291 0,071 

Tagadás    1,404 0,039 

Érzelmek kifejezése 1,916 0,001 

Szerabúzus   4,432 0,000 

Viselkedéses feladás   3,160 0,000 

Önhibáztatás   1,941 0,001 

II.1.4. Táblázat A Rövidített COPE skálák normalitásvizsgálata 
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 A Rövidített COPE valamennyi skálája esetében el kell vetnünk a normális eloszlásra 

vonatkozó hipotézist. Az eloszlásgörbéket a (9. melléklet) tartalmazza.  
 
 
1.5.3. Leíró statisztikák 
 
 
1.5.3.1. Az optimizmus konstruktumok leíró statisztikái 
 
 A változók átlagai, szórása, trimmelt átlaga30 ferdesége és csúcsossága a II.1.5. 

táblázatban vannak feltüntetve.  
 
 

Optimizmus konstruktum Átlag Szórás Trimmelt 
átlag (5%) 

Ferdeség Csúcsosság 

Defenzív pesszimizmus (tanulmányi 
helyzet) 

3,986 0,962 3,97 0,191 - 0,974  

 Defenzív pesszimizmus 
(tanulmányi helyzet) –  
Pesszimizmus alskála 

3,742 0,116 3,69 0,241 0,478 

Defenzív pesszimizmus 
(tanulmányi helyzet) – 
Reflektivitás alskála 

4,231 0,105 4,25 - 0,316 - 0,855 

Defenzív pesszimizmus (szociális 
helyzet) 

3,223 0,106 3,16 0,643  - 0,974 

Defenzív pesszimizmus 
(szociális helyzet) – 
Pesszimizmus alskála 

3,082 0,124 3,02 0,570 - 0,038 

Defenzív pesszimizmus 
(szociális helyzet) – Reflektivitás 
alskála 

3,082 0,124 3,32 0,241 0,478 

Remény 42,49 0,696 42,76 - 0,709 - 0,039 
      Hatóer  20,820 0,337 20,90 0,241 0,478 
      Megoldási módok 21,67 0,42 21,93 - 1,038 1,55 
Diszpozicionális optimizmus 11,24 0,233 11,24 - 0,180 - 6,22 
Diszpozicionális pesszimizmus 2,60 0,277 2,26 2,432 9,588 
Egészségügyi problémákkal kapcs. 
irreális optimizmus 

7,73 0,55 7,52 6,55 - 0,601 

 
II.1. 5. Táblázat Az optimizmus konstruktumok leíró statisztikája 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Az SPSS-ben az ún. M – estimator statisztika mutatja a trimmelt átlagot. Ez ez érték azt mutatja meg, hogy 
milyen átlagot kapunk a széls séges adatok kiküszöbölésekor. 
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1.5.3.2. Az élettel való elégedettség és a megküzdési stílusok leíró statisztikái 
 
 
A rövidített COPE skálák leíró jellemz it a II.1. 6. táblázat tartalmazza. 
 
 
 Átlag Szórás Ferdeség Csúcsosság 
Tervezés 8,34 1,3350 -0,857 1,277 
Aktív 
megküzdés 

8,47 1,0294 -0,201 -0,234 

Szerabúzus 2,72 1,3490 1,635 1,142 
Feladás 3,00 1,3181 1,242 0,846 
Érzelmi 
támogatás 
használata 

8,98 1,1260 -1,130 1,466 

Önhibáztatás 6,31 2,0136 -0,307 -0,750 
Érzelmek 
kifejezése 

8,20 1,383 -0,530 -0,578 

Instrumentális 
támogatás 
használata 

8,33 1,500 -0,891 0,342 

Tagadás 4,76 1,8374 0,382 -0,075 
Figyelem 
elterelés 

5,90 1,9514 -0,14 0,241 

Vallás 4,43 2,799 0,743 0,244 
Elfogadás 5,86 1,847 0,317 -0,121 
Humor 6,49 2,354 -0,38 -0,655 
Pozitív 
átértékelés 

7,28 1,717 -0,49 -0,724 

 
II.1. 6. Táblázat A Rövidített COPE skáláinak leíró jellemz i 
 
 
 
 Látható, hogy a mintában szerepl  preferált megküzdési stratégiái az érzelmi 

támogatás keresése, a tervezés, az aktív megküzdés, az érzelmek kifejezése és az 

instrumentális támogatás használata. 

 Az élettel való elégedettség leíró statisztikáit a II.1.7. táblázat tartalmazza. 

 

Átlag Szórás Trimmelt
átlag 

Ferdeség Csúcsosság 

Élettel való elégedettség 25,64 0,389 25,80 - 0,612 0,410  
 

II.1.7. Táblázat Az Élettel Való Elégedettség Skála leíró statisztikái 

 



 
105 

 

1.5.4. Az optimizmus konstruktumok kapcsolatvizsgálata 
 
 Els ként az Életszemlélet Teszt konfirmatív faktoranalízisét végeztük el. A 

konfirmatív faktorelemzés segítségével eldönthetjük, hogy több verseng  mérési modell közül 

melyik mutatja a legmagasabb fokú illeszkedést (Kline, 2005).  Amint azt feljebb (1.2.1.1. 

rész) láttuk, az Életszemlélet Teszttel kapcsolatban az egyfaktoros és a kétfaktoros modell 

verseng egymással. Vizsgálatunkban a teszt három verseng  modelljét vizsgáltuk: az 

egyfaktoros megoldást, a kétfaktoros megoldást, ahol a két faktor (optimizmus és 

pesszimizmus) korrelál egymással és a kétfaktoros megoldás, ahol a két faktor független 

egymástól.   

 Az eredmények értelmezésénél figyelembe kell vennünk, hogy a konfirmációs 

faktoranalízis igen érzékeny a mintanagyságra, 100 – 200 f  közti mintanagyságnál az 

eredmények értékelésénél óvatosan kell eljárni (Kline, 2005).  

  

1.5.4.1.  Az Életszemlélet Teszt konfirmatív faktoranalízise 
 
 

A II.1.8. táblázat bemutatja a három verseng  modell (egyfaktoros; kétfaktoros, nem 

korreláló faktorokkal; kétfaktoros, korreláló faktorokkal) illeszkedési mutatóit.  

 

 2 df 2/df NFI RFI IFI TLI CFI RMSE (CI 
90%) 

Egyfaktoros 
megoldás 

190,47 20 9,524 0,929 0,871 0,936 0,883 0,935 0,229 (0,2-0,259) 

Kétfaktoros 
megoldás (nem 
korreláló faktorok) 

111,86 20 5,593 0,958 0,924 0,965 0,937 0,965 0,168 (0,138 – 
0,199) 

Kétfaktoros 
megoldás (korreláló 
faktorok) 

86,02 19 4,528 0,968 0,939 0,975 0,952 0,974 0,147 (0,116 – 
0,179) 

II.1.8. Táblázat Az Életszemlélet Teszt konfirmatív faktoranalízisével kapott eredmények 
(N=164;NFI: normed fit index;RFI:relative fit index;IFI:incremental fit index; 
TLI:Tucker-Lewis fit index; CFI:comparative fit index;RMSEA:root mean square 
error approximation; CI 90%:konfidencia intervallum p=0,90) 
 

Az illeszkedésmutatók közül egyes szerz k szerint a khi négyzet és a szabadságfok 

hányadosát kell figyelembe venni, melynek értéke 2 és 5 közt fogadható el (Marsh és 

Hocevar, 1985, idézi Czeglédi és mtsai, közlésre benyújtva). Egyedül a kétfaktoros megoldás 

(korreláló faktorokkal) értéke (4,528) esik az elfogadható tartományba. Jól illeszked  
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modellek esetében a komparatív illeszkedési mutató (CFI) értékének 0,95 – nél nagyobbnak 

kell lennie. Ezt a követelményt a kétfaktoros alternatívák teljesítették.  

Az alternatív faktoriális struktúrák illeszkedésének összehasonlítására a khi – négyzet 

különbség próbát alkalmaztuk (Kline, 2005). Eme próba alkalmazása során a két 

faktorstruktúra khi – négyzetének, illetve szabadságfokának különbségét képezzük. Az így 

kapott érték továbbra is khi – négyzet eloszlást követ, ezért megvizsgálhatjuk, hogy az így 

kapott khi – négyzet érték az adott szabadságfok mellett szignifikáns –e vagy sem. A 

szignifikáns khi – négyzet arra utal, hogy a két faktorstruktúra szignifikánsan különbözik 

egymástól. A kett  közül az a struktúra illeszkedik jobban az adatokra, melynek alacsonyabb 

az eredeti khi – négyzet értéke (Czeglédi és mtsai, közlésre benyújtva).   

A khi – négyzet különbség próba eredményét a II.1.9. táblázat tartalmazza. 

 

Egyfaktoros 
modell 2 (df) 

Kétfaktoros 
(nem korreláló) 

modell 2(df) 

2 különbség Szabadságfok 
különbség 

p 

190,47 (20) 86,02 (19) 104,44 1  0,0001 

Kétfaktoros 
(korreláló) 

modell 2 (df) 

Kétfaktoros 
(nem korreláló) 

modell 2(df) 

2 különbség Szabadságfok 
különbség 

p 

86,02 (19) 111,86 (20) 25,832 1  0,0001 

II.1.9. Táblázat Az egyfaktoros, a kétfaktoros (nem korreláló) és a kétfaktoros (korreláló) 
struktúrák összevetése khi – négyzet próba segítségével 
 

Az eredmények alapján úgy t nik, hogy a kétfaktoros (nem korreláló) modell jobb 

illeszkedést mutat, mint az egyfaktoros modell és a kétfaktoros (korreláló) modell jobb 

illeszkedést mutat, mint a kétfaktoros (nem korreláló) modell.  

Az Életszemlélet Teszt kétfaktoros (korreláló) modelljét a II.1.2. ábra tartalmazza. 
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optimizmus

pesszimizmus

1.tétel

4.tétel

5.tétel

11.tétel

3.tétel

6.tétel

9.tétel

12.tétel

-0,231

0,868

0,764

0,528

0,201

0,662

0,808

0,848

0,942

 
II.1.2. Ábra Az Életszemlélet Teszt kétfaktoros (korreláló faktorok) struktúrája. A 

tételekhez vezet  nyilakon a standardizált regressziós együtthatókat, a faktorok közötti, 
kétirányú nyilakon a korrelációs együtthatókat tüntetjük fel (illeszkedési mutatók: 2=86,02; 
CFI=0,974; RMSEA=0,147) 

  

A 11. tétel kivételével az összes együttható szignifikáns. Ez a tétel így hangzik 

„Hiszek abban, hogy minden rosszban van valami jó”. Elképzelhet , hogy a tétel nem a 

jöv vel kapcsolatos generalizált pozitív elvárásokra vonatkozik, hanem az el nytalálásra. Az 

el nytalálás (benefit – finding) arra vonatkozik, hogy egy már megtörtént negatív eseménnyel 

kapcsolatban a személy képes pozitívumokat találni (Tennen és Affleck, 2002). Bár az 

el nytalás képessége kapcsolódik a vonás optimizmushoz, két külön konstruktumról van szó. 

Khi – négyzet különbség próbával (Kline, 2005) ellen riztük, hogy jobban illeszkedik-

e az adatokra a faktorstruktúra, ha az elemzésb l kiemeljük a 11. tételt, de az eredmények 

szerint nem kaptunk szignifikáns különbséget.  

A fentiek alapján úgy t nik, hogy az Életszemlélet Tesztben nem indokolt az összes 

tétel összevonása egyetlen „vonás optimizmus” pontértékké. Ehelyett az adatok további 

elemzésekhez megkülönböztettük a diszpozicionális optimizmust (melyet az 1., 4., 5. és 11. 
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tétel összegzéséb l számoltunk) és a diszpozicionális pesszimizmust (melyet a 3., 6., 9. és 12. 

tétel összegzéséb l számoltunk).  

  

1.5.4.2 Az optimizmus konstruktumok kapcsolata  
 
 Az optimizmus konstruktumok egymással mutatott kapcsolatát korrelációs elemzéssel 

és konfirmatív faktoranalízissel vizsgáltuk Mivel a Remény Skála két alskálája, a hatóer  és a 

megoldási módok, illetve a diszpozicionális pesszimizmus nem mutatot normális eloszlást, 

esetükben a nemparaméteres Spearman – féle rangkorreláció segítségével vizsgáltuk az 

együttjárásokat.  

Az optimizmus – és pesszimizmuskonstruktumok közti korrelációs kapcsolatokat a 

II.1.10. táblázat tartalmazza. 

 
 VONÁS 

PESSZIMIZMUS 
MEGOLDÁSI 

MÓDOK 
HATÓER  DEFENZÍV 

PESSZIMIZMUS- 
PESSZIMIZMUS 

ALSKÁLA 

DEFENZÍV 
PESSZIMIZMUS – 
REFLEKTIVITÁS 

ALSKÁLA 

IRREÁLIS 
OPTIMIZMUS 

VONÁS OPTIMIZMUS -0,231** 
(p<0,01) 

 

0,471** 
(p<0,001) 

0,257** 
(p<0,001) 

-0,230* 
(p<0,005) 

0,022 
(n.sz.) 

0,149 
(n.sz.) 

VONÁS PESSZIMIZMUS - -0,302** 
(p<0,001) 

-0,343** 
(p<0,001) 

0,156* 
(p<0,05) 

0,015 
(n.sz.) 

0,057 
(n.sz.) 

MEGOLDÁSI MÓDOK  - 0,634** 
(p<0,001) 

-0,438** 
(p<0,001) 

-0,097 
(n.sz.) 

0,120 
(n.sz.) 

HATÓER    - -0,318** 
(p<0,001) 

-0,046 
(n.sz.) 

-0,025 
(n.sz.) 

DEFENZÍV PESSZIMIZMUS- 
PESSZIMIZMUS ALSKÁLA 

   - 0,608** 
(p<0,001) 

0,113 
(n.sz) 

DEFENZÍV PESSZIMIZMUS 
– REFLEKTIVITÁS 
ALSKÁLA 

    - -0,053 
(n.sz.) 

 
II.1. 10. Táblázat Az optimizmus- és pesszimizmuskonstruktumok korrelációs mátrixa 
 
 
 A vonás optimizmus és vonás pesszimizmus viszonylag gyenge, negatív együttjárást 

mutattak (r=-0,231; p<0,001). A vonás optimizmus és vonás pesszimizmus az elvárt 

együttjárásokat mutatták: a vonás optimizmus pozitívan korrelált a megoldási módokkal 

(r=0,471; p<0,001) és a hatóer vel (r=0,257; p<0,001) és negatívan a defenzív pesszimizmus 

pesszimizmus alskálájával (r=-0,230; p<0,005). A vonás pesszimizmus negatívan 

kapcsolódott a megoldási módokhoz (r=-0,302; p<0,001) és a hatóer höz (r=-0,343; p<0,001) 

és pozitívan a defenzív pesszimizmus pesszimizmus alskálájához (r=0,156; p<0,05).  

 A defenzív pesszimizmus reflektivitás alskálája egyedül a defenzív pesszimizmus 

pesszimizmus alskálájával korrelált, a többi vizsgált konstruktummal nem állt kapcsolatban. 
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Az egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus egyetlen másik 

konstruktummal sem korrelált.  

A vizsgálatunkba bevont optimizmuskonstruktumok (vonás optimizmus, stratégiai 

optimizmus31, remény, egészségügyi problémákra vonatkozó irreális optimizmus) egymással 

mutatott kapcsolatának jobb megértése érdekében konfirmatív faktorelemzést végeztünk. 

Ebbe az elemzésbe a vonás optimizmus mellett bevontuk bevontuk a vonás pesszimizmust is, 

mivel fenti elemzésünkben a vonás optimizmustól független faktornak bizonyult.  

Kétféle modell illeszkedését vizsgáltuk (II.1.3. ábra).   

 

Diszpozicionális
elvárások

Stratégiai 
elvárások

Irreális 
optimizmus

Optimizmus

Pesszimizmus

saját 
veszélypercepció

másik 
veszélypercepció

vonás 
optimizmus

saját 
veszélypercepció

vonás 
optimizmus

vonás 
pesszimizmus

hatóer

megoldási 
módok

stratégiai 
pesszimizmus

reflektivitás

hatóer

megoldási 
módok

vonás 
pesszimizmus

stratégiai 
pesszimizmus

reflektivitás

másik 
veszélypercepció

I. Modell
Kétfaktoros megoldás

II. Modell
Háromfaktoros megoldás  

II.1.3.Ábra Az optimizmus- és pesszimizmuskonstruktumok kétfaktoros és háromfaktoros 
modellje  

 

 Az els  alternatív modellben két faktorba rendez dnek az optimizmus – és 

pesszimizmus konstruktumok. Az optimizmus faktorba a vonás optimizmus, a remény 

konstruktum két összetev je (a hatóer  és a megoldási módok) és az egészségügyi 

                                                           
31 A stratégiai optimizmus és a defenzív pesszimizmus ugyanannak a dimenziónak a 2 végpontját jelölik 
(Norem, 2002)  
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problémákra vonatkozó veszélybecslés két komponense (önmagára és az általános másikra 

vonatkoztatva). A pesszimizmus faktorba a vonás pesszimizmus és a defenzív pesszimizmus 

két összetev je, a reflektivitás (a várható pozitív és negatív kimenetek átgondolása) és a 

stratégiai pesszimizmus (szorongáscsökkentés céljából alacsony elvárások megfogalmazása).   

 A második modell három faktort feltételez: a „Diszpozicionális elvárások” azokat a 

konstruktumokat tartalmazza, melyek hátterében – a szakirodalom alapján – els sorban 

velünk született, illetve a kora gyermekkorban gyökerez  hatások állnak (vonás optimizmus, 

vonás pesszimizmus, hatóer  és megoldási módok). A második faktor a „Stratégiai elvárások” 

faktor, amely a defenzív pesszimizmus két összetev jét, a stratégiai pesszimizmust és a 

reflektivitást tartalmazza. A harmadik faktor az egészségügyi problémákra vonatkozó irreális 

optimizmus két összetev jét, a saját veszélypercepciót és az általános másikra vonatkozó 

veszélypercepciót tartalmazza.   

 A két modell illeszkedési mutatóit a II.1.11. táblázat tartalmazza.  

 

 2 df 2/df NFI RFI IFI TLI CFI RMSE (CI 90%) 
Kétfaktoros megoldás 

(optimizmus – pesszimizmus) 
65,05 13 4,47 0,984 0,965 0,988 0,974 0,84 0,107 (0,094-

0,142) 
Háromfaktoros megoldás 

(stratégiai elvárások, 
diszpozicionális elvárások, 

irreális optimizmus) 

46,05 17 2,709 0,986 0,971 0,991 0,981 0,991 0,075 (0,067-
0,138) 

II.1.11.Táblázat Az optimizmuskonstruktumok konfirmatív faktoranalízisével kapott 
eredmények (N=164;NFI: normed fit index;RFI:relative fit index;IFI:incremental fit 
index; TLI:Tucker-Lewis fit index; CFI:comparative fit index;RMSEA:root mean 
square error approximation; CI 90%:konfidencia intervallum p=0,90) 

 

Az alternatív faktoriális struktúrák illeszkedésének összehasonlítására a khi – négyzet 

különbség próbát alkalmaztuk (Kline, 2005) (II.1.12. Táblázat).  

 

Kétfaktoros 
modell 2 (df) 

Háromfaktoros  
modell 2(df) 

2 különbség Szabadságfok 
különbség 

p 

 65,08 (13) 46,05 (17)  19,03   4  0,001 

II.1.12. Táblázat Az egyfaktoros, a kétfaktoros (nem korreláló) és a kétfaktoros (korreláló) 
struktúrák összevetése khi – négyzet próba segítségével 

 

 A khi – négyzet próba eredménye szerint a háromfaktoros modell szignifikánsan 

jobban illeszkedik az adatainkhoz, mint a kétfaktoros megoldás. A háromfaktoros megoldás 

struktúráját lásd a II.1.4. Ábrán. 
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Stratégiai 
elvárások

Irreális 
optimizmus

saját 
veszélypercepció

másik 
veszélypercepció

vonás 
optimizmus

vonás 
pesszimizmus

hatóer

megoldási 
módok

stratégiai 
pesszimizmus

reflektivitás

Diszpozicionális
elvárások

0,521

-0,396

0,652

0,972

0,651

0,511

0,79

0,85

-0,19

0,15

0,13

 
 II.1.4. Ábra Az optimizmus – és pesszimizmuskonstruktumok háromfaktoros struktúrája. 

Illeszkedési mutatók: 2=46,05, p<0,001; CMIN/DF=2,709; CFI=0,991; 
RMSEA=0,075. A tételekhez vezet  nyilakon a standardizált regressziós együtthatókat, 
a faktorok közti kétirányú nyilakon pedig a korrelációs együtthatókat tüntettük fel (a 
szaggatott vonal nem szignifikáns kapcsolatot jelez 

 
 
 A három nagy faktor nem mutat egymással szignifikáns korrelációt. Egyedül a vonás 

pesszimizmus faktorsúlya alacsonyabb az ideálisnak tekintett 0,5 – 0,6 értéknél.  

  

1.5.5. Optimizmus – és pesszimizmuskonstruktumok és élettel való elégedettség 
 
  Az élettel való elégedettség és az optimizmus konstruktumok kapcsolatát korreláció 

(II.1.13. táblázat) és lineáris regresszióanalízis segítségével vizsgáltuk. 
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Élettel való 
elégedettség 

0,399** 
(p<0,001) 

-0,446** 
(p<0,001) 

0,550** 
(p<0,001) 

0,513** 
(p<0,001) 

-0,292* 
(p<0,05) 

0,027 
(n.sz) 

-0,109 
(n.sz.) 

II.1.13.Táblázat Az élettel való elégedettség korrelációja az optimizmus – és 
pesszimizmuskonstruktumokkal 

  
 Az  élettel való elégedettség szintje leger sebben a remény összetev ivel korrelált ( a 

hatóer vel 0,550-es korreláció (p<0,001), a megoldási módokkal 0,513 (p<0,001)). A vonás 

optimizmusmal 0,399 (p<0,001), a vonás pesszimizmussal – 0,446 (p<0,001) volt a 

korreláció. A defenzív pesszimizmus reflektivitás alskálája és az irreális optimizmus nem 

mutat szignifikáns korrelációt az élettel való elégedettséggel. 

  

 Lépésenkénti lineáris regresszióanalízis segítségével vizsgáltuk az optimizmus – és 

pesszimizmuskonstruktumok hatását az élettel való elégedettségre. A végs  modell (II.1.14. 

táblázat) szerint a hatóer , a megoldási módok, a diszpozicionális optimizmus, a 

diszpozicionális pesszimizmus és az irreális optimizmus jósolja be szignifikánsan az élettel 

való elégedettséget.  
 

Hatóer  Megoldási 
módok 

Vonás 
optimizmus 

Vonás 
pesszimizmus 

Irreális 
optimizmus 

 Függ  
változó 

Sztenderd  - k illesztett 
R2 

Élettel való 
elégedettség 

0,309*** 0,178* 0,189* -0,221** -0,136* 0,432 

 
II.1.14. Táblázat  Az optimizmus konstruktumok, mint az élettel való elégedettség bejóslói 

(*:p<0,05; **:p<0,01; ***: p<0,001) 
 
 
 A modell magyarázóereje meghaladja a 43 százalékot. Leger sebb magyarázó ereje a 

hatóer nek van ( =0,309). A hatóer , megoldási módok és a vonás optimizmus pozitív, a 

vonás pesszimizmus és az irreális optimizmus negatív prediktora az élettel való 

elégedettségnek.    

 

 1.5.6. Optimizmus-és pesszimizmuskonstruktumok és megküzdés stílusok 
 
 Az optimizmus konstruktumok és a megküzdési stílusok közti kapcsolat korrelációs 

elemzését a II.1.15. táblázat tartalmazza. 
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Tervezés 0,234**  0,236** 0,302**  0,175*  

Er feszítés 0,271** -0,205** 0,423** 0,437** -0,232**   

Érzelmi 
támogatás ker. 

 -0,240**   0,300** 0,253** -0,317** 

Segítségkeresés  -0,160*   0,208** 0,271** -0,279** 

Negatív érzések 
kifejezése 

 -0,164*    0,276** -0,191* 

Humor   0,277** 0,398** -0,176* -0,198*  

Poz. átértékelés 0,579** -0,161* 0,188* 0,429** -0,178*   

Vallás        

Elfogadás    -0,192* 0,312** 0,360** -0,235** 

Figyelem 
elterelés 

-0,261**  -0,167* -0,244** 0,301** 0,351** -0,255** 

Feladás -0,357** 0,230* -0,334** -0,442** 0,166*   

Önhibáztatás -0,275**    0,234** 0,216**  

Tagadás    -0,219** 0,164* 0,400**  

Szerabúzus       0,225* 

 
II.1.15. Táblázat Az optimizmus konstruktumok megküzdéssel mutatott kapcsolata (a vonás 
pesszimizmus esetén Spearman – korrelációt számoltunk) (a táblázatban csak a szignifikáns 
korrelációs értékeket tüntettük fel,*:p<0,05 **:p<0,01) 
 

 A vonás optimizmus pozitívan kapcsolódott az olyan adaptív megküzdési formákhoz, 

mint a tervezés, az er feszítés és a helyzet pozitív átértékelése és negatívan az olyan – 

általában maladaptívnak tekintett – megküzdési formákhoz, mint a feladás, a figyelem 

elterelése, illetve az önhibáztatás. A vonás pesszimizmus negatívan kapcsolódik az aktív 

megküzdéshez, az érzelmi és instrumentális támogatás kereséséhez, a negatív érzések 

kifejezéséhez, illetve a helyzet pozitív átértékeléséhez és pozitívan kapcsolódik a feladáshoz.  

A hatóer re és a megoldási módokra vonatkozó hit hasonló mintázatot mutatott. 

Pozitívan kapcsolódtak a tervezéshez, az er feszítéshez, a humor használatához, a helyzet 

pozitív átértékeléséhez és negatívan a figyelem eltereléshez, illetve a feladáshoz. A megoldási 

módok ezen kívül negatív kapcsolatban állt a helyzet elfogadásával és a tagadással.  

A defenzív pesszimizmus pesszimizmus alskájának magas szintje az er feszítés, a 

humor és a pozitív átértékelés alacsony szintjével, az (érzelmi és instrumentális) 

segítségkeresés, elfogadás, figyelem elterelés, feladás, önhibáztatás és tagadás magas 

szintjével jár. A defenzív pesszimizmus reflektivitás összetev je negatívan kapcsolódik a 
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humor használatához és pozitívan a tervezéshez, a segítségkéréshez, a negatív érzések 

kifejezéséhez, az elfogadáshoz, a figyelem eltereléshez, önhibáztatáshoz és tagadáshoz.  

Az egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus negatívan korrelál a 

segítségkereséssel, a negatív érzelmek kifejezésével, a helyzet elfogadásával, a figyelem 

eltereléssel és pozitívan korrelál a szerabúzussal, mint megküzdési formával. 

 

1.5.7.  Optimizmuskonstruktumok és élettel való elégedettség: Mediációs elemzés   

 

 Amint azt feljebb (II.1.14. Táblázat) láttuk, az élettel való elégedettség szintjében 

tapasztalható variancia mintegy 40 százalékát magyarázta a következ  öt konstruktum (a 

magyarázóer  sorrendjében): hatóer , vonás pesszimizmus, vonás optimizmus, megoldási 

módok és irreális optimizmus. Az összefüggések jobb megértése érdekében mediációs 

elemzést végeztünk: arra voltunk kíváncsiak, hogy az optimizmuskonstruktumok és az élettel 

való elégedettség közti kapcsolatot a megküzdési mechanizmusok mediálják – e (II.1.5. 

Ábra). 

 

Vonás 
optimizmus

Élettel való 
elégedettség

Élettel való 
elégedettség

Élettel való 
elégedettség

Élettel való 
elégedettség

Megküzdés

MegküzdésMegküzdés

Megküzdés

Vonás 
pesszimizmus

Hatóer Megoldási módok

  II.1.5. Ábra A mediációs vizsgálat sémája 
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A mediációs vizsgálat során a Baron és Kenny (1986) által javasolt (és Urbán és mtsai 

(2005) által bemutatott) stratégiát alkalmaztuk. Logisztikus regressziós elemzéssorozatot 

végeztünk, melynek els  lépésében azt vizsgáltuk, hogy az adott optimizmus, illetve 

pesszimizmus konstruktum szignifikánsan el re jelzi-e az élettel való elégedettséget (ennek a 

kritériumnak egyedül az irreális optimizmus nem felelt meg, így ezt a konstruktumot kizártuk 

a további mediáció elemzésb l). A második lépésben azt vizsgáltuk meg, hogy az adott 

megküzdési stratégia hogyan jelzi el re az élettel való elégedettséget. Harmadik lépésben az 

optimizmuskonstruktum alapján jósoltuk a megküzdési stratégiát. Ezek után a 

mediátorváltozó kontrollálása mellett kiszámítjuk a magyarázó változó és a kimeneti változó 

közti sztenderdizált együtthatót. Ha a regressziós együtthatók nem változnak, akkor az adott 

változó mediátor szerepét elvethetjük. 

A mediáció statisztikai szignifikanciájának becslésére a Sobel tesztet használtuk (a 

teszt online verzója: http://www.danielsoper.com/statcalc/calc31.aspx).  A mediáció abban az 

esetben szignifikáns, ha a Sobel – teszt értéke 1,96 – nál nagyobb. A mediáció relatív 

nagyságát is vizsgáltuk a ( 1- 2)/ 1  képlet segítségével, ahol 1 a magyarázó és a kimeneti 

változó közötti sztenderdizált együttható,  2 pedig a magyarázóváltozó és a kimeneti változó 

közti sztenderdizált együttható a mediátorváltozó kontrollálása mellett. 

  A mediációs vizsgálatban összesen 5 szignifikáns mediációt tudtunk kimutatni. A 

megoldási módokra vonatkozó hit és az élettel való elégedettség közti kapcsolat 30% - át a 

helyzet pozitív átértékelése magyarázza (II.1.6. Ábra) (a Sobel – teszt értéke 3,317). 
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Megoldási 
módok

Pozitív 
átértékelés

Élettel való 
elégedettség

=0,429** =0,514**

1=0,513**

2=0,358**

 
II.1.6. Ábra Mediációs elemzés; a folytonos nyilak az egyváltozós regressziós modelleket, a 

pontozott nyíl a mediátorváltozó kontrollálása mellett végzett regressziós modellt 
jelzik (Sobel-teszt érték: 3,281)    
  

A vonás optimizmus és az élettel való elégedettség közti kapcsolat mintegy 61%-át 

magyarázta a pozitív átértékelés, mint megküzdési mechanizmus (II.1.7. Ábra). 

  

Vonás 
optimizmus

Pozitív 
átértékelés

Élettel való 
elégedettség

=0,579** =0,514**

1=0,393**

2= 0,152 (n.sz.)

 
II.1.7. Ábra Mediációs elemzés; a folytonos nyilak az egyváltozós regressziós modelleket, 

a pontozott nyíl a mediátorváltozó kontrollálása mellett végzett regressziós 
modellt jelzik (Sobel-teszt érték: 3,281)    

 

A vonás pesszimizmus és az élettel való elégedettség közti kapcsolatot 3 megküzdési 

mechanizmus mediálta elemzésünk szerint (II.1.8.9.10. Ábrák). A vonás pesszimizmus és az 

er feszítés közti negatív kapcsolat a pesszimizmus és az élettel való elégedettség közti 
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(negatív) kapcsolat 11%-át magyarázza. Az érzelmi támogatás a vonás pesszimizmus és az 

élettel való elégedettség közti kapcsolat 15% - át magyarázza. A helyzet pozitív átértékelése 

pedig 16% - ban magyarázza a vonás pesszimizmus és az élettel való elégedettség közti 

viszonyt. 

 

Vonás 
pesszimizmus

Er feszítés

Élettel való 
elégedettség

=-0,205** =0,327**

1=-0,446**

2= -0,395**

 
II.1.8. Ábra Mediációs elemzés; a folytonos nyilak az egyváltozós regressziós modelleket, 

a pontozott nyíl a mediátorváltozó kontrollálása mellett végzett regressziós 
modellt jelzik (Sobel-teszt érték:2,15)    

  

 

Vonás 
pesszimizmus

Érzelmi támasz 
keresés

Élettel való 
elégedettség

=-0,240** =0,354**

1=-0,446**

2= -0,379**

 
II.1.9. Ábra Mediációs elemzés; a folytonos nyilak az egyváltozós regressziós modelleket, 

a pontozott nyíl a mediátorváltozó kontrollálása mellett végzett regressziós 
modellt jelzik (Sobel-teszt érték: 2,311)    
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Vonás 
pesszimizmus

Pozitív 
átértékelés

Élettel való 
elégedettség

=-0,161** =0,514**

1=-0,446**

2= -0,373**

 
II.1.10. Ábra Mediációs elemzés; a folytonos nyilak az egyváltozós regressziós modelleket, 

a pontozott nyíl a mediátorváltozó kontrollálása mellett végzett regressziós 
modellt jelzik (Sobel-teszt érték: 2,33)    

 

1.6. Megbeszélés 
 
 
  El vizsgálatunkban az optimizmuskonstruktumok egymással, illetve az élettel való 

elégedettséggel és megküzdési stílussal mutatott kapcsolatát vizsgáltuk keresztmetszeti 

elrendezésben,  egyetemi, n i mintán.  

 Mind a kutatási elrendezés, mind pedig a minta jellege korlátozza eredményeink 

általánosíthatóságát. A keresztmetszeti jelleg az oksági kapcsolatok, a n i minta pedig a nemi 

külöbségek vizsgálatát tette lehetetlenné. Ennek ellenére kutatásunk fontos információkkal 

szolgál a vizsgált kérdésekkel kapcsolatban.  

 

1.6.1. Az optimizmuskonstruktumok viszonya 

  

 Vizsgálatunk a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus viszonylagos függetlenségét 

mutatta ki. Ez az eredmény szembenáll Scheier és Carver (1985) bipoláris elképzelésével, 

miszerint az optimizmus és pesszimizmus ugyanannak a dimenziónak a két végpontján állnak. 

Ehelyett azon kutatások (pl. Chang és mtsai, 1997;  Kubzansky és mtsai, 2004; Benyamini, 

2005) eredményeit támasztja alá, melyek szerint gyenge kapcsolat áll fenn a vonás 

optimizmus és vonás pesszimizmus között. Caccioppo és Bernston (1999) az érzelmi 
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rendszert nem bipoláris kontinuumként, hanem „kétváltozós térként” konceptualizálják – ez a 

pozitív és negatív érzelmek számára lehet vé teszi a reciprok jelleg  m ködés mellett (ami a 

leggyakoribb) az egymástól független aktivációt, az együttes aktivációt (koaktiváció) és a 

koinhibíciót. Hasonlóképp az optimizmus és pesszimizmus nem egyszer en egymás 

ellentétei. Gyakran mutathatnak negatív korrelációt, de egymástól függetlenek is lehetnek, s t 

olykor pozitívan korrelálhatnak. Peterson (2000) és Benyamini (2005) elméletének 

megfelel en bizonyos személyek bizonyos helyzetekben egyszerre bírhatnak pozitív és 

negatív, „hedonikusan gazdag” jelleg  elvárásokkal. Példaképp említhetjük azt a diákot, aki 

úgy érzi, hogy meg fog bukni a vizsgáján, ugyanakkor reménykedik abban, hogy a UV- n 

jobban fog teljesíteni. Vagy elképzelhetjük azt a beteget, aki a ráksz rés eredményét várva 

meg van gy z dve róla, hogy rákos, de azt érzi, hogy meg fog gyógyulni.   

  Az optimizmus és pesszimizmus konstruktumok konfirmációs faktoranalízise 3, 

egymástól független faktort mutatott ki. Így elkülöníthet ek a velünkszületett, 

diszpozicionális jelleg  elvárások a jöv vel kapcsolatban, a szorongáscsökkentés szolgáló, 

tudatos stratégiaként funkcionáló defenzív pesszimizmus (illetve ellenpólusa, a stratégiai 

optimizmus) és a fenyeget  ingerek (vizsgálatunkban az egészségügyi problémák) 

lebecsülésére vonatkozó irreális optimizmus.  

 

  1.6.2.  Optimizmus konstruktumok és megküzdés stílus 
 
 Eredményeink alapján úgy t nik, hogy a különböz  optimizmus konstruktumok eltér  

mintázatú kapcsolatban állnak a megküzdési stílussal.  

A vonás optimizmus pozitívan kapcsolódott az adaptív megküzdési formákhoz és 

csökkentette az olyan maladaptív megküzdési formák valószín ségét, mint a feladás, a 

figyelem elterelése, illetve az önhibáztatás. A vonás pesszimizmus ezzel ellentétes mintázatot 

mutat: pozitívan kapcsolódik a maladaptív megküzdési formákhoz és negatívan a megküzdés 

adaptív formáihoz.  A remény összetev i (a hatóer re és a megoldási módokra vonatkozó hit) 

a vonás optimizmushoz hasonló mintázatot mutattak. 

 A defenzív pesszimizmus magas szintje olyan megküzdési mechanizmusokkal jár 

együtt, mely implikálják a defenzív pesszimizmus per definitionem jellemz it: a lehetséges 

negatív kimenetekre való fókuszálást, az alacsony elvárárások megfogalmazását és a 

támogatáskeresést.  

 Az egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus negatív kapcsolatot 

mutat a segítségkereséssel, a negatív érzelmek kifejezésével, a helyzet elfogadásával, a 
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figyelem eltereléssel. Az irreális optimizmus pozitívan korrelált a szerabúzussal, mint 

megküzdési formával. 

Kutatásunk keresztmetszeti jellege miatt az optimizmuskonstruktumok és az egyes  

megküzdési stílusok közti kapcsolatok oksági iránya nem egyértelm . A vonás optimizmus, 

vonás pesszimizmus, hatóer  és megoldási módok esetén diszpozicionális gyökereket 

feltételezünk, így az valószín síthet , hogy ezen konstruktumok esetében az elvárások 

befolyásolják a megküzdési stílust. Természetesen az is elképzelhet , hogy közös 

diszpozicionális tényez k befolyásolják mind az elvárásokat, mind pedig a megküzdési 

stílust.  

Az egészségügyi problémákra vonatkozó irreális optimizmus és a megküzdési stílusok 

kapcsolata felveti annak a lehet ségét, hogy az adaptív megküzdési mechanizmusok alacsony 

szintje az egészségkárosító magatartások magasabb szintjéhez vezet. Az ennek nyomán 

kialakuló szorongást, feszültséget a személy post hoc szorongáscsökkent  „eljárásként” az 

egészségügyi probléma valószín ségének lebecsülésével csökkenti.  Huebner és munkatársai 

(2004) szerint a HIV – terápiával kapcsolatos irreálisan pozitív elvárások hasonló post hoc 

szorongáscsökkentésként funkcionál magas rizikójú (szexuális) tevékenységet követ en.  

 

1.6.3. Optimizmus konstruktumok és élettel való elégedettség 
 
 

 Az élettel való elégedettség szintje a hatóer vel, a megoldási módokkal, a vonás 

optimizmussal, vonás pesszimizmussal és az irreális optimizmussal állt kapcsolatban. A 

hatóer , a megoldási módok és a vonás optimizmus pozitív, a vonás pesszimizmus és az 

irreális optimizmus negatív kapcsolatban áll az élettel való elégedettséggel.   

 A legnagyobb prediktív er vel a hatóer  rendelkezik. A hatóer  egy adott cél elérésére 

fordított energiát jelenti Snyder (2000) remény modelljében. Hasonló ez a fogalom a vonás 

optimizmushoz, melynek magas szintjével rendelkez  személy bizakodó célja elérésével 

kapcsolatban és ezért sok energiát fektet célja elérésébe. Az, hogy a remény konstruktum 

másik összetev je, a megoldási módok gyengébb kapcsolatban áll az élettel való 

elégedettséggel, azt jelzi, hogy elégedettségünk szempontjából fontosabb a célelérésre 

irányuló motiváció, mint az, hogy konkrét tervekkel, megoldási módokkal rendelkezzünk.   

 A vonás pesszimizmus csökkenti a célelérésre fordított energiát és így a célelérés 

valószín ségét. Az alacsonyabb fokú célelérés pedig csökkentheti az élettel való elégedettség 

szintjét. Az irreális optimizmus magas foka az élettel való elégedettség alacsony fokához 
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társul. Mivel az irreális optimizmus alacsony szintje azt feltételezné, hogy a személy 

szembenéz az öt fenyeget  veszélyek realitásával, ez viszonylag magas szorongástoleranciát 

feltételez. Elképzelhet , hogy az irreális optimista személyek magas szorongást élnek meg a 

fenyeget  helyzetek (pl. megbetetgedés lehet sége) miatt és az irreális optimizmust egyfajta 

szorongáscsökkent  mechanizmusként „alkalmazzák”. A magas szorongásszint oki 

kapcsolatot jelenthet a magas irreális optimizmus és az alacsony élettel való elégedettség közt.   

 Mediációs elemzéssel megvizsgáltuk, hogy az optimizmus – és 

pesszimizmuskonstruktumok és az élettel való elégedettséget a preferált megküzdési 

mechanizmusok közvetítik – e? Eredményeink szerint a megoldási módok és a vonás 

optimizmus élettel való elégedettséggel mutatott kapcsolatát részben a helyzetek pozitív 

átértékelése, mint megküzdési mechanizmus mediálja. A vonás pesszimizmus és az élettel 

való elégedettség közti negatív kapcsolatot részben az áll, hogy a pesszimizmus csökkenti a 

probléma megoldása érdekében végzett er feszítést, a helyzet pozitív átértékelésének és az 

érzelmi támogatás keresésének valószín ségét. 

 
 
1.6.4. Összefoglalás 
 

Kutatásunk els  fázisának eredményei az általánosíthatóságot csökkent  tényez k 

figyelembevétele mellett értelmezhet ek. Fontos eredmény, hogy a vonás optimizmus és 

vonás pesszimizmus különálló faktornak tekinthet  – így feltételezhet , hogy eltér  módon 

kapcsolódnak a f  kutatási fázisban vizsgált változókhoz (egészségmagatartás jellemz i).  
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2. Kutatási fázis   
 
 

A DISZPOZICIONALIS OPTIMIZMUS, DISZPOZICIONÁLIS 
PESSZIMIZMUS, EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKKAL KAPCSOLATOS 
IRREÁLIS OPTIMIZMUS ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁS KAPCSOLATA 

 
 

Kutatásunk második fázisában arra kerestük a választ, hogy a diszpozicionális 

optimizmus, diszpozicionális pesszimizmus és az egészségügyi problémákkal kapcsolatos 

irreális optimizmus milyen kapcsolatban áll az egészségmagatartással és a (szubjektívan 

megítélt) egészségi állapottal.  

Annak ellenére, hogy az optimizmuskonstruktumok és az egészségi állapot, illetve 

egészségmagatartás közti viszony intenzíven kutatott terület, kevés kutatásban vizsgáltak 

egyszerre több optimizmuskonstruktumot. Célunk volt az optimizmuskonstruktumok 

interakciójának hatását vizsgálni az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra.   

 
 
1.1. Vizsgálati személyek 
 

A vizsgálatban használt kérd íveket 683 f  töltötte ki. A vizsgálati személyek a 

Kodolányi János F iskola 1., 2. és 3. éves hallgatói voltak (a vsz-ek a következ  szakokról 

kerültek ki: nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány és turizmus – 

vendéglátás). A minta átlagéletkora 21,94 év volt (szórás: 2,83). A kutatásba 261 férfit 

(38,2%) és 422 n t (61,8%) vontunk be32. 

A vizsgálati személyek szociodemográfiai mutatói közül csak a családi állapotra 

kérdeztünk rá. (Végzettség tekintetében homogénnek tekinthet  a minta, mivel mindannyian 

f iskolai alapképzésben vesznek részt.) A családi állapotra vonatkozó adatokat  a II.2.1. 

Táblázat tartalmazza.  

Családi állapot N 

stabil (minimum 3 hónapos) párkapcsolatban él 449 (63,98%) 

nem él stabil párkapcsolatban 234 (33,96%) 

II.2.1. Táblázat Az vizsgálatban részt vev k családi állapota 

 
 
 
 

                                                           
32 Ez az arány körülbelül megfelel a f iskola általános nemi megoszlásának.  
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1.2.  A kutatásban  használt kérd ívek 
 
 

Ebben a kutatási fázisban a következ  konstruktumokat mértük (a kérd ívcsomagot ld. a 10. 

Mellékletben): 

 

1. Diszpozicionális optimizmus és diszpozicionális pesszimizmus 

2. Egészségügyi problémákkal kapcsolatos veszélypercepció és irreális optimizmus 

3. Egészségmagatartás 

4. Szubjektív egészségi állapot 

 
A fenti konstruktumokat a következ  mér eszközökkel mértük: 
 
 
 A vonás optimizmus és vonás pesszimizmus mérésére az Életszemlélet Teszt (Life 

Orientation Test, LOT) (Scheier és Carver, 1985) szolgált.  A mér eszköz bemutatását ld. 

feljebb, az 1.2.1.1. részben.  

 

 A különféle egészségügyi problémákkal kapcsolatos veszélypercepció és irreális optimizmus 

szintjét komparatív módon vizsgáltuk, azaz rákérdeztünk különböz  egészségügyi 

problémák (tüd rák, mellrák, elhízás, reuma, agyvérzés, infarktus, HIV, cukorbetegség,  

b rrák, májrák, nemi betegség, asztma, magas vérnyomás) kialakulásának valószín ségére 

a vsz-nél és egy hasonló nem  és korú személynél . A két becsült valószín ségi érték közti 

különbség mértéke jelezte az irreális, komparatív optimizmus mértékét.    

 
  

 Az egészségmagatartás felmérése során a dohányzási, alkoholfogyasztási, étkezési szokások 

mellett felmértük a testedzési szokásokat, a biztonságos szexuális élettel kapcsolatos 

viselkedési mintát és az orvosi sz r vizsgálaton való részvételt (II.2.2. táblázat).   
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Terület  

Dohányzás  dohányzás gyakorisága 
 naponta elszívott szálak száma 

 
Alkoholfogyasztás  alkoholfogyasztás gyakorisága 

 fogyasztott alkohol jellege, mennyisége 
 

Testedzés  testedzés gyakorisága 
 

Szexuális magatartás  védekezés gyakorisága 
 védekezés módja 

 
Étkezési szokások  zöldség, gyümölcs fogyasztás 

 szénsavas üdit k fogysztása 
 zsíros ételek fogyasztása 
 „nassolás” 
 tudatosság 

 II.2.2.Táblázat A kutatásban az egészségmagatartással kapcsolatban felmért 
területek 

 

 A vsz. – ek szubjektív, globális egészségi állapotát egyetlen kérdéssel vizsgáltuk: 

„Összességében hogyan min síti saját egészségi állapotát?”. A válaszadóknak 5 – 

fokozatú skálán (nagyon rossz – kiváló) kellett válaszolniuk.  

 

1.3. Eljárás 

  

 A kérd ívek kitöltése f iskolai gyakorlatokon, illetve el adásokon történt. A vsz.-eket 

tájékoztattam arról, hogy a kérd ívek kitöltése önkéntes és anoním. Összesen 6 személy 

utasította vissza a vizsgálatban való részvételt.  

A vizsgálati személyek nem kaptak semmilyen kompenzációt (anyagi, kreditpont, stb.) 

a kérd ív kitöltésért. 

 

1.4. Hipotézisek 

 

1. Azt várjuk, hogy a diszpozicionális optimizmus magas szintje növeli az egészségre 

kedvez  magatartások végzésének valószín ségét. Ennek hátterében az optimista személyek 

reális valóságészlelése (ld. például Aspinwall és Brunhart (1996) vizsgálatát – 2.5.2.1. rész) 

és aktív megküzdési stílusuk (ld. 2.5.1. rész) áll.  
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2. Azt várjuk, hogy a vonás pesszimizmus negatív kapcsolatban áll az egészségvéd  

magatartás végézésnek valószín ségével. Ennek hátterében a magas pesszimizmushoz passzív 

megküzdési stílus, illetve torzított valóság (veszély) percepció (ld. például Aspinwall és 

Brunhart  (1996)) társul. Emellett azt várjuk, hogy a magasabb pesszimizmus szint növeli az 

olyan egészségre káros magatartások végzésének valószín ségét, mint a dohányzás vagy 

túlzott mérték  alkoholfogyasztás (korábbi kutatások igazolták a szorongás és negatív 

hangulat hatását a dohányzó magatartásra, ld. Urbán (2005) és Urbán és mtsai (2005)).  

 

3. Azt várjuk, hogy mind az abszolút, mind a relatív (komparatív) veszélypercepció 

kapcsolatban áll az egészségéd  magatartás végzésének valószín ségével. Feltevésünk szerint 

az alacsonyabb szint  veszélypercepció csökkenti az egészségre nézve kedvez  magatartás 

végzésének valószín ségét és növeli az egészségre káros magatartás valószín ségét.   

 

4. Azt várjuk, hogy azok a személyek fogják az egészségre nézve hasznos magatartásokat (pl. 

testedzés) legnagyobb mértékben végezni, akik alacsony irreális optimizmus – magas vonás 

optimizmus kombinációval jellemezhet ek. Ekkor ugyanis a személy reálisan értékeli az 

egészségét veszélyeztet  tényez ket és aktív megküzdéssel tesz ezek ellen.  

 

5. Mivel az egészségre kedvez  és az egészségre kedvez tlen magatartások nem egyetlen 

dimenzióba rendez dnek, hanem többdimenziósak (Urbán, 2001), azt várjuk, hogy a 

különböz  magatartásminták eltér  módon kapcsolódnak a vonás optimizmushoz, vonás 

pesszimizmus és az irreális optimizmushoz.  

 

6. A nemi és életkori tényez k szubjektív egészségi állapotra és egészségmagatartásra kifejtett 

hatásra vonatkozó kérdésfelvetésünk leíró jelleg , így ezzel kapcsolatban nem fogalmaztunk 

meg hipotézist.   
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1.5. EREDMÉNYEK 
 

1.5.1. Az adatok feldolgozása 

 

 A skálák leíró jellemz inek és eloszlásának vizsgálata után a nemi és életkori tényez k 

hatását vizsgáltuk az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra. Felmértük az 

optimizmuskonstruktumok egymással mutatott kapcsolatát. Ezután az 

optimizmuskonstruktumok komplex hatását vizsgáltuk az egészségmagatartásra. Végül egy 

modellbe próbáltuk összefogni a kapott eredményeket. Az el vizsgálatban kapott 

eredményeknek megfelel en külön konstruktumként kezeltük a diszpozicionális optimizmust 

és a diszpozicionális pesszimizmust  

 Az adatokat az SPSS 12.0 programmal dolgoztuk fel.  

 

1.5.2. Leíró statisztikák 

 

1.5.2.1. A személyiségváltozók leíró statisztikái 

 

A diszpozicionális optimizmus, diszpozicionális pesszimizmus, a szubjektív egészségi 

állapot, az irreális optimizmus33 leíró jellemz it a II.2.3. táblázat tartalmazza. 

 

Skála Átlag Szórás 5% - os 
trimmelt 

átlag 

Ferdeség Csúcsosság

 Diszpozicionális optimizmus 10,0813 0,1067 10,1735 - 0,311 0,589 
Diszpozicionális pesszimizmus 11,6154 0,1047 11,8308 - 0,888 0,744 
Szubjektív egészségi állapot 3,89 0,72  -1,076 4,048 
Egészségügyi problémákkal kapcs. 
irreális optimizmus 

10,1807 0,3665 9,7858 0,654 1,284 

 

II.2.3. Táblázat Az optimizmuskonstruktumok leíró jellemz i 

 

 A különböz  egészségügyi problémák el fordulási valószín ségét a vsz-el azonos 

korú és nem  személynél az II.2.1.ábra tartalmazza. 
                                                           

33 Az egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus mértékét egyetlen számmal fejeztük 
ki: minden egyes egészségügyi problémára kiszámoltuk az irreális optimizmus mértékét (az azonos korú és 
nem  személy veszélyeztetettségéb l kivontuk a saját veszélyeztettség mértékét), majd átlagoltuk ezeket az 
értékeket.   
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    II.2.1.Ábra Az egészségügyi problémák megjelenésének százalékos valószín sége a vsz-el 
azonos korú és nem  személynél 

 
 

A vsz.ek az elhízás, a magas vérnyomás, nemi betegség, asztma és cukorbetegség 

megjelenését tartották a legvalószín bbnek az „általános másiknál”. Az egészségügyi 

problémák megjelenésének valószín ségét önmagukra vonatkoztatva a II.2.2.ábra 

tartalmazza.  

                                                                                                                                                                                     
 



 
128 

 

  

0

5

10

15

20

25

Tü
d

rá
k

M
el

lrá
k

 B
rrá

k
M

áj
rá

k
El

hí
zá

s
Re

um
a

Ag
yv

ér
zé

s
In

fa
rk

tu
s

Cu
ko

rb
et

eg
sé

g
As

zt
m

a

HI
V 

Eg
yé

b 
ne

m
i b

et
eg

sé
g

M
ag

as
 v

ér
ny

om
ás

Az eü. probléma
megjelenésének
%-os
valószín sége a
vsz.-nél

 

II.2.2. Ábra Az egészségügyi problémák megjelenésének százalékos valószín sége a vsz-eknél 
(abszolút veszélypercepció) 

 
 

A vizsgálati személyek a magas vérnyomás megjelenésének valószín ségét becsülték 

a legmagasabbnak – egyedül ez az egészségügyi probléma érte el a 20%-os valószín séget. 

Az összes többi probléma megjelenési valószín ségét 5 és 15% közé esett. 

Legalacsonyabbnak a HIV – fert zés kialakulásának a veszélyét ítélték a vsz-ek.  

Az egyes egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális (komparatív) optimizmus 

mértékét úgy számoltuk, hogy az „általános másik” veszélyeztettségi arányából kivontuk a 

„saját” (abszolút) veszélyeztettségi valószín séget (II.2.3.ábra). 
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II.2.3. Ábra Az irreális (komparatív) optimizmus mértéke az egyes egészségügyi 

problémákkal kapcsolatban 
 

 A személyek valamennyi egészségügyi problémával kapcsolatban mutattak irreális 

optimizmust – igaz, a reumával, az agyvérzéssel és az infarktussal kapcsolatban elenyész  

mérték  volt az irreális optimizmus. A legnagyobb mérték  komparatív optimizmust az 

elhízással és a nemi betegségekkel kapcsolatban mutattak a vsz – ek.  

 

 1.5.2.2. Az egészségmagatartás leíró jellemz i 

 

  A II.2.4. Táblázat a dohányzási szokások nemek szerinti megoszlását tünteti fel. 

Összehasonlításképp feltüntetjük a 2003 – as reprezentatív magyarországi adatokat Boros 

(2005) alapján. Látható, hogy a férfiak közel 52%-a  és a n k 57%-a jelenleg nem dohányzik. 

A férfiak 27%-a, a n k 21%-a gyújt rá minden nap.  
 

Soha nem 
dohányzott 

Minimum 1 
éve leszokott 

Havonta 1-2-
szer 

dohányzik 

Hetente 1-2-
szer 

dohányzik 

Minden nap 
max. 10 szál 

Minden nap 
min. 10 szál 

Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  
36,03 43,81 15,92 13,23 12,01 11,34 7,82 9,45 11,73 11,34 16,48 10,82 

Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 2003 
Soha nem 

dohányzott 
Leszokott Alkalmi dohányos Minden nap 

max. 20 szál 
Minden nap 
min. 20 szál 

Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  
41,4 52,0 9,2 10,4 6,4 5,1 18,8 18,6 24,3 13,9 

 
  II.2.4. Táblázat A dohányzási szokások nemek szerinti megoszlása a mintában és a 

reprezentatív hazai felmérés adatai (Boros, 2005 alapján) 
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 Az alkoholfogyasztás gyakoriságára és a fogyasztott alkohol mennyiségére, típusára 

vonatkozó adatokat a II.2.5. Táblázat tünteti fel. 

 

Az alkoholfogyasztás gyakorisága… 
Soha nem 
fogyaszt 
alkoholt 

Havonta 1-2 
alkalommal 

Heti 1-2 
alkalommal 

2-3 naponta Minden nap   

Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  
17,4 21,82 36,59 49,48 36,59 22,16 11,45 4,29 2,79 1,20 

Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 2003 
Soha nem 
fogyaszt 
alkoholt 

Alkalmi 
fogyasztó 

Mértékletes fogyasztó Nagyivó 

Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  
29,6 57,0 34,5 36,3 24,4 4,8 11,5 1,9 

 
 

Az egy alkalommal átlagosan fogyasztott alkohol  (alkoholegységben34) 
Max.  1 
egység 

2 - 3 egység 4 - 5  egység 6-7 egység 7 egységnél 
több 

Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  
21,78 47,07 24,30 23,53 31,56 9,27 11,73 6,87 4,4 0,5 

           II.2.5. Ábra Az alkoholfogyasztási szokások megoszlása 
 

 
 A férfiak 17,4% - a, a n k 21,8%-a állítja magáról, hogy soha nem iszik alkoholt.A 

férfiak 2,79%-a, a n k 1,20%-a fogyaszt minden nap alkoholt. N k esetében az egyszerre 3-

nál több, férfiaknál az egyszerre 4 – nél több alkoholegység fogyasztása jelenti a veszélyes 

alkoholhasználat alsó határát. Ezt a határt a n k mintegy 17% - a, a férfiak mintegy 45% - a 

éri el. Eme magas százalék hátterében valószín leg a f iskolás vizsgálati minta életmódja áll: 

gyakran látogatnak olyan szórakozóhelyeket, ahol a szórakozás természetes része az 

alkoholfogyasztás.    

A sportolási szokások alapján (II.2.6. táblázat) a férfiak közel 50% - a, a n k 45%-a 

tekinthet  rendszeresen (hetente min. 2-szer) testmozgást végz  személynek. Vizsgálatunkban 

nem különítettük el a f iskolai keretek közt és az azon kívül végzett testmozgást. A férfiak 

13,12% - a, a n k 16,66%-a azt állította magáról, hogy szinte sohasem végez testmozgást. 
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A testedzés gyakorisága… 
Szinte soha Havonta 1-2 

alkalommal 
Heti  min. 2 
alkalommal 

Heti min. 4. 
alkalommal 

Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  
13,12 16,66 32,12 37,80 33,51 35,05 20,11 8,93 

Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 2003 
Szinte soha Nem megfelel  

mértékben 
Megfelel  mértékben (min. 

heti 2,5 óra) 
Férfi N  Férfi N  Férfi N  

3 3,2 6 6,3 91 90,4 
 

 II.2.6. Táblázat A sportolási szokások megoszlása a mintában 
 

A biztonságos nemi életre vonatkozó válaszok megoszlását a II.2.7. táblázat tünteti fel.  
 

A védekezés gyakoriság 
Nem él szexuális 

életet 
Általában nem 

védekezik 
50%-ban védekezik Majdnem mindig 

védekezik 
Mindig 

védekezik 
Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  Férfi N  
13,12 15,46 12,84 8,93 5,30 3,26 21,78 14,60 46,92 57,73 
 
II.2.7. Táblázat A biztonságos nemi életre vonatkozó válaszok megoszlása 

 

A férfiak 13,12%-a, a n k 15,46%-a nem él aktív szexuális életet. A férfiak mintegy 

67%-a, a n k 71%-a minden vagy majdnem minden alkalommal védekezik, míg a férfiak 

12,84%-a és a n k 8,93%-a állította, hogy általában nem védekezik. A leggyakrabban 

használt védekezési módszer az óvszer volt (39,7%), ezt követte a fogamzásgátló tabletta 

(26,3%), a spirál (1,8%). Egyéb módszert (pl. „naptármódszer”, megszakított közösülés) a 

minta 9,2% - a alkalmaz. 

 

1.5.2.2.1.  Sz r vizsgálatokon való részvétel 

 

 A sz r vizsgálatokon való részvételre vonatkozó százalékos arányok a II.2.4. ábrán 

szerepelnek. A részvételi arány az elmúlt egy évre vonatkozik. (A n gyógyászati vizsgálaton 

való részvételi aránynál természetesen csak a n i vizsgálati személyek válaszait vettük 

figyelembe.) 

                                                                                                                                                                                     
34 Egy alkoholegység nagyjából 50 ml röviditalnak, 125 ml sörnek vagy 285 ml bornak felel meg (OLEF, Boros, 
2005).   
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 II.2.4. Ábra Sz r vizsgálatokon való részvételi arány (az elmúlt 1 évben) 

 

 Fogászati és n gyógyászati sz résen a vizsgálati személyek nagyobb aránya részt vett 

(63, illetve 60%). Tüd sz résen a minta 56,%-a, egyéb jelleg  sz r vizsgálaton 38,4% - a 

vett részt.  

  

 1.5.2.2.2. Étkezési szokások 

 

Az étkezési szokásokra vonatkozó válaszok megoszlását a II.2.8. táblázat tartalmazza. 

 Az állítással egyetért k százalékos aránya 
 Férfiak N k 

Soha nem fogyaszt zsíros ételeket. 3,5 10,5 

Ritkán fogyaszt zsíros ételeket. 20,4 68,1 

Naponta fogyaszt zöldségeket. 48,5 58,3 

Hetente fogyaszt zöldségeket. 25,2 32,1 

Szokott „nassolni”. 72,1 76,4 

Ritkán iszik szénsavas üdít italt. 41,4 53,2 

Odafigyel arra, hogy mit eszik. 26,7 57,3 

      II.2.8. Táblázat Az étkezési szokások százalékos megoszlása 
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A férfiak 48,5%-a, a n k 58,3%-a állította magáról, hogy naponta fogyaszt zöldséget 

(ez az arány alacsonyabb az OLEF2003 (Boros, 2005) felmérésben kapott eredményeknél 

(férfiak: 52,9%, n k:68,7%). A férfiak 26%-a, a n k 57%-a nem figyel arra, hogy milyen 

ételeket fogyaszt. 

 

1.5.2.3. A szubjektív egészségi állapot leíró jellemz i 

 

 A személyek 5 – fokú skálán értékelhették egészségi állapotukat (nagyon rossz – 

kiváló) (II.2.9. táblázat). 

 

A szubjektív egészségi állapot (%) 
Nagyon rossz Rossz Közepes Jó Kiváló 

0,7 1,9 17,4 62,8 17,1 
Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 2003 

Nagyon rossz, rossz Elfogadható Jó, kiváló 
17,6 36,3 46,1 

 
II.2.9. Táblázat  A vizsgálati személyek szubjektív egészségi állapota (százalékos megoszlás) 

 

A mintában legtöbben jónak (62,8%) ítélték egészségi állapotukat. Ezt követte a 

közepes (17,4%) és a kiváló (17,1%) egészségi állapot. Rossznak a minta 1,9%-a, nagyon 

rossznak 0,7% - a ítélte egészségi állapotát. Az OLEF 2003 eredményekkel összehasonlítva 

láthatjuk, hogy vizsgálati személyeink az országos átlagnál sokkal jobb egészségi állapotról 

számolnak be. 

 

1.5.2.4. A skálák normalitás – és reliablitásvizsgálata 

 

Az adatok eloszlásvizsgálata Kolmogorov – Szmirnov statisztika és grafikusan (P – P 

grafikon segítségével) történt (II.2.5. táblázat). 

 

  Konstruktum Kolmogorov – 
Szmirnov statisztika 

Szign.* 

Diszpozicionális optimizmus 2,335 0,000 
Diszpozicionális pesszimizmus 3,724 0,000 
Egészségügyi problémákkal kapcs. irreális optimizmus 1,923 0,001 
Szubjektív egészségi állapot 8,767 0,000 
     II.2.5. Táblázat Az adatok Kolmogorov – Szmirnov statisztikája 
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 A Kolmogorov – Szmirnov statisztika alapján a vizsgált konstruktumok nem tekint ek 

normális eloszlásúnak. Ebb l következ en azon statisztikai próbáknál, melyek megkövetelik 

a változók normális eloszlását, csak a próbák nemparaméteres változatát alkalmazhatjuk. 

 A használt mér eszközök közül az Életszemlélet Teszt optimizmus és pesszimizmus 

alskálájának és az egyes egészségügyi problémákra vonatkozó irreális optimizmus 

reliabilitásvizsgálatát végeztük el. Az itemanalízis és a reliablilitásvizsgálat részletes 

eredményei a 11. mellékletben találhatóak. 

 Mindhárom vizsgált skála megfelel  bels  reliabilitásmutatókkal bír: az Életszemlélet 

Teszt Optimizmus alskálájának Cronbach – alfája 0,665, a Pesszimizmus alskála Cronbach – 

alfája 0,855, az Irreális optimizmus skála Cronbach – alfája 0,799.    

 

1.5.3. Nemi különbségek 

 

 A változókban mutatkozó nemi különbséget t – próbával és 2 – próbával vizsgáltuk.A 

vonás optimizmusban, a vonás pesszimizmusban és az  irreális optimizmusban mutatkozó 

nemi különbségeket a II.2.6. táblázat tartalmazza. 

  

 

 Férfi N  t – statisztika szign. 

Diszpozicionális optimizmus 10,33 9,92 1,848 0,065 

Diszpozicionális pesszimizmus 11,75 11,52 1,060 0,290 

Egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális 
optimizmus 

8,88 10,98 -2,78 0,005 

II.2.6. Táblázat Az optimizmus konstruktumokban   mutatkozó nemi különbségek 
 

A fenti változók közül az egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus 

szintjében találtunk szignifikáns különbséget a férfiak és a n k között – a n k magasabb 

szint  irreális optimizmussal jellemezhet ek. A diszpozicionális optimizmus tekintetében 

tendenciaszer  különbséget találtunk (a férfiak javára).  

 A szubjektív egészségi állapot (II.2.5. ábra) megítélése a 2 – próba szerint nem 

független a nemt l (a 2 – statisztika értéke 20,15; szign = 0,000). A Cramer – féle 

kontingencia – együttható 0,148 (szign = 0,000), ami szignifikáns, de gyenge kapcsolatot 

jelez a két változó közt.  
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II.2.5. Ábra A szubjektív egészségi állapot megítélése férfiaknál és n knél 

 

 A t-próba szerint is eltér  a szubjektív egészségi állapot megítélése férfiaknál (átlag: 

4,02) és n knél (átlag: 3,89) (t=2,319; p=0,021). 

 Az egészségügyi problémákra vonatkozó irreális optimizmusban, a saját 

veszélyeztettség becslésében és az „általános másik” veszélyeztettségének becslésében 

mutatkozó nemi különbséget t – próba segítségével vizsgáltuk.    

 A saját veszélyeztettségre vonatkozó (szignifikáns) nemi különbségekre vonatkozó 

adatokat a II.2.7.  táblázat tartalmazza.   

 

 Férfi N  t – statisztika szign. 

Mellrák 1,11 17,25 -13,354 0,000 

Elhízás 9,6 13,26 -2,304 0,022 

Cukorbetegség 10,88 13,85 -2,019 0,044 

B rrák 8,53 12,71 -3,319 0,001 

Nemi betegség 9,23 12,78 -2,409 0,016 

II.2.7. Táblázat A saját veszélyeztettség becslésére vonatkozó nemi különbségek 

 

Valamennyi szignifikáns különbség esetén a n k ítélték magasabbnak saját 

veszélyeztettségüket. 
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 Az azonos nem  és korú személy veszélyeztettségére vonatkozó nemi különbségeket a 

II.2.8.táblázat tartalmazza (jelen táblázatban csak a szignifikáns eredményeket tüntettük fel, 

az összes eredményt ld. a 11, mellékletben). 

 

 Férfi N  t – statisztika szign. 

Mellrák 7,41 20,68 -9,407 0,000 

Elhízás 33,46 37,31 -2,012 0,045 

Reuma 13,69 10,78 2,267 0,024 

Infarktus 13,71 10,04 2,764 0,006 

HIV 18,12 24,60 -3,576 0,000 

Cukorbetegség 21,98 28,47 -3,803 0,000 

B rrák 14,51 19,72 -3,340 0,001 

Nemi betegség 27,09 36,10 -4,421 0,001 

II.2.8. Táblázat A vsz-el azonos nem  és korú személy veszélyeztettség becslésére vonatkozó 
nemi különbségek 

 
 A férfiak a reuma és az infarktus valószín ségét becsülték magasabbra, mint a n k. Az 

összes többi szignifikáns különbség esetén a n k becsülték magasabbnak az egészségügyi 

problémák el fordulási valószín ségét egy azonos korú és nem  személynél. 

 Az egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus szintjét oly módon 

számoltuk ki, hogy az „általános másik” veszélyeztettségének mértékéb l kivontuk a „saját” 

veszélyeztettség értékét (a pozitív érték az irreális optimizmus jelenlétét, a negatív érték 

annak hiányát jelzi). Az irreális optimizmus szintjében mutatkozó nemi különbségeket a 

II.2.8.táblázat tartalmazza. 

 

 Férfi N  t – statisztika szign. 

Mellrák 6,30 3,43 2,033 0,042 

Reuma 1,84 -1,85 2,520 0,012 

HIV 12,41 20,18 -4,630 0,000 

Cukorbetegség 11,10 14,61 0,036 -2,107

Nemi betegség 17,85 23,32 -2,986 0,003 

II.2.8.Táblázat Az irreális optimizmusban mutatkozó nemi különbségek 
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 A n k a férfiaknál magasabb irreális optimizmust mutatnak a HIV-fert zéssel, 

cukorbetegséggel és nemi betegséggel kapcsolatban, míg a férfiak a mellrák és a reuma 

kialakulásával kapcsolatban t nnek optimistábbnak. 

  

1.5.3.1. Nemi különbségek: Összefoglalás 

 

 Eredményeink szerint a férfiak a n khöz képest tendenciaszer en magasabb vonás 

optimizmussal jellemezhet ek, illetve szignifikánsan jobbnak ítélték egészségi állapotukat 

mint a n k.  

 Az egészségügyi problémákkal kapcsolatban nagyobb mértékben tekintik magukat 

veszélyeztettnek a n k, mint a férfiak és hasonló tendencia figyelhet  meg az „általános 

másik” veszélyeztettségével kapcsolatban is. Annak ellenére, hogy a n k mind saját, mind az 

általános veszélyeztettséget tekintve pesszistábbak, 4 betegséggel kapcsolatba (HIV, 

cukorbetegség, egyéb nemi betegség) magasabb szint  irreális optimizmust mutattak, mint a 

férfiak.  

 

1.5.4. Az optimizmuskonstruktumok és a veszélypercepció viszonya 

 

Bár els  kutatási fázisunkban igazoltuk az Életszemlélet Teszt kétfaktoros megoldását 

(ld. 1.5.4.1. rész), második kutatási fázisunkban is elvégeztük ezt az elemzést. Ezután – 

szintén konfirmatív faktorelemzéssel azt vizsgáltuk meg, hogy a különböz  egészségügyi 

problémákra vonatkozó abszolút és relatív (másokhoz viszonyított) veszélypercepció milyen 

modellel írható le leginkább. 

Az Életszemlélet Teszt konfirmatív faktoranalízisének illeszkedési mutatóit a II.2.9. 

Táblázat tartalmazza. 

 

 2 df 2/df NFI RFI IFI TLI CFI RMSE (CI 
90%) 

Kétfaktoros 
megoldás (korreláló 
faktorok) 

 71,11 19 3,743 0,996 0,992 0,997 0,994 0,997 0,054 (0,041 – 
0,068) 

II.2.9. Táblázat Az Életszemlélet Teszt konfirmatív faktoranalízisével kapott eredmények 
(N=164;NFI: normed fit index;RFI:relative fit index;IFI:incremental fit index; 
TLI:Tucker-Lewis fit index; CFI:comparative fit index;RMSEA:root mean square 
error approximation; CI 90%:konfidencia intervallum p=0,90) 
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Valamennyi illeszkedési mutató jó illeszkedést mutatott (a mutatók értékelését ld. 

1.5.4.1. rész). Ez az eredmény azt jelzi, hogy jogos a vonás optimizmus és vonás 

pesszimizmus elkülönült konstruktumként történ  kezelése a további elemzések során.  

A vonás optimizmus és vonás pesszimizmus közti korreláció – 0,219 (p<0,001) volt.  

A vonás optimizmus, vonás pessszimizus és az egyes problémákkal kapcsolatos 

abszolút, illetve relatív (komparatív) veszélypercepció közti korreláció mértékét a II.2.10. 

táblázat tartalmazza.  
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II.2.10.Táblázat A vonás optimizmus és vonás pesszimizmus korrelációja az egyes 
egészségügyi problémákra vonatkozó abszolút és komparatív veszélypercepcióval 
(**:p<0,01; *: p<0,05) 

 

 A vonás optimizmus kismérték , negatív irányú kapcsolatot mutatott az abszolút 

veszélypercepció mértékével – a magasabb optimizmusszint  személyek kisebbnek ítélték az 

egyes egészségügyi problémák el fordulásának valószín ségét. A vonás pesszimizmus 

gyenge pozitív kapcsolatot mutatott az abszolút veszélypercepció mértékével.   
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 A relatív (azaz másokhoz viszonyított, komparatív) veszélypercepció gyenge pozitív 

kapcsolatot mutatott a vonás optimizmussal és gyenge negatív kapcsolatban állt a vonás 

pesszimizmussal. Ez azt jelenti, hogy a másokhoz viszonyított veszélyeztettségüket az 

optimistább személyek alacsonyabbnak, a pesszimista személyek magasabbnak gondolták.  

 

 1.5.5. Komplex modell: egészségmagatartás, fizikai egészségi állapot és 
optimizmuskonstruktumok 

 

 Az alábbiakban egy olyan komplex modellt mutatunk be, mely szerint az irreális 

optimizmus nem csökkenti (oki tényez ként) az egészségmagatartást, hanem az 

egészségmagatartás végzéséb l fakadóan n  az irreális optimizmus szintje (lásd az 

II.2.6.ábrát).  

 

Diszpozicionális 
tényez k

Egészség-
magatartás

Egészségi 
állapot

Irreális 
optimizmus

 
II.2.6. Ábra A hipotetikus modell 

 

 Az alábbiakban el ször az irreális optimizmus egészségmagatartással mutatott 

viszonyát mutatjuk be, majd a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus kapcsolatát az 

egészségmagatartással. Végül útmodell – elemzéssel vizsgáljuk modellünk helyességét.   

 

1.5.5.1.  Irreális optimizmus: az egészségmagatartás csökkent  oki tényez je vagy az 
egészségmagatartás következménye? 

 

A következ kben varianciaanalízis és t-próba segítségével vizsgáltuk az irreális 

optimizmus és az egészségmagatartás közti kapcsolat jelleggét. Amennyiben negatív 

összefüggést kapunk az irreális optimizmus és az egészségmagatartás közt, az arra utal, hogy 

az irreális optimizmus oki tényez ként csökkenti az egészségmagatartás valószín ségét. 

Amennyiben pozitív összefüggést kapunk az egészségmagatartás és az irreális optimizmus 
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közt, az úgy értelmezhet , hogy az egészségmagatartás végzése miatt a személy 

alacsonyabbnak fogja értékelni a veszélyeztettségét az átlagos személyeknél. Ez utóbbi 

esetben az irreális optimizmus nem is nevezhet  teljesen irreálisnak, hiszen az 

egészségmagatartás valóban csökkenti a különböz  egészségügyi problémák kialakulásának 

veszélyét. 

 

1.5.5.1.1. Dohányzás és irreális optimizmus 

 

 Els nként az összesített (abszolút és komparatív) veszélypercepció mértékét 

hasonlítottuk össze a dohányzási szokások mentén képzett csoportokban. A komparatív 

veszélypercepció (azaz az irreális optimizmus) nem különbözött az öt csoportban, az abszolút 

veszélypercepció mértéke azonban igen (F=2,366; p=0,038). Az öt csoport átlagát és a post 

hoc (Bonferroni) – próba eredményét a II.2.11. táblázat tartalmazza. 

 
 Soha nem 

dohányzott
Min. 1 

éve 
leszokott 

Alkalmi 
dohányos 
(havonta 

1-2 
alkalom) 

Könny  
dohányos 

(hetente 1-2 
alkalom) 

Rendszeres 
dohányos 

(minden nap, 
max. 10 szál)

Er s 
dohányos 
(minden 
nap, min. 
10 szál) 

F szign. 

N 268 83 88 67 89 88   
Abszolút 

veszélypercepció 
átlaga 

 10,248a 9,2828a 9,2737a   12,4197ab 12,300ab 13,4349b 2,366 0,038

II.2.11. Táblázat Az átlagos abszolút veszélypercepció a dohányzási szokások mentén 
képzett öt csoportban (az indexek a post hoc próba eredményére utalnak) 

 

 A naponta legalább 10 szálat szívó er s dohányosok szignifikánsan magasabbnak 

ítélték a különböz  egészségügyi problémákkal kapcsolatos átlagos veszélyeztettségüket, 

mint azok, akik soha nem dohányoztak, minimum 1 éve leszoktak, illetve azok, az alkalmi 

dohányosok, akik havonta 1-2 alkalommal gyújtanak rá.  

 A következ kben varianciaanalízis és post hoc próba segítségével az egyes 

egészségügyi problémákra vonatkozó abszolút és relatív veszélypercepciót vetettük össze a 

dohányzási szokások mentén képzett 5 csoportban. Három egészségügyi problémára (tüd rák, 

HIV – fert zés, egyéb nemi betegség) vonatkoztatva találtunk szignifikáns különbségeket 

(II.2.12. táblázat). 
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Saját (abszolút) 
veszélyeztettség 

becslése 

Soha nem 
dohányzott

Min. 1 
éve 

leszokott 

Alkalmi 
dohányos 
(havonta 

1-2 
alkalom) 

Könny  
dohányos 

(hetente 1-2 
alkalom) 

Rendszeres 
dohányos 

(minden nap, 
max. 10 szál)

Er s 
dohányos 
(minden 
nap, min. 
10 szál) 

F szign. 

N 268 83 88 67 89 88   
Tüd rák 5,79a 5,60a 6,57a 14,33b 19,99b 22,81c 24,58 0,000

HIV fert zés 4,01a 3,57ab 4,69ab 8,22ab 3,58ab 7,91b 3,413 0,005
 Nemi betegség 9,29a 11,31ab 9,23ab 16,48b 13,48ab 13,14ab 2,583 0,025

II.2.12. Táblázat Három egészségügyi problémára vonatkozó abszolút veszélypercepció a 
dohányzási szokások mentén képzett öt csoportban (az indexek a post hoc próba eredményére 
utalnak) 
 A tüd rákra vonatkozó abszolút veszélypercepció mértékében fokozatos emelkedést 

látunk a dohányzási státusz „er södésével” párhuzamosan. A HIV – fert zéssel és a nemi 

betegséggel kapcsolatban két – két csoport közt kaptunk szignifikáns eredményeket 

(II.2.7.ábra).  
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II.2.7. Ábra Az abszolút veszélypercepció mértéke 3 egészségügyi problémával kapcsolatban 

a dohányzási státusz mentén képzett 5 csoportban 
 

 A HIV fert zéssel kapcsolatban azok a személyek, akik soha sem dohányoztak, 

alacsonyabbnak látták a veszélyeztettségüket, mint az er s dohányosok, az egyéb nemi 

betegségekkel kapcsolatban pedig szintén azok a személyek, akik soha nem dohányoztak, 

ítélték alacsonyabbnak a veszélyeztettségüket, mint azok, akik hetente 1-2-szer rágyújtanak. 

 Ezután az egyes betegségekkel kapcsolatos irreális optimizmust (azaz a relatív 

veszélypercepciót) hasonlítottuk össze varianciaanalízis és post hoc elemzés segítségével az 

öt csoportban. A varianciaanalízis eredménye szerint (II.2.13.táblázat) a tüd rákra, az 
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agyvérzésre és az infarktusra vonatkozó irreális optimizmus szintjében van különbség a 

dohányzás státusz mentén kialakított csoportokban.  

 

Irreális 
optimizmus 

(relatív 
veszélyeztettség) 

Soha nem 
dohányzott

Min. 1 
éve 

leszokott 

Alkalmi 
dohányos 
(havonta 

1-2 
alkalom) 

Könny  
dohányos 

(hetente 1-2 
alkalom) 

Rendszeres 
dohányos 

(minden nap, 
max. 10 szál)

Er s 
dohányos 
(minden 
nap, min. 
10 szál) 

F szign. 

N 268 83 88 67 89 88   
Tüd rák 9,913a 9,973a 8,443a 4,971a -3,136b -8,822b 19,221 0,000

Agyvérzés 0,839ab 4,257a 0,27ab -0,583ab -3,118ab -3,444b 2,448 0,033
Infarktus 1,224ab 3,613a 1,049ab -0,316ab -4,358b -2,682ab 2,480 0,031
II.2.13. Táblázat Három egészségügyi problémára vonatkozó irreális optimizmus (relatív 
veszélypercepció) a dohányzási szokások mentén képzett öt csoportban (az indexek a post hoc 
próba eredményére utalnak) 
 

 A tüd rák kialakulásával kapcsolatban a minden nap dohányzó személyek 

szignifikánsan kevésbé voltak optimisták, mint azok, akik ritkábban, vagy egyáltalán nem 

dohányoznak. Az agyvérzéssel kapcsolatban az er s dohányosok mutattak alacsonyabb 

irreális optimizmus szintet, mint a már leszokott személyek. Az infarktussal kapcsolatban 

szintén a leszokott személyek mutattak magasabb optimizmust (a rendszeres dohányosokkal 

összehasonlítva) (II.2.8.ábra).  
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II.2.8. Ábra Az irreális optimizmus 3 egészségügyi problémára vonatkoztatva a dohányzási 

státusz alapján képzett csoportokban 
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 Összességében úgy t nik, hogy – szemben az általánosan elfogadott nézettel – a 

dohányzó személyek tudatában vannak veszélyeztettségüknek és nem mutatnak irreális 

optimizmust sem az abszolút, sem a komparatív veszélybecslésre vonatkozóan. Érdekes 

eredmény, hogy az agyvérzésre és az infarktusra vonatkozó irreális optimizmus tekintetében 

nem azok a személyek érték el a legmagasabb értéket, akik soha nem dohányoztak, hanem 

azok, akik leszoktak a dohányzásról. Ez az eredmény esetleg a leszokás éner  és önbizalom 

növel  hatására utalhat.  

 

1.5.5.1.2. Alkoholfogyasztás és irreális optimizmus 

 

 Az alkoholfogyasztás gyakorisága, illetve a fogyasztott alkohol mennyisége alapján 

képzett csoportok irreális optimizmus szintjét varianciaanalízis és post hoc Bonferroni – 

próba segítségével vetettük össze.  

 Az alkoholfogyasztás gyakorisága alapján képzett csoportok az átlagos irreális 

optimizmus szintjében szignifikánsan különböznek egymástól (II.2.14.táblázat). 

 
 Soha nem 

iszik 
Havonta 1-

2-szer 
Hetente 
1-2-szer 

2-3 
naponta

Minden nap F szign. 

N 119 229 211 46 8   
Irreális 

optimizmus   
12,228a 11,695a 7,967b 6,936b 10,776ab 5,716 0,000 

II.2.14.Táblázat Az irreális optimizmus (relatív veszélypercepció) az alkoholfogyasztás 
gyakorisága mentén képzett öt csoportban (az indexek a post hoc próba eredményére 
utalnak) 

 

 Azok a személyek, akik soha nem fogyasztanak alkoholt, illetve havonta 1-2-szer 

fogyasztanak alkoholt, magasabb – átlagos – irreális optimizmust mutatnak, mint a hetente, 

illetve 2-3 naponta alkoholt fogyasztó személyek.  

 A fogyasztott alkohol mennyisége az irreális optimizmussal nem, az abszolút 

veszélypercepció szintjével viszont kapcsolatban áll (II.2.15.táblázat). 
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Az egy alkalommal 
átlagosan fogyasztott 
alkohol mennyisége 
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g F szign. 

N 284 172 145 67 15   
Abszolút 

veszélypercepció   
9,911a 10,002a 11,556ab 14,187b 13,307b 5,447 0,000 

II.2.15. Táblázat Az abszolút veszélypercepció az átlagosan fogyasztott alkohol mennyisége 
mentén képzett öt csoportban (az indexek a post hoc próba eredményére utalnak) 
 

 Azok a személyek, akik alkalmanként 6 alkoholegységet vagy annál többet 

fogyasztanak, magasabbnak értékelik veszélyeztettségüket, mint azok a személyek, akik 

maximum 2 – 3 alkoholegységet fogyasztanak alkalmanként. 

 A következ kben azt vizsgáltuk meg, hogy az alkoholfogyasztás gyakorisága milyen 

kapcsolatban van az egyes betegségekre vonatkozó abszolút és komparatív veszélybecslésre 

(II.2.16. táblázat).  

   
 Soha nem 

iszik 
Havonta 1-

2-szer 
Hetente 
1-2-szer 

2-3 
naponta

Minden nap F szign. 

N 119 229 211 46 8   
Mellrák 12,62a 13,42a 7,27b 9,11ab 12,50ab 4,459 0,001 
Reuma 12,72a 12,86a 11,28a 9,26a 32,38b 2,740 0,028 

Cukorbetegség 16,07a 13,95ab 9,67b 11,22ab 5,63ab 3,073 0,016 
Májrák 7,57a 6,08a 8,13a 9,55a 25,88b 4,945 0,001 

II.2.16. Táblázat  Az abszolút veszélypercepció az alkoholfogyasztás gyakorisága mentén 
képzett öt csoportban (az indexek a post hoc próba eredményére utalnak) 
 

 A mellrákra vonatkozó abszolút veszélypercepcióra vonatkozóan a hetente 1-2-szer 

alkoholt fogyasztó személyek alacsonyabb értéket értek el, mint azok, akik soha vagy csak 

havonta 1-2-szer fogyasztanak alkoholt. A reumára és a májrákra vonatkozó abszolút 

veszélypercepció mértéke a minden nap alkolt fogyasztó személyeknél volt szignifikánsan 

magasabb, mint a többi csoportnál. A hetente 1-2-szer alkoholt fogyasztó személyek az 

alkoholt soha nem fogyasztó személyekhez képest szignifikánsan alacsonyabbnak ítélték a 

cukorbetegség kialakulásának valószín ségét. 

 Az alkoholfogyasztás gyakorisága mentén képzett csoportok egyedül az agyvérzésre 

vonatkozó irreális optimizmus tekintetében különböztek szignifikánsan (II.2.17. Táblázat). 
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 Soha nem 
iszik 

Havonta 1-
2-szer 

Hetente 
1-2-szer 

2-3 
naponta 

Minden 
nap 

F szign. 

N 119 229 211 46 8   
Agyvérzés 2,8088a -4,275b 0,085ab -1,470ab 0,466ab 4,713 0,001 
II.2.17. Táblázat Az agyvérzésre vonatkozó irreális optimizmus az alkoholfogyasztás 
gyakorisága mentén képzett csoportokban 
   

 Az alkoholt soha nem fogyasztó és az alkoholt havonta 1-2-szer fogyasztó személyek 

közt találtunk szignifikáns különbséget. Az alkoholt soha nem fogyasztó személyek 

optimistábbnak bizonyultak az agyvérzés kialakulására vonatkozóan, mint a havonta 1-2 

alkalommal alkoholt fogyasztó személyek (akik valójában nem mutattak irreális optimizmust 

az agyvérzés kialakulására vonatkozóan). 

 A következ kben a fogyasztott alkohol mennyisége alapján képzett csoportokat 

hasonlítjuk össze az abszolút veszélypercepció mértékére vonatkozóan varianciaanalízis és 

post hoc elemzés segítségével (II.2.18. táblázat) 

 
Az egy alkalommal 
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g F szign. 

N 284 172 145 67 15   
Tüd rák 8,14a 13,72b 11,16ab 13,47ab 9,87ab 3,358 0,001 
Mellrák 12,35a 14,59a 5,77b 9,44ab 5,47ab 6,366 0,000 
Elhízás 12,02ab 13,78a 6,94b 15,28a 19,14ab 3,551 0,007 

Agyvérzés 7,50a 14,85b 8,39a 13,27ab 17,40ab 7,452 0,000 
Infarktus 9,41a 14,48b 9,13a 15,02ab 16,40ab 4,108 0,003 

HIV 3,99a 4,89a 4,24a 9,49b 8,20ab 3,881 0,004 
Májrák 5,99a 8,79ab 6,10a 12,20b 11,67ab 3,967 0,003 

Nemi betegség 10,99ab 11,74ab 8,99a 17,52b 12,20ab 2,449 0,045 
Magas vérnyomás 15,62a 21,02ab 19,77ab 25,34b 23,07ab 3,118 0,015 

II.2.18.Táblázat  Az abszolút veszélypercepció az egyes egészségügyi problémákra 
vonatkozóan az átlagosan fogyasztott alkohol mennyisége mentén képzett öt csoportban 
(az indexek a post hoc próba eredményére utalnak) 

 

 Általános tendenciaként elmondható, hogy azok értékelik magasabbnak a 

veszélyeztettségüket, akik saját állításuk szerint egy alkalommal 2 – 3 alkoholegységet, illetve 

6-7 alkoholegységet fogyasztanak.  

 A következ kben a fogyasztott alkohol mennyisége alapján képzett csoportokat 

hasonlítjuk össze az egyes betegségekre vonatkozó irreális (komparatív) optimizmus 

tekintetében.  
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 Egyedül az agyvérzés kialakulására vonatkozó irreális optimizmus tekintetében 

találtunk szignifikáns különbségeket a fogyasztott alkohol mennyisége alapján képzett 

csoportok közt (II.2.19. táblázat). 
Az egy alkalommal 

átlagosan fogyasztott 
alkohol mennyisége 
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N 284 172 145 67 15   
Agyvérzés  2,808a -4,275b 0,085ab -1,47ab 0,466ab 4,713 0,001 

     II.2.19.Táblázat Az agyvérzés kialakulására vonatkozó irreális optimizmus a fogyasztott 
alkohol mennyisége alapján képzett csoportokban 

 
 Azok a személyek, akik egy-egy alkalommal 1 – 2 alkoholegységet fogyasztanak, 

alacsonyabb irreális optimizmust mutatnak az agyvérzés kialakulásával kapcsolatban, mint 

azok a személyek, akik maximum 1 alkoholegységet fogyasztanak. 

 Összességében úgy t nik, hogy az alkoholfogyasztás negatív kapcsolatban áll az 

egészségügyi problémákkal kapcsolatos optimizmussal: a gyakrabban, illetve több alkoholt 

fogyasztó személyek magasabbnak ítélik veszélyeztetettségüket, mint a ritkábban, illetve 

kevesebb alkoholt fogyasztó személyek. 

 

 1.5.5.1.3. Sportolási szokások és irreális optimizmus 

 

 A következ kben áttekintjük, hogy a sportolási szokások mentén kialakított csoportok 

milyen különbségeket mutatnak az abszolút és komparatív (irreális) optimizmus szintje 

mentén (varianciaanalízis és post hoc Bonferoni-próba segítségével).  

 Az összesített abszolút és irreális optimizmus értéke nem különbözött szignifikánsan a 

sportolási szokások mentén képzett csoportokban. 

 Az egyes betegségekre vonatkozó abszolút veszélypercepció két betegségre 

vonatkozóan különbözött a sportolói csoportokban (II.2.20. táblázat).  

 Szinte 
sohasem 

Havonta 1-2-
szer 

Hetente min. 
2-szer 

Hetente min. 
4-szer 

F szign 

Tüd rák 14,80a 10,21ab 10,81ab 7,64b 2,678 0,046 
Reuma 15,62ab 9,96a 12,07ab 16,49b 3,554 0,014 
II.2.20.Táblázat Az abszolút veszélypercepcióra vonatkozó szignifikáns különbségek a 

sportolói csoportok közt 
 
  Azon személyek, akik szinte sohasem sportolnak, szignifikánsan magasabbnak 

gondolták a tüd rák kialakulását, mint azok a személyek, akik hetente legalább 4-szer 
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végeztek testedzést. Ezzel szemben azon személyek, akik hetente legalább 4-szer végeznek 

testedzést, valószín bbnek tartják a reumás megbetegedés kialakulását, mint azok, akik 

havonta 1-2 alkalommal sportolnak. Ennek hátterében nagy valószín séggel az áll, hogy a 

hetente min. 4-szer sportoló személyek közül valószín leg sokan versenysportolónak 

tekinthet ek és a reumára vonatkozó veszélypercepciójuk a versenysport káros hatásainak 

el vételezéséb l fakad. 

 Az egyes betegségekre vonatkozó irreális optimizmusban mutatkozó különbségeket ld 

a II.2.21.  táblázatban. 

 

 Szinte 
sohasem 

Havonta 1-
2-szer 

Hetente min. 
2-szer 

Hetente min. 
4-szer 

F szign 

Tüd rák 0,8075a 4,8636ab 4,6803ab 9,973b 3,484 0,016 
Elhízás 25,559ab 21,288a 24,008ab 29,988b 2,592 0,052 
Cukorbetegség 9,627a 13,167ab 12,641ab 18,387b 2,618 0,05 
 Nemi 
betegség 

26,267a 22,502ab 19,050b 18,685ab 2,753 0,042 

II.2.21. Táblázat A relatív veszélypercepcióra vonatkozó szignifikáns különbségek a sportolói 
csoportok közt 

 

 Láthatjuk, hogy a gyakrabban sportoló személyek kisebbnek ítélték az egyes 

patológiák (tüd rák, elhízás, cukorbetegség) kialakulásának valószín ségét, mint a ritkábban 

sportoló személyek. Egyedül a nemi betegségek esetén találtunk ellentétes tendenciát, ahol 

azon személyek, akik szinte soha nem sportolnak, magasabb irreális optimizmust mutattak, 

mint azok, akik hetente minimum 2-szer végeznek testedzést.  

 Összességében úgy t nik, hogy a testedzés gyakorisága negatív kapcsolatban áll az 

abszolút és relatív veszélypercepcióval: a gyakrabban sportoló személyek alacsonyabbnak 

tartották az egyes patológiák megjelenését önmaguknál, illetve önmaguknál alacsonyabbnak 

gondolták, mint az átlagembernél. Ez az eredmény arra utal, hogy nehezen fogadható el az az 

állítás, hogy az irreális optimizmus magas szintje csökkenti az egészségmagatartás 

végzésének valószín ségét. 

 

1.5.5.1.4. Szexuális aktivitás és irreális optimzmus 

 

 A következ kben a – a védekezés gyakorisága és módja alapján definiált – 

biztonságos szexuális életre vonatkozó adatokat vetettük össze az összesített, illetve 

betegségekre lebontott abszolút és komparatív veszélybecsléssel. 
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 A varianciaanalízis eredménye szerint az összesített abszolút veszélypercepció nem 

különbözött szignifikánsan a védekezés gyakorisága alapján képzett csoportokban. Ezzel 

szemben a komparatív veszélypercepció szignifikánsan különbözött a csoportokban 

(II.2.21.táblázat).   

 
 Nem él 

szexuális 
életet 

Általában 
nem 
védekezik 

50%-
ban 
védeke
zik 

Majdnem 
mindig 
védekezik 

Mindig 
védekezik 

F Szign 

N 81 41 34 138 389   
Irreális 
optimizmus 

7,1138a 9,654ab 9,407b 11,632ab 10,543ab 2,59
8 

0,024 

II.2.21.Táblázat Az irreális optimizmus szintje a védekezés gyakorisága alapján képzett 
csoportokban 

 

 Azon személyek, akik az esetek 50%-ban védekeznek szexuális együttléteik során, 

magasabb szint  irreális (komparatív) optimizmust mutatnak, mint azok, akik nem élnek 

szexuális életet. 

 Az egyes betegségekre vonatkozó abszolút veszélypercepció mértéke nem mutatott 

szignifikáns különbséget az egyes csoportok közt. Ugyanígy a relatív veszélypercepció 

tekintetében sem kaptunk szignifikáns különbségeket az egyes csoportok közt. 

 A következ kben a védekezés módját vetettük össze a betegségekre vonatkozó 

veszélypercepcióval (az elemzésb l kizártuk azon személyeket, akik saját bevallásuk szerint 

nem élnek nemi életet). Az összesített abszolút, illetve komparatív mértéke a varianciaanalízis 

eredménye szerint nem különbözik szignifikánsan a védekezés módja alapján képzett 

csoportokban. 

 Az egyes betegségekre vonatkozó abszolút veszélypercepció mértéke a mellrákra 

vonatkozóan mutatott különbséget a csoportok közt (II.2.22.táblázat). 

 

 Semmiv

el 

Óvszer Tabletta Spirál Egyéb F szign. 

N 57 309 212 2 20   

Mellrák 11,30ab 8,10a 15,58b 10ab 13,24ab 4,972 0,000 

II.2.22.Táblázat A mellrákra vonatkozó abszolút veszélypercepció mértéke a védekezés 
módja alapján képzett csoportokban 
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  Az eredmények szerint a fogamzásgátló tablettával védekez k szignifikánsan 

magasabbnak gondolták a mellrákkal kapcsolatos veszélyeztettségüket, mint az óvszerrel 

védekez  személyek.  

 A varianciaanalízis szerint az egyes betegségekre vonatkozó komparatív 

veszélypercepció (irreális optimizmus) nem különbözött szignifikánsan a 6 csoportban 

egymástól. 

 Összességében igen gyenge kapcsolatot találtunk a biztonságos szexuális élet és a 

veszélypercepció közt. 

 

1.5.5.1.5. Étkezési szokások és irreális optimizmus 

 

 Az étkezési szokások és a veszélypercepció kapcsolatát kétmintás t-próbával 

vizsgáltuk, ahol a két csoportot aszerint definiáltuk, hogy egyetértenek-e az étkezésre 

vonatkozó egyes állításokkal (pl. „Naponta fogyaszt zöldségeket”). A következ kben külön 

táblázatokban közöljük a zsíros ételek fogyasztására, a zöldségfogyasztásra, nassolásra és 

szénsavas üdit k fogyasztására, illetve a tudatos étkezésre vonatkozó adatokat. 

 A zsíros ételek fogyasztására két kérdéssel kérdeztünk rá: egyetért – e azzal, hogy 

„soha nem fogyaszt zsíros ételeket”, illetve azzal, hogy „ritkán fogyaszt zsíros ételeket”. A 

szignifikáns eredményeket a II.2.23. táblázat tartalmazza. 

 

Csoportosító változó A szignifikáns 
különbséget mutató 
változók 
A=abszolút 
veszélypercepció 
K=komparatív 
veszélypercepció 

t szign. Nem ért egyet 
az állítással 

Egyet ért az 
állítással 

Soha nem fogyaszt 
zsíros ételeket 

asztma (A) 3,716 0,025 12,93 4,25 

Ritkán fogyaszt zsíros 
ételeket 

mellrák (A) 2,836 0,059 9,50 12,56 

 magas vérnyomás (A) 2,933 0,054 21,24 16,83 
 elhízás (K) 2,849 0,059 25,15 23,00 
 asztma (K) 2,902 0,056 19,204 15,30 
II.2.23.Táblázat Zsíros ételek fogyasztásának kapcsolata az abszolút, illetve komparatív 

veszélypercepcióval 
 

 Azon személyek, akik állításuk szerint soha nem fogyasztanak zsíros ételeket, 

alacsonyabbnak ítélték az asztma kialakulását, mint azok, akik nem értettek egyet az állítással. 

A zsíros ételeket ritkán fogyasztó személyek alacsonyabbnak ítélték a magas vérnyomás 
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kialakulását, mint az állítással egyet nem ért  személyek és a komparatív veszélypercepció 

tekintetében optimistábbnak bizonyultak az elhízás, illetve asztma kialakulására vonatkozóan. 

Ugyanakkor a zsíros ételeket ritkán fogyasztó személyek magasabbnak ítélték a mellrák 

kialakulásának valószín ségét. 

 A zöldségfogyasztásra vonatkozó adatokat a II.2.24.táblázat tartalmazza. 

 

Csoportosító változó A szignifikáns 
különbséget mutató 
változók 
A=abszolút 
veszélypercepció 
K=komparatív 
veszélypercepció 

t szign. Nem ért egyet 
az állítással 

Egyet ért az 
állítással 

Naponta fogyaszt 
zöldséget 

tüd rák (A) 4,141 0,042 11,91 9,18 

 tüd rák (K) 5,636 0,018 3,39 6,87 
Hetente fogyaszt 
zöldséget 

HIV (A) 8,298 0,004 6,02 3,58 

II.2.24.Táblázat Zöldségfogyasztás és abszolút, illetve komparatív veszélypercepció 

 

 A naponta zöldséget fogyasztó személyek kisebbnek ítélik (mind abszolút, mind 

komparatív módon) a tüd rák kialakulását, mint azok a személyek, akik nem értenek egyet 

ezzel az állítással. Azok a személyek, akik legalább hetente fogyasztanak zöldséget, 

alacsonyabbnak ítélik a HIV-fert zés kialakulását, mint azok, akik nem fogyasztanak hetente 

zöldséget.  

 A nassolásra és a szénsavas üdit k fogyasztására vonatkozó adatokat a II.2.25.táblázat 

tartalmazza. 

 

Csoportosító változó A szignifikáns 
különbséget mutató 
változók 
A=abszolút 
veszélypercepció 
K=komparatív 
veszélypercepció 

t szign. Nem ért egyet 
az állítással 

Egyet ért az 
állítással 

Szokott nassolni agyvérzés (K) 10,52 0,001 36,13 -1,277 
Ritkán fogyaszt 
szénsavas üdit t 

tüd rák (A) 8,024 0,003 12,67 8,79 

 agyvérzés (A) 4,393 0,036 11,62 9,01 
 cukorbetegség (A) 3,734 0,054 14,09 11,32 
 magas vérnyomás (A) 5,139 0,024 21,02 16,90 
II.2.25.Táblázat Nassolás, szénsavas üdit k fogyasztása és abszolút, illetve komparatív 

veszélypercepció 
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 Azok a személyek, akik állításuk szerint nem szoktak nassolni, sokkal magasabb 

komparatív optimizmust mutattak az agyvérzés kialakulásával (illetve annak hiányával) 

kapcsolatban.  A szénsavas üdít ket gyakran fogyasztó személyek magasabbnak ítélték a 

tüd rák, az agyvérzés, a cukorbetegség és a magas vérnyomás kialakulását, mint azok a 

személyek, akik ritkán fogyasztanak szénsavas italokat. 

 Végül a tudatos étkezésre vonatkozó eredményeket mutatjuk be (II.2.26.táblázat). 

Csoportosító változó A szignifikáns 
különbséget mutató 
változók 
A=abszolút 
veszélypercepció 
K=komparatív 
veszélypercepció 

t szign. Nem ért egyet 
az állítással 

Egyet ért az 
állítással 

Figyel arra, hogy mit 
étkezik. 

tüd rák (A) 4,807 0,029 12,10 9,19 

 elhízás (A) 5,516 0,019 13,56 9,92 
 agyvérzés (A) 4,418 0,036 11,54 8,92 
 magas vérnyomás (A) 8,871 0,003 21,50 16,09 
 tüd rák (K) 5,49 0,019 3,284 6,690 
 agyvérzés (K) 6,335 0,012 -1,575 1,755 
 infarktus (K) 4,171 0,041 -1,188 1,600 
II.2.26.Táblázat Tudatos étkezés és abszolút, illetve komparatív veszélypercepció 
 

 Azok a személyek, akik állításuk szerint odafigyelnek arra, hogy mit fogyasztanak, 

alacsonyabbnak ítélik a tüd rák, az elhízás, a magas vérnyomás, az agyvérzés és az infarktus 

kialakulásának valószín ségét, mint azok, akik nem tudatosan étkeznek. 

 

 Összességében azt mondhatjuk, hogy azok a személyek, akik egészségesebben 

táplálkoznak, alacsonyabbnak ítélik a különböz  egészségügyi problémák megjelenésének a 

valószín ségét, mint a kevésbé egészségesen táplálkozó személyek. Ez az eredmény nehezen 

egyeztethet  össze azzal az elképzeléssel, miszerint az egészségügyi problémákkal 

kapcsolatos (irreális) optimizmus az egészségre nézve káros magatartáshoz vezet. Ezzel 

szemben úgy t nik, hogy az egészsére nézve kedvez  magatartás (jogosan) növeli a személy 

optimizmusát az egészségügyi problémák elkerülésére vonatkozóan. 

 

1.5.5.1.6. Sz r vizsgálatokon való részvétel és irreális optimizmus 

 

 A vizsgálati személyek által kitöltött kérd ív azt mérte fel, hogy a személyek közül az 

elmúlt egy évben hányan jártak fogászati sz r vizsgálaton, tüd sz résen, (n knél) 

n gyógyászati vizsgálaton, illetve egyéb jelleg  sz r vizsgálaton. Az adatok elemzése 
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kétmintás t-próbával történt, ahol a két csoportot a sz r vizsgálaton való részvétel alapján 

definiáltuk.  

 A fogászati sz r vizsgálatra vonatkozó eredményeket a II.2.27. táblázat tartalmazza. 

Csoportosító változó A szignifikáns 
különbséget mutató 
változók 
A=abszolút 
veszélypercepció 
K=komparatív 
veszélypercepció 

t szign. Részt vett Nem vett részt 

Fogászati 
sz r vizsgálat 

átlagos 
veszélypercepció (A) 

5,691 0,004 12,56 9,95 

 átlagos 
veszélypercepció (K) 

4,501 0,011 8,82 11,33 

 tüd rák (A) 3,340 0,036 12,52 9,84 
 elhízás (A) 4,077 0,017 14,62 10,19 
 reuma (A) 3,031 0,049 14,57 10,86 
 infarktus (A) 4,518 0,011 13,53 10,14 
 magas vérnyomás (A) 7,048 0,001 23,23 16,36 
 mellrák (K) 4,477 0,012 2,066 6,208 
 magas vérnyomás (K) 3,783 0,023 6,289 11,296 
II.2.27. Táblázat Fogászati sz r vizsgálaton való részvétel és abszolút, illetve komparatív 
veszélypercepció 
 

 Az eredmények alapján úgy t nik, hogy azon személyek, akik részt vettek fogászati 

sz r vizsgálaton az elmúlt egy évben, magasabbnak gondolták különböz  patológiák 

kialakulásának valószín ségét – mind abszolút, mind pedig komparatív módon – mint azok a 

személyek, akik nem vettek részt ilyen sz r vizsgálaton.   

 A tüd sz résen való részvétel egyedül az agyvérzéssel kapcsolatos veszélybecsléssel 

mutatott kapcsolatot (II.2.28. táblázat). Azon személyek, akik részt vettek tüd sz résen, 

magasabbnak ítélték az agyvérzés kialakulásának valószín ségét, mint azok, akik nem vettek 

részt tüd sz résen. 

 

Csoportosító változó A szignifikáns 
különbséget mutató 
változók 
A=abszolút 
veszélypercepció 
K=komparatív 
veszélypercepció 

t szign. Részt vett Nem vett részt 

Tüd sz rés agyvérzés (A) 3,864 0,021 11,62 8,37 
 
II.2.28. Táblázat Tüd sz résen való részvétel és és abszolút, illetve komparatív 

veszélypercepció 
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 A n gyógyászati vizsgálaton való részvétel veszélypercepcióval mutatott kapcsolatát 

természetesen csak a n i vizsgálati személyeknél vizsgáltuk (II.2.29.táblázat). 

 

Csoportosító változó A szignifikáns 
különbséget mutató 
változók 
A=abszolút 
veszélypercepció 
K=komparatív 
veszélypercepció 

t szign. Részt vett Nem vett részt 

N gyógyászati 
vizsgálat 

agyvérzés (K) 7,928 0,000 4,107 -2,07 

 infarktus (K) 8,304 0,000 3,82 -2,60 
 cukorbetegség (K) 4,311 0,014 9,67 16,54 
II.2.29. Táblázat N gyógyászati vizsgálaton való részvétel és és abszolút, illetve komparatív 

veszélypercepció 
 

 Azon személyek, akik részt vettek n gyógyászati sz r vizsgálaton az agyvérzésre és 

infarktusra vonatkozó komparatív veszélybecslésükre vonatkozóan optimistábbak, a 

cukorbetegségre vonatkozóan pesszimistábbak voltak, mint azok, akik nem vettek részt ilyen 

jelleg  vizsgálaton.   

 Az egyéb jelleg  sz r vizsgálat kapcsolatát a veszélybecsléssel a II.2.30.táblázat 

tartalmazza. 

Csoportosító változó A szignifikáns 
különbséget mutató 
változók 
A=abszolút 
veszélypercepció 
K=komparatív 
veszélypercepció 

t szign. Részt vett Nem vett részt 

Egyéb sz r vizsgálat agyvérzés (K) 3,98 0,019 1,117 -2,32 
 infarktus (A) 3,481 0,031 10,38 13,35 
 nemi betegség (A) 4,522 0,011 9,93 14,22 
II.2.30. Táblázat Az „egyéb” sz r vizsgálatban való részvétel kapcsolata a veszélybecsléssel  

 

 Az „egyéb” sz r vizsgálaton részt vev  személyek alacsonyabbnak ítélték az 

agyvérzés, az infarktus és nemi betegség kialakulásának valószín ségét, mint azok, akik nem 

vettek részt „egyéb” sz r vizsgálaton. 

 

 Összességében úgy t nik, hogy – néhány kivételt l eltekintve – a sz r vizsgálatokon 

való részvétel általában magasabb veszélypercepcióhoz, alacsonyabb optimizmusszinthez 

társul.  
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1.5.5.1.7. Irreális optimizmus és egészségmagatartás: Összefoglalás 

 

 A fentiekben azt vizsgáltuk, hogy különböz  egészségmagatartás-formák (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, testedzés, biztonságos szexuális élet, étkezés, sz r vizsgálatokon való 

részvétel) hogyan kapcsolódnak különböz  egészségügyi problémákkal kapcsolatos 

veszélypercepcióhoz. Külön vizsgáltuk az abszolút veszélypercepciót és a komparatív 

veszélypercepciót (ez utóbbit neveztük relatív vagy irreális optimizmusnak, mivel az eredeti 

elképzelés szerint a komparatív veszélypercepció esetén az emberek irreálisan lebecsülik a 

másokhoz viszonyított relatív veszélyeztettségüket). 

 Weinstein (1987; Weinstein és mtsai, 1996, 2005) eredeti irreális optimizmusra 

vonatkozó elméletével szemben nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a különböz  

egészségügyi problémák kockázatának lebecslése csökkentené az egészségmagatartás 

különböz  formáinak végzését. Ezzel szemben úgy t nik, hogy a vizsgálatban részt vev  

személyek reálisan felmérték viselkedésük rizikófokát: a dohányzó személyek pédául 

magasabbnak ítélték a tüd rák kialakulásának valószín ségét, mint a nem dohányzó 

személyek.   

 Az egyes egészségmagatartásformákra lebontott eredményeket a II.2.31.  táblázat 

tartalmazza. 

 

 Abszolút veszélypercepció Komparatív veszélyperceció 

Dohányik   

Alkoholt fogyaszt   

Sportol   

Biztonságos szexuális életet él - - 

Egészségesen étkezik   

Részt vesz sz r vizsgálatokon   

II.2.31. Táblázat Rizikó – és egészségmagatartás és veszélypercepció ( az adott magatartás 
növeli a veszélypercepció mértékét; az adott magatartás csökkenti a veszélypercepció 
mértékét; ambivalens kapcsolat az adott magatartás és a veszélypercepció közt) 

 

  Összességében azt mondhatjuk, hogy az egészségre nézve káros viselkedések növelik, 

az egészségre nézve kedvez  viselkedések csökkentik a veszélypercepció mértékét. Kivételt a 

biztonságos szexuális élet (mely gyenge kapcsolatot mutatott a veszélypercepcióval) és a 
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sz r vizsgálatokon való részvétel (melynek különböz  összetev i eltér en kapcsolódtak a 

veszélypercepcióhoz) jelentett.  

 Érdekes összefüggés, hogy az egyes egészségmagatartások nem csak azon 

betegségekre vonatkozó veszélypercepcióval mutattak kapcsolatot, mellyel valóban 

kapcsolatban állnak (pl. a dohányzás a tüd rákkal), hanem olyan betegségekkel is, mellyekkel 

nem áll szoros kapcsolatban (pl. n gyógyászati sz r vizsgálaton való részvétel és 

cukorbetegség). Elképzelésünk szerint ez vagy arra utal, hogy a személyek nem pusztán 

racionális alapon ítélték meg veszélyeztettségüket, hanem egyfajta „heurisztikus” becslést 

alkalmazva, általánosítva ítélték azt meg. A másik lehet ség, hogy mind az 

egészségmagatartás, mind a veszélypercepció mögött diszpozicionális tényez k állnak és ezek 

határozzák meg a „generális” veszélypercepciót. 

  

 

A következ kben a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus egészségmagatartással 

mutatott kapcsolatát vizsgáljuk. 

 

1.5.5.2.1. Vonás optimizmus, vonás pesszimizmus és dohányzási szokások 

 

 A dohányzási státusz személyiségvonásokkal való kapcsolatát varianciaanalízissel és 

post hoc Bonferroni – próbával vizsgáltuk (II.2.32. táblázat).  

 
 Soha nem 

dohányzott
Min. 1 

éve 
leszokott 

Alkalmi 
dohányos 
(havonta 

1-2 
alkalom) 

Könny  
dohányos 
(hetente 1-
2 alkalom)

Rendszeres 
dohányos 

(minden nap, 
max. 10 szál)

Er s 
dohányos 
(minden 
nap, min. 
10 szál) 

F szign. 

Vonás 
optimizmus 

9,984 10,053 10,055 10,614 10,226 9,941 0,880 0,451

Vonás 
pesszimizmus 

11,672a 11,442a 12,055b 12,012b 12,490b 13,066b 0,561 0,121

II.2.32. Táblázat A  vonás optimizmus és vonás pesszimizmus összehasonlítása a dohányzói 
státusz mentén   
 

 A vonás optimizmus tekintetében nem kaptunk szignifikáns különbségeket a 

csoportok közt. Vonás pesszimizmus szintjében a dohányzói csoportok közt szignifikáns 

különbséget találtunk: a soha nem dohányzó és a minimum 1 éve leszokott személyek 

alacsonyabb szint  pesszimizmust mutattak, mint az alkalmi, könny , rendszeres és er s 

dohányosok. 
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1.5.5.2.1.a. A dohányzó és nem dohányzó személyek többváltozós összehasonlítása 

 

 A többváltozós elemzés során a jelenleg nem dohányzó (soha nem dohányzott, illetve 

legalább 1 éve leszokott) személyeket vetettük össze a jelenleg dohányzó személyekkel 

(alkalmi, könny , rendszeres és er s dohányosok). Binominális logisztikus regresszióanalízis 

segítségével vizsgáltuk a dohányzás rizikófaktorait (II.2.33. táblázat).  

 
Változók OR Konfidencia – 

intervallum (95%) 
Nem 

Férfi -   

N  1,23 0,966 – 1,646 

Életkor 

- 20  1,303 0,918 – 1,796 

21 0,961 0,661 – 2,650 

22 – 23 1,409 0,570 – 3,484 

24 -  1,550 0,618 – 3,88 

Vonás optimizmus 

       alacsony -  

      mérsékelt 1,221 0,982 – 1,432 

       közepes 1,342 0,865 – 1,321 

       magas 1,167 0,781 – 1,342 

Vonás pesszimizmus 

       alacsony -  

      mérsékelt 1,121 0,981 – 1,231 

       közepes 1,952 1,423 – 2,981  

       magas 2,211 1,341 – 3,21  

II.2.32. Táblázat Binominális logisztikus regressziós modell a dohányzás el rejelzésére (* A 
kategóriák képzése kvartilisek mentén történt). A modell magyarázóereje: Nagelkerke 
R2=0,13 

 

 A vizsgált válzozók közül a vonás pesszimizmus közepes (OR = 1,952) és magas (OR 

= 2,211) szintje jelent rizikófaktort a dohányzó magatartásra vonatkoztatva. Azaz a 

pesszimistább személyek nagyobb valószín séggel váltak kezdtek dohányzó „karriert”. 
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  Az összefüggések jobb megértése érdekében megvizsgáltuk a vonás optimizmus és 

vonás pesszimizmus dohányzási szokásokra kifejtett kombinált hatását. Négy csoportot 

hoztunk létre az alacsony, illetve magas optimizmus. pesszimizmus kombinációjából 

(alacsony vonás optimizmus - alacsony vonás pesszimizmus, alacsony vonás optimizmus – 

magas vonás pesszimzmus, magas vonás optimizmus – alacsony vonás pesszimizmus, magas 

vonás optimizmus – magas vonás pesszimizmus) (az „alacsony”, illetve „magas” csoportokat 

medián hasítással definiáltuk). A  2 – próba eredménye szerint a dohányzói státus nem függ 

az optimizmus – pesszimizmus csoportba való tartozástól. 

  
 1.5.5.2.1.b. Összefoglalás: Dohányzási szokások 

 

 Mintánkban a vonás optimizmus nem állt kapcsolatban a dohányzói magatartással. 

Ezzel szemben a vonás pesszimizmus magas szintje a dohányzás rizikófaktorának bizonyult: 

a pesszimistább személyek nagyobb valószín séggel dohányoztak.   

  

  1.5.5.2.2. Vonás optimizmus, vonás pesszimizmus és alkoholfogyasztás 

 

Az alkoholfogyasztás gyakorisága alapján képzett csoportok összevetését a 

személyiségváltozók mentén varianacianalízis és post hoc Bonferroni – próba segítségével 

végeztük (II.2.33.táblázat). 

 
  Soha nem 

iszik 
Havonta 1-

2-szer  
 Hetente 1-

2-szer 
 2-3 naponta  Minden nap F szign. 

N        
Vonás 
optimizmus 

2,611a 2,536a 2,391b 2,614a 3,093c 3,064 0,016 

Vonás 
pesszimizmus 

2,939 2,975 2,934 2,972 3,281 0,440 0,779 

II.2.33 Táblázat A vonás optimizmus és vonás pesszimizmus összehasonlítása az 
alkoholfogyasztási szokások mentén (az alsó indexek a post hoc elemzés során feltárt 
szignifikáns különbségeket jelzik) 

 

 Az alkoholfogyasztás gyakorisága mentén képzett csoportok a vonás optimizmus 

szintjében különböztek egymástól szignifikánsan (II.2.9.ábra). 
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 II.2.9. Ábra A vonás optimizmus szintje az alkoholfogyasztás gyakorisága mentén képzett 

csoportokban  
 

  A hetente 1-2-szer alkoholt fogyasztó személyek mutatták a legalacsonyabb 

optimizmusszintet és a minden nap alkoholt fogyasztó személyek pedig a legmagasabb 

optimizmusszintet.  

A fogyasztott alkohol mennyisége és a vonás optimizmus, illetve vonás pesszimizmus 

közt a varianciaanalízis eredménye szerint nincs szignifikáns összefüggés (vonás optimizmus: 

F=0,677; szign.=0,608, vonás pesszimizmus: F=1,435; szign.=0,221).  

 A 2 – próba szerint mind az alkoholfogyasztás gyakorisága, mind pedig a fogyasztott 

alkohol mennyisége független az optimizmus – pesszimizmus csoportba való tartozástól.  

  

 1.5.5.2.3. Vonás optimizmus, vonás pesszimizmus és biztonságos nemi élet 

 

 A védekezés gyakoriságát és a védekezés módját vetettük össze a vonás optimizmus, 

illetve vonás pesszimizmus szintjével. A variancianalízis, illetve t-próba eredménye szerint a 

védekezés gyakorisága alapján képzett csoportok közül a „soha nem védekez ” (átlag: 2,743; 

szórás: 0,91) és a „mindig védekez ” (átlag: 3,013; szórás: 0,73) csoport különbözik 

egymástól szignifikánsan a vonás pesszimizmus tekintetében (t=-2,179, p<0,05)). 

 A védekezés módja alapján képzett csoportok mind a vonás optimizmus, mind a vonás 

pesszimizmus tekintetében különböztek egymástól (II.2.34. táblázat). 
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 Semmivel Óvszer Tabletta Spirál Egyéb F szign. 

N        

Vonás 
optimizmus 

2,331a 2,522b 2,592b 2,750b 2,692b 1,986 0,045 

Vonás 
pesszimizmus 

2,771a 2,948ab 3,068b 3,067ab 2,151ab 2,151 0,046 

II.2.34 Táblázat A vonás optimzmus és vonás pesszimizmus összehasonlítása az védekezési 
módszerek mentén (az alsó indexek a post hoc elemzés során feltárt szignifikáns 
különbségeket jelzik) 

 

  Azok mutatták a legalacsonyabb szint  vonás optimizmust, akik semmivel sem 

védekeztek, a tablettával védekez k pedig magasabb pesszimizmus szintet mutattak, mint 

azok, akik semmivel sem védekeztek. Az optimizmus – pesszimizmus csoportba való tartozás 

a 2 – próba szerint sem a védekezés gyakoriságával, sem a védekezés módjával nem állt 

kapcsolatban. 

 

1.5.5.2.4. Vonás optimizmus, vonás pesszimizmus és sportolási szokások  

 

A személyiségvonások varianciáját a sportolási szokások mentén varianciaanalízis és post – 

hoc teszt segítségével vizsgáltuk (II.2.35. táblázat). 

 
 Szinte soha 

sem 
Havonta 1-

2-szer 
Hetente 

min.2-szer 
Hetente min. 3-

szor 
F szign. 

N       
Vonás 
optimizmus 

2,373a 2,554b 2,541b 2,482b 1,337 0,051 

Vonás 
pesszimizmus 

2,857 3,000 2,970 2,925 0,806 0,491 

II.2.35 Táblázat A vonás optimizmus és vonás pesszimizmus összehasonlítása a sportolási 
szokások mentén (az alsó indexek a post hoc elemzés során feltárt szignifikáns 
különbségeket jelzik) 

 

 A csoportok a vonás optimizmus szintjében mutattak szignifikáns különbséget: azok a 

személyek, akik saját bevallásuk szerint szinte soha nem végeztek testedzést, kevésbé voltak 

optimisták, mint a másik 3 csoport tagjai (II.2.10.ábra). 
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II.2.10. Ábra A vonás optimizmus szintje a testedzés gyakorisága alapján képzett 
csoportokban 

Összevetettük, hogy a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus alapján képzett 4 

csoport különbözik – e egymástól a sportolási gyakoriságot illet en (II.2.11.ábra). 
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II.2.11.Ábra A testedzés gyakorisága az optimizmus – pesszimizmus alapján képzett 4 

csoportban 

 
 A 2 – próba alapján a sportolás gyakorisága független az optimizmus – pesszimizmus 

alapján képzett csoporttól.  
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 1.5.5.2.5. Vonás optimizmus, vonás pesszimizmus és étkezési szokások  

 

Az étkezési szokások összefüggését a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus 

szintjével els ként 2 – próbával vizsgáltuk (II.2.36. táblázat). Ennek során négy – négy 

csoportot hoztunk létre az optimizmus és pesszimizmus kvartilisek mentén.  

 
Vonás optimizmus Vonás pesszimizmus Egyetért azzal, 

hogy… 
(az igenl  válaszok 
százaléka az összes 
vsz-hez viszonyítva) 

 

A
la

cs
on

y 

M
ér

sé
ke

lt 

K
öz

ep
es

 

M
ag

as
 

A
la

cs
on

y 

M
ér

sé
ke

lt 

K
öz

ep
es

 

M
ag

as
 

sosem eszik zsíros 
ételt 

0,9 1,8 1,9 2,5 0,9 0,7 2,8 2,6 

ritkán eszik zsíros 
ételt 

11 10,1 11 19,2 10,8 7,5 16,1 16,8 

naponta eszik 
zöldséget 

7,5 7,5 9,8 17,7 6,7 6 12,3 17,4 

hetente eszik 
zöldséget 

10,2 9,1 10,2 16,1 9,5 9,7 13 13,5 

szokott nassolni 16,7 13 17,9 26,8 13,9 13,5 23,6 23,4 
ritkán fogyaszt 
szénsavas üdítöt 

20,4 10,1 10,5 18,6 8,5 8,1 14,9 18,2 

odafigyel arra, hogy 
mit eszik 

8,3 9,7 10,2 18,3 6,9 6,1 14,3 19,2 

II.2.36. Táblázat Az étkezési szokások megoszlása a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus 
függvényében (a táblázatban az állítással egyetért  személyek százalékos arána szerepel) 
 

 A 2 – próba alapján az optimizmus – csoportok a napi zöldségfogyasztók ( 2 = 9,228, 

szig = 0,026) és a nassolók ( 2 = 10,335, szig = 0,016) arányában különböznek egymástól 

(II.2.12.ábra). 
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II.2.12. Ábra A naponta zöldséget fogyasztó és a nassoló személyek százalékos aránya a 

vonás optimizmus szintje alapján kialakított 4 csoportban 
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 A naponta zöldséget fogyasztó személyek aránya a magas optimizmus csoportban a 

legmagasabb, ugyancsak itt a legmagasabb a nassoló személyek aránya.   

A pesszimizmus szintje mentén kialakított 4 csoport 3 dimenzióban mutatott 

összefüggést az étkezési szokásokkal: a napi zöldségfogyasztás ( 2: 20,57 ; p=0,000), ritka 

szénsavas üdít  fogyasztás ( 2: 7,503 ; p=0,057) és tudatos étkezés ( 2: 30,262 ; p=0,000) 

(II.2.13.ábra).  
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II.2.13. Ábra A naponta zöldséget fogyasztó, szénsavas üdit t ritkán fogyasztó és az 

étkezésükre tudatosan odafigyel  személyek százalékos aránya a vonás pesszimizmus 
szintje alapján kialakított 4 csoportban 

 

 A magas pesszimizmusú csoportban a legmagasabb a naponta zöldséget fogyasztó, a 

szénsavas üdit t ritkán fogyasztó és az étkezésre tudatosan odafigyel  személyek aránya.  

  Az étkezési szokásokat összevetettük a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus 

alacsony és magas szintje alapján képzett 4 csoportban (II.2.37. táblázat). 
Egyetért azzal, 

hogy… 
(az igenl  válaszok 
százaléka az összes 

vsz-hez 
viszonyítva) 

Alacsony 
optimizmus – 
alacsony 
pesszimizmus 
csoport 

Magas 
optimizmus – 
alacsony 
pesszimizmus 
csoport 

Alacsony 
optimizmus – 
magas 
pesszimizmus 
csoport 

Magas 
optimizmus – 
magas 
pesszimizmus 
csoport 

2 szign. 

sosem eszik zsíros 
ételt 

1,3 - 0,4 4,6 2,997 0,809 

ritkán eszik zsíros 
ételt 

18,4 1,7 3,8 30,1 1,935 0,586 

naponta eszik 
zöldséget 

12,6 1,3 3,8 30,1 5,868 0,118 

hetente fogyaszt 
zöldséget 

16,3 2,1 2,9 25,9 0,747 0,862 

szokott nassolni 23,4 3,8 4,6 40,2 0,850 0,837 
ritkán fogyaszt 
szénsavas üdítöt 

12,6 1,7 4,2 35,6 12,254 0,007 

odafigyel arra, 
hogy mit eszik 

11,3 0,8 4,6 32,6 15,979 0,001 

II.2.37 Táblázat Az étkezési szokások megoszlása a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus 
szintje alapján képzett csoportokban (a táblázatban az állítással egyetért  személyek 
százalékos arána szerepel) 
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 A 2 – próba alapján a szénsavas üdit ital fogyasztás és a tudatos étkezés tekintetében 

van szignifikáns különbség a csoportok közt (II.2.14. ábra).  
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II.2.14. Ábra A szénsavas üdit t ritkán fogyasztó és az étkezésükre tudatosan 
odafigyel  személyek százalékos aránya a vonás pesszimizmus és a vonás optimizmus 
szintje alapján kialakított 4 csoportban 

 

 Mindkét mutató mentén a magas optimizmus – magas pesszimizmus csoportban volt a 

legmagasabb az egyetért  személyek aránya: közülök fogyasztanak a legkevesebben 

szénsavas üdit italt és k figyelnek leginkább oda arra, hogy mit fogyasztanak. 

 Az összefüggések jobb megértése érdekében binominális regresszióanalízis 

segítségével vizsgáltuk a változók közti kapcsolatot (II.2.38. táblázat) (a táblázatban csak 

azokat az – étkezésre vonatkozó – változókat tüntettük fel, melyek legalább 1 változóval 

szignifikáns kapcsolatban állnak). 
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 Naponta fogyaszt 
zöldséget 

Szokott nassolni Ritkán iszik 
szénsavasat 

Tudatosan étkezik

Változók OR CI  
(95%) 

OR CI  
(95%) 

OR CI  
(95%) 

OR CI  
(95%) 

Nem 
 Férfi -    -  -  -  
N  2,088 1,495- 

2,917 
1,561 1,093 – 

2,229 
1,831 1,329 – 

2,522 
1,987 1,430 – 

2,762 
Életkor 

-20 -  -  -  -  
21 0,802 0,502 – 

1,281 
0,714 0,421 – 

1,209 
1,521 0,964 – 

2,401 
1,032 0,648 – 

1,641 
22-23 1,093 0,717 – 

1,667 
0,627 0,392 – 

1,004 
1,187 0,785 – 

1,795 
1,005 0,659 – 

1,533 
24- 0,793 0,523 – 

1,203 
0,714 0,448 – 

1,137 
1,261 0,842 – 

1,888 
0,796 0,527 – 

1,204 
Vonás optimizmus* 
       
alacsony 

-  -  -  -  

      
mérsékelt 

1,091 0,648 – 
1,837 

0,443 0,250 – 
0,786 

0,988 0,599 – 
1,629 

1,293 0,776 – 
2,155 

       
közepes 

1,345 0,804 – 
2,251 

0,882 0,481 – 
1,616 

0,778 0,472 – 
1,283 

0,988 0,592 – 
1,650 

magas 1,444 0,878 – 
2,376 

0,707 0,397 – 
1,261 

0,857 0,527 – 
1,391 

1,005 0,612 – 
1,650 

Vonás pesszimizmus* 
       
alacsony 

-  -  -  -  

      
mérsékelt 

0,799 0,459 – 
1,390 

1,295 0,715 – 
2,343 

0,974 0,574 – 
1,652 

0,843 0,487 – 
1,461 

       
közepes 

1,120 0,678 – 
1,850 

1,628 0,928 – 
2,857 

1,292 0,794 – 
2,103 

1,653 1,005 – 
2,719 

magas 1,858  1,104 – 
3,128 

1,209 0,684 – 
2,137 

1,747  1,049 – 
2,909 

2,757  1,634 – 
4,653 

Nagelkerke 
R2 

0,088 0,052 0,049 0,098 

II.2.38.Táblázat Binominális logisztikus regressziós modell az étkezési szokások  
el rejelzésére (* A kategóriák képzése kvartilisek mentén történt).   

 

 Az étkezési szokások közül 4 dimenzióval kapcsolatban tudtuk kimutatni a mért 

változók prediktív erejét (a többi változóra vonatkozó – nem szignifikáns hatásokat – nem 

tüntettük fel a táblázatban). 

 A mindennapos zöldségfogyasztást a vonás pesszimizmus magas szintje jósolta be. A 

magas pesszimizmus érték  személyek mintegy kétszer olyan gyakran fogyasztanak naponta 

zöldséget, mint az alacsony pesszimizmusú személyek (OR = 1,858). A nassolást a nem és a 

vonás optimizmus jósolta be: a n k a férfiaknál gyakrabban (OR = 1,561) és a mérsékelt 

optimizmusú személyek az alacsonyabb optimizmusú személyeknél ritkábban (OR = 0,443) 

nassoltak. 
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 A szénsavas italok fogyasztását a nem és a vonás pesszimizmus szintje jósolta be: a 

n k és a magas pesszimizmusú személyek több szénsavas italt fogyasztanak, mint a férfiak, 

illetve az alacsony pesszimizmusú személyek. A tudatos étkezést a vonás pesszimizmus 

jósolta be: a közepesen, illetve er sen pesszimista személyek nagyobb valószín séggel 

értettek egyet az állítással, miszerint odafigyelnek arra, hogy mit fogyasztanak (OR = 1,653, 

illetve OR = 2,757).  

 

1.5.5.2.5. Vonás optimizmus, vonás pesszimizmus és sz r vizsgálatokon való részvétel 

  
A személyiségvonások kapcsolatát a sz r vizsgálatokon való részvétellel el ször 2 – próba 

segítségével vizsgáltuk (II.2.39. táblázat) 
 
 

Vonás optimizmus Vonás pesszimizmus Sz r vizsgálat  
 

(az igenl  válaszok 
százaléka az összes 
vsz-hez viszonyítva) 

 

A
la

cs
on

y 

M
ér

sé
ke

lt 

K
öz

ep
es

 

M
ag

as
 

A
la

cs
on

y 

M
ér

sé
ke

lt 

K
öz

ep
es

 

M
ag

as
 

Fogászati 12 13,6 12,3 21,8 12,2 10,8 18,4 18,3 
Tüd sz rés 7,6 7,2 8,3 12,7 7,6 5,9 11,3 11,1 
N gyógyászati* 14,5 13 16,4 25,6 10,2 12,3 23 23,9 
Egyéb 8,2 7,6 6,3 14,2 37,1 31 30,2 44,5 

II.2.39.Táblázat A sz r vizsgálatokon való százalékos részvételi arány a vonás optimizmus 
és a vonás pesszimizmus szintje alapján képzett 4 – 4 csoportban (*csak a n i vizsgálati 
személyek adatait vettük figyelembe) 
 

A 2 – próba alapján a n gyógyászati sz r vizsgálatokon való részvétel ( 2: 16,763; 

p=0,01), illetve az egyéb szür vizsgálaton való részvétel ( 2: 16,763; p=0,016) áll 

kapcsolatban a vonás pesszimizmussal (II.2.15.Ábra). 
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aránya
Egyéb sz r vizsgálaton
való részvétel

 
 
 
II.2.15. Ábra A n gyógyászati vizsgálaton és egyéb sz r vizsgálaton átesett személyek 

százalékos aránya a vonás pesszimizmus alapján képzett csoportokban 
 
 
  A n gyógyászati vizsgálaton való részvétel aránya párhuzamosan n  a vonás 

pesszimizmus arányával: a legmagasabb pesszimizmus – szint  n k vettek részt legnagyobb 

valószín séggel ilyen jelleg  vizsgálaton. Az egyéb jelleg  sz r vizsgálaton való részvétel U 

– alakú összefüggést mutat a pesszimizmussal: a legalacsonyabb és a legmagasabb 

pesszimzmus járt együtt a legnagyobb arányú részvétellel. 

 A sz r vizsgálatokon való részvétere vonatkozó adatokat összevetettük a vonás 

optimizmus és vonás pesszimizmus alacsony és magas szintje alapján képzett 4 csoportban. A 

2 – próba szerint nincs összefüggés az optimizmus – pesszimizmus csoportba tartozás és a 

sz r vizsgálatokon való részvétel között. 

Az összefüggések jobb megértése érdekében binominális regresszióanalízissel 

vizsgáltuk a változók hatását a szür vizsgálatokon való részvételre (II.2.40.táblázat).  
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 Fogászat Tüd sz rés N gyógyászat Egyéb 
Változók OR CI  

(95%) 
OR CI  

(95%) 
OR CI  

(95%) 
OR CI  

(95%) 
Nem 

Férfi -  -  -  -  
N  0,994 0,717-

1,377 
1,016 0,733-

1,408 
-  1,303 0,937-

1,812 
Életkor 

-20 -  -  -  -  
21 0,724 0,461-

1,135 
1,294 0,809-

2,072 
1,440 0,768-

2,700 
0,854 0,534-

1,136 
22-23 1,138 0,747-

1,732 
1,387 0,905-

2,128 
1,810 1,009-

3,249 
0,973 0,638-

1,483 
24 -  1,546 1,014-

2,358 
2,181 1,446-

3,288 
1,947 1,055-

3,592 
0,954 0,631-

1,444 
Vonás optimizmus* 
       
alacsony 

-  -  -  -  

      
mérsékelt 

1,640 0,978-
2,750 

1,053 0,631-
1,760 

0,994 0,504-
1,962 

0,988 0,597-
1,636 

       
közepes 

0,963 0,584– 
1,588 

0,997 0,597-
1,664 

1,001 0,504-
1,991 

0,542 0,322-
0,914 

magas 1,461 0,894-
2,388 

1,013 0,616-
1,666 

0,850 0,437-
1,654 

0,799 0,489-
1,306 

Vonás pesszimizmus* 
       
alacsony 

-  -  -  -  

      
mérsékelt 

0,777 0,453-
1,332 

0,719 0,417-
1,238 

1,836 0,917-
3,677 

0,889 0,516 – 
1,533 

       
közepes 

0,870 0,527-
1,437 

0,873 0,532-
1,432 

2,908 1,507-
5,611 

0,904 0,547 – 
1,495 

magas 0,749 0,445-
1,263 

0,881 0,525-
1,478 

 3,140 1,540-
6,400 

1,775 1,058 – 
2,976 

Nagelkerke 
R2 

0,036 0,031 0,074 0,047 

II.2.40. Táblázat Binominális logisztikus regressziós modell a sz r vizsgálatokon való 
részvétel  el rejelzésére (* A kategóriák képzése kvartilisek mentén történt).   
 

A fogászati sz r vizsgálaton és a tüd sz résen való részvételt a 24 évnél id sebb 

életkor jósolta be. A n gyógyászati sz r vizsgálaton való részvétel valószín ségét az id sebb 

életkor és a közepes (OR =2,908) és a magas vonás pesszimizmus (OR=3,140) jósolta be. Az 

egyéb sz r vizsgálaton való részvételt az optimizmus és a pesszimizmus jósolta be. Az 

alacsony optimizmus szint  csoporthoz képest a közepes optimizmusú személyek kisebb 

valószín séggel (OR= 0,542) vettek részt sz r vizsgálaton. Az alacsony pesszimizmusú 

szint  csoporthoz képest a magas (OR=1,775) pesszimizmusú csoport nagyobb 

valószín séggel vett részt sz r vizsgálaton. 
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1.5.5.2.6. Összefoglalás: Vonás optimizmus, vonás pesszimizmus és egészségmagatartás 
 
 
 A fentiekben a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus viszonyát vizsgáltuk egyes 

egészségre nézve káros, illetve kedvez  magatartásmintázatokkal (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, biztonságos szexuális élet, testedzés, étkezési szokások és orvosi 

sz r vizsgálatokon való részvétel).  

 A dohányzási szokások az optimizmussal nem, a pesszimizmussal viszont 

kapcsolatban állnak: a pesszimizmus magas szintje növelte a dohányzás valószín ségét. Az 

alkoholfogyasztással kapcsolatban megmutatkozott a széls ségesen magas optimizmus 

potenciális káros volta: a széls ségesen magas vonás optimizmus gyakori 

alkoholfogyasztáshoz társul.  

 A biztonságos nemi élettel kapcsolatban megmutatkozott, hogy az optimizmus és a 

pesszimizmus nem tekinthet  dichotóm – egyazon dimenzió két végpontján elhelyezked  – 

konstruktumnak: míg az alacsony optimizmus – szint  személyek hajlamosak a védekezés 

elhanyagolására, addig a pesszimizmus magasabb védekezési hajlandósághoz kapcsolódik.  

 A testedzéssel kapcsolatban az optimizmus pozitív hatása nyilvánul meg: az 

optimistább személyek nagyobb valószín séggel végeztek testedzést, mint a kevésbé 

optimista személyek. Ezzel szemben a sz r vizsgálatokon való részvételt a pesszimizmus 

magas szintje jósolta be.  

 Az optimizmus és pesszimizmus interaktív hatása az egészséges étkezéssel 

kapcsolatban mutatkozott meg: bár mind az optimizmus, mind a pesszimizmus magas szintje 

egészségesebb étkezési szokásokkal jár, együttes el fordulásuk (azaz a „hedonikusan gazdag” 

elvárások) járt együtt tudatosabb, egészségesebb étkezési szokásokkal.  

 A vonás pesszimizmus egészségmagatartásra kifejtett esetleges pozitív hatásai (pl. 

sz r vizsgálatokon való részvételre kifejtett hatás) arra utalnak, hogy önmagában a jöv vel 

kapcsolatos figyelem (függetlenül annak pozitív vagy negatív tartalmától) pozitív hatással 

lehet az egészségmagatartásra. 

 Fontos eredményünk, hogy különböz  típusú egészségmagatartásokat eltér  módon 

befolyásol az optimizmus és a pesszimizmus. Nem létezik egy egységes, minden esetre 

alkalmazható kapcsolattípus. Ezen eredménynek fontos gyakorlati konzekvenciái vannak az 

egészségfejlesztésre vonatkozóan (ld. Megbeszélés).   
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1.5.5.2. A szubjektív egészségi állapot meghatározói 

 

Hipotézisünk szerint az egészségi állapot szubjektív megítélését befolyásolják a 

demográfiai tényez k (nem, életkor), az egészségmagatartás és az optimizmus, illetve 

pesszimizmus szintje.  

 A szubjektív egészségi állapot meghatározó tényez it korreláció és regresszióanalízis 

és varianciaanalízis segítségével vizsgáltuk. A korrelációs elemzés eredményét ld. a II.2.41. 

táblázatban. 

 É
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Szubjektív 
egészségi 
állapot 

0,032 0,141** -0,180** -0,117** -0,014 -0,028 0,231** 0,091 

 
II.2.41.Táblázat A szubjektív egészségi állapot korrelációja a vonás optimizmussal, vonás 

pesszimizmussal, dohányzási, alkoholfogyasztási és testedzési szokásokkal (**:p<0,001, 
*:p<0,05) 

 
 Az életkor nem mutatott szignifikáns korrelációt a szubjektív egészségi állapottal. 

Ebben bizonyára nagy szerepe van annak, hogy vizsgálati mintánk viszonylag homogénnek 

tekinthet  életkori szempontból. A vonás optimizmus 0,141-es korrelációt (p<0,001), a vonás 

pesszimizmus -0,180-as korrelációt (p<0,001) mutatott a szubjektív egészségi állapottal.  

 Lineáris regresszióanalízist végeztünk, melybe függ  változóként a szubjektív 

egészségi állapotot, prediktor változóként a nemet, az életkort, a vonás optimizmust és a 

vonás pesszimizmust, az alkoholfogyasztást, dohányzást és testedzést vontuk be. Az analízis 

szerint modellünk magyarázóereje meglehet sen gyenge (R2 = 0,37). A modell szerint a 

vonás pesszimizmus, a nem, a dohányzói státusz és a testedzés jósolja be szignifikánsan a 

szubjektív egészségi állapot szintjét (II.2.42.táblázat).  
 

Vonás 
pesszimizmus 

Vonás 
optimizmus 

Testedzés Dohányzás Nem  Függ  
változó 

Sztenderd  - k illesztett R2 

Szubjektív 
egészségi 

állapot 

-0,176** 0,183** 0,127** -0,103* -0,076* 0,37 

  
      II.2.42. Táblázat A szubjektív egészségi állapot regressziós analízise (**:p<0,001, 

*:p<0,005) 
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 A prediktor változók közül a vonás optimizmus és a testedzés gyakorisága 

szignifikánsan jobb szubjektív egészségi állapotot jósol be. A vonás pesszimizmus, a 

dohányzás magasabb szintje és a n i nem rosszabb egészségi állapotot jósol.   

 Az összefüggések jobb megértése érdekében csoportokat képeztünk a vonás 

optimizmus és vonás pesszimizmus szintje alapján és az így nyert csoportokban hasonlítottuk 

össze a szubjektív jóllét szintjét. A csoportképzés során a vonás optimizmus és a vonás 

pesszimizmus kvartiliseit vettük alapul és az optimizmus, illetve pesszimizmus alsó és fels  

25% alapján képeztünk 4 csoportot: alacsony optimizmus – alacsony pesszimizmus (op), 

magas optimizmus – magas pesszimizmus (OP), alacsony optimizmus – magas pesszimizmus 

(oP) és magas optimizmus – alacsony pesszimizmus (Op).  

 Az így képzett 4 csoport szubjektív jóllét szintjét varianciaanalízissel és post hoc 

Bonferroni – próbával vetettük össze (II.2.43.Táblázat). 

 

 Alacsony 
optimizmus- 

alacsony 
pesszimizmus 

Magas 
optimizmus – 

alacsony 
pesszimizmus 

Alacsony 
optimizmus – 

magas 
pesszimizmus 

Magas 
optimizmus – 

magas 
pesszimizmus 

N 76 21 26 116 

Szubjektív 
egészségi állapot 

3,32a 4,36b 3,39a 3,72c 

II.2.43.Táblázat A szubjektív egészségi állapot összehasonlítása az optimizmus és 
pesszimizmusszint alapján képzett csoportokban (az alsó indexek a post hoc elemzés 
során feltárt szignifikáns különbségeket jelzik) 

 
 A varianciapróba szerint a csoportok szignifikánsan különböznek a szubjektív állapot 

szintjében (F=9,261, p=0,000). A post hoc próba szerint a magas optimizmus – alacsony 

pesszimizmus csoport szignifikánsan jobb szubjektív egészségi állapotról számol be, mint a 

többi csoport. Az alacsony optimizmus – alacsony pesszimizmus csoport és az alacsony 

optimizmus – magas pesszimizmus csoport szignifikánsan rosszabb szubjektív egészségi 

állapotról számolt be, mint a magas optimizmus – magas pesszimizmus csoport (II.2.16. 

Ábra).  
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 II.2.16. Ábra A szubjektív egészségi állapot összehasonlítása az optimizmus és 

pesszimizmusszint alapján képzett csoportokban (op=alacsony optimizmus-alacsony 
pesszimizmus; Op=magas optimizmus-alacsony pesszimizmus, oP=alacsony 
optimizmus-magas pesszimizmus, OP=magas optimizmus-magas pesszimizmus) 

 

 

1.5.5.3.1. A szubjektív jóllét meghatározói: Összefoglalás 

 

 A fentiekben azt vizsgáltuk, hogy milyen tényez k befolyásolják a szubjektív 

egészségi állapot megítélését. A férfiak, illetve azok, akik gyakran végeznek testedzést 

jobbnak ítélik az egészségi állapotukat. A dohányzás negatívan befolyásolta az egészségi 

állapot megítélését. A regressziós vizsgálat szerint az optimizmus jobb, a pesszimizmus 

rosszabb szubjektív egészségi állapotot jósol be.  

 Érdekes eredmény, hogy a varianciaanalízis eredménye szerint a magas optimizmus – 

magas pesszimizmus csoport szignifikánsan jobb egészségi állapotról számolt be, mint az 

alacsony optimizmus – alacsony pesszimizmus csoport. Ennek hátterében a „hedonikusan 

gazdag” elvárások protektív szerepe állhat (ld. lejjebb).  

  

1.5.5.3.  A komplex modell: elemzés útvonal elemzéssel 

 

Disszertációmban egy olyan modellt mutatok be, melyben a diszpozicionális tényez k 

(vonás optimizmus és vonás pesszimizmus) befolyásolják az egészségre nézve kedvez , 

illetve káros magatartás végézését. Az egészségmagatartás (és a diszpozicionális tényez k 

meghatározzák az – objektív és szubjektív – egészségi állapotot. Az egészségi állapot pedig 

meghatározza a személy veszélypercepcióját az egyes egészségügyi problémákkal 
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kapcsolatban (mind az abszolút veszélypercepciót, mind a „másokhoz” viszonyított 

komparatív veszélypercepciót/irreális optimizmust (II.2.17.ábra). 

  

 

Diszpozicionális 
tényez k

Egészség-
magatartás

Egészségi 
állapot

Irreális 
optimizmus

 
II.2.17.ÁbraA hipotetikus modell 
  

A statisztikai elemzés során útmodell – elemzést (Székelyi – Barna, 2002) végeztünk. 

Az útmodell elemzés el tt faktoranalízis segítségével faktorokba rendeztük (ld. 12. 

Melléklet). A faktoranalízis nyomán 3 faktorba rendeztük az egészségre nézve kedvez  és az 

egészségre nézve káros magatartásmintákat. Az els  faktort az alkoholfogyasztás és a 

dohányzó magatartás terhelte (Egészségre Nézve Káros Magatartás Faktor). A második 

faktort a testedzés, a biztonságos szexuális élet és a tudatos étkezés (Egészségre Nézve 

Kedvez  Magatartás Faktor). A harmadik faktort a sz r vizsgálatokon való részvétel 

(Sz r vizsgálatok Faktor). A sz r vizsgálatokon való részvétel és az egészségre nézve 

kedvez  magatartások külön faktorba rendez dését a minta életkori sajátosságai 

magyarázhatják: fiatal életkoruk miatt igen ritkán vesznek részt sz r vizsgálaton. 

Az eredmények jobb megértése érdekében férfiaknál és n knél külön vizsgáltuk a 

regressziós kapcsolatokat. Els ként a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus alapján 

jósoltuk a 3 nagy faktort. Ezután a szubjektív egészségi állapot szintjét becsüljük az 

egészségmagatartás faktorok, az optimizmus és pesszimizmus alapján. Végül a 

veszélypercepciót becsüljük az összes többi változó alapján. 

 A férfi vizsgálati személyeknél talált szignifikáns hatásokat a II.2.18.ábra tünteti fel.  
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Vonás 
optimizmus

Vonás 
pesszimizmus

Kedvez  
Magatartás 

Faktor

Kedvez tlen 
Magatartás 

Faktor

Sz r vizsgálat 
Faktor

Szubjektív 
egészségi 

állapot
Veszélypercepció

-0,14

-0,12

0,12

0,24

-0,23

0,219

0,124

0.315

-0,32

 
II.2.18.Ábra Útmodell – elemzés a szignifikáns eredmények feltüntetésével 

(férfiaknál)(Kedvez  Magatartás Faktor: testedzés, biztonságos szexuális élet, tudatos 
étkezés;Kedvez tlen Magatartás Faktor: alkoholfogyasztás, dohányzás; Sz r vizsgálat 
Faktor: a sz r vizsgálatok száma)  

 

 A vonás optimizmus szignifikáns prediktora volt a Kedvez  Magatartás Faktornak és a 

Sz r vizsgálat Faktornak. A vonás pesszimizmus szignifikánsan el re jelezte a Kedvez tlen 

Magatartás Faktort. A Kedvez  Magatartás faktor pozitívan, a Kedvez tlen Magatartás Faktor 

negatívan kapcsolódott a szubjektív egészségi állapothoz. A szubjektív egészségi állapot és a 

vonás optimizmus magasabb szintje alacsonyabb szint  veszélypercepciót jósolt be az 

egészségügyi problémákkal kapcsolatban. 

 A n i vizsgálati személyekre vonatkozó adatokat a II.2.19. Ábra tartalmazza. 
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Vonás 
optimizmus

Vonás 
pesszimizmus

Kedvez  
Magatartás 

Faktor

Kedvez tlen 
Magatartás 

Faktor

Sz r vizsgálat 
Faktor

Szubjektív 
egészségi 

állapot
Veszélypercepció

-0,28

-0,08

0,32

0,15

-0,13

0,316

0.121

-0,32

-0,462

-0,163

 
II.2.19.Ábra Útmodell – elemzés a szignifikáns eredmények feltüntetésével (n knél) (Kedvez  

Magatartás Faktor: testedzés, biztonságos szexuális élet, tudatos étkezés;Kedvez tlen 
Magatartás Faktor: alkoholfogyasztás, dohányzás; Sz r vizsgálat Faktor: a 
sz r vizsgálatok száma)   

 

 A n i válaszadóknál a vonás optimizmus er sebb bejóslója volt a Kedvez  Magatartás 

Faktornak és a szubjektív egészségi állapotnak, mint a férfiaknál. Szemben a férfiakkal, a n k 

esetében a vonás optimizmus nem volt prediktora a Sz r vizsgálat Faktornak. A vonás 

pesszimizmus er s negatív prediktora volt a Sz r vizsgálat Faktornak (és gyengébb 

prediktora volt a Kedvez tlen Magatartás Faktornak, mint a férfiak esetén). A Sz r vizsgálat 

Faktor negatív prediktora volt a szubjektív egészségi állapotnak.  

 Összeségében úgy t nik, hogy a magas vonás pesszimizmus els sorban férfiaknál 

jelent veszélyeztet  tényez t az egészségre nézve káros magatartásokra vonatkozóan. A vonás 

optimizmus n knél jobb prediktora az egészségre nézve kedvez  magatartásoknak.   
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III. MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
 
 Disszertációm a pozitív egészségpszichológia elméleti keretében született. Arra 

kerestem a választ, hogy az optimizmus és pesszimizmus hogyan kapcsolódik a tesi és lelki 

egészség különböz  mutatóihoz (megküzdési sítlus, élettel való elégedettség, szubjektív 

egészségi állapot, egészségmagatartás).   

 A következ kben a kutatási kérdések mentén összefoglalom a kutatási eredményeket, 

majd ezek gyakorlati konzekvenciáit mutatom be. Végül összegzem az optimizmus 

egészségre, egészségmagatartásra kifejtett hatásával kapcsolatos elméleti kérdéseket, 

melyeket a jöv beli kutatásoknak kell megválaszolnia. 

 
 
1. Az eredmények összefoglalása 
 
 Doktori vizsgálatomat két fázisban végeztem. Az el vizsgálatban 164 (n i) vizsgálati 

személy, a másodikban 683 (férfi és n ) vizsgálati személy vett rész. 

Eredményeink arra utalnak, hogy el kell fogadnunk Norem és Chang (2002b) 

figyelmeztetését, miszerint a helyzet bonyoltabb annál, semminthogy azt mondhassuk, hogy 

„az optimizmus hasznos” és „a pesszimizmus káros”. Úgy t nik, hogy (1) mind az 

optimizmusnak, mind a pesszimizmusnak megvan a potenciális el nye és ára és (2) ezek az 

el nyök, illetve hátrányok a kontextustól függnek. 

 
 
1.1. Az optimizmuskonstruktumok egymással mutatott viszonya 
 

Az optimizmus (és pesszimizmus) fogalma „erny fogalomnak” tekinthet , melyet 

számos konstruktumra használnak. Kutatásomban megvizsgáltam eme konstruktumok 

egymással mutatott kapcsolatát.  

Eredményeim szerint a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus egymástól részben 

független konstruktumnak tekinthet ek. Erre utalnak mind az el vizsgálat eredményei, mind 

pedig az, hogy a f  vizsgálati fázisban az optimizmus és pesszimizmus eltér  korrelációs 

mintázatot mutatott az egyes változókkal kapcsolatban (ld. lejjebb). Ezen eredményünk 

megfelel az optimizmuskutatás újabb eredményeinek (Peterson, 2000; Kubzansky és mtsai, 

2004; Benyamini, 2005) és arra mutat, hogy bizonyos személyek bizonyos helyzetekben 

egyszerre bírhatnak pozitív és negatív, „hedonikusan gazdag” jelleg  elvárásokkal.  Ez a 
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jelenség beilleszthet  Caccioppo és Berntson (1999) az érzelmi rendszerre vonatkozó 

elméletébe, miszerint az érzelmi rendszer nem bipoláris kontinuumként, hanem „kétváltozós 

térként” konceptualizálható. Ebben a rendszerben a pozitív és negatív érzelmek 

megjelenhetnek reciprok módon (ami a leggyakoribb) egymástól függetlenül aktiválódhatnak, 

illetve lehet ség van az együttes aktivációra (koaktiváció) és a koinhibícióra is. 

Ennek fényében indokoltnak t nik Schwarzer (1999) egészségmagatartásra vonatkozó 

modelljének kiegészítése. Schwarzer (1999) a leegyszer sít  „optimizmus versus realizmus” 

dichotóm felfogással, egymástól független dimenzióként képzeli el az optimizmust és a 

realizmust (ld. I.4.2. rész). Eredményeink - és az optimizmuskutatás legfrissebb eredményei 

alapján – indokoltnak t nik a pozitív és negatív elvárások egymástól független dimenzióként 

való kezelése (III.1.ábra). Ezzel együtt az optimizmus és a realitáshoz való h ség nem 

tekinthet  független dimenziónak. Idézzük itt fel Armor és Taylor (1998) gondolatát, 

miszerint az optimista elvárások soha nem távolodnak el annyira a realitástól, hogy „bajba 

sodorják” a személyt (ld. 2.5.1.rész: Optimizmus és megküzdés, 2.5.1.2. rész: Optimizmus 

kapcsolata a realitással). 

 

Realizmus

Optimizmus

Pesszimizmus

 
III.1.Ábra Az optimizmus, pesszimizmus és a realitáshoz való h ség, mint három 

viszonylag független dimenzió 
 

Az ábra alapján azt mondhatjuk, hogy az optimizmus – pesszimizmus mindenfajta 

kombinációja (koaktiváció, koinhibíció, reciprok aktiváció és egymástól független aktiváció) 

társulhat reális, illetve irreális elvárásokhoz.  

El vizsgálatunk során az optimizmus és pesszimizmus konstruktumok 3, egymástól 

elkülöníthet  faktorát mutattuk ki. Az els  faktorba a diszpozicionális jelleg  elvárások 

kerültek, a másodikba a szorongáscsökkentés szolgálatában álló, tudatos stratégiaként 
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funkcionáló defenzív pesszimizmus, a harmadikba a fenyeget  ingerek el fordulási 

valószín ségére vonatkozó irreális optimizmus (ami, mint az vizsgálatomból kiderült, nem 

tekinthet  teljesen irreálisnak: helyesebb lenne a reális veszélypercepció megnevezés).  

Az optimizmus konstruktumok egymástól való megkülönböztetése alapvet  

fontosságú, ha intervenciós módszerekkel akarjuk befolyásolni egy adott személy 

optimizmusát, pesszimizmusát. Az egyes optimizmus konstruktumok eltér  mértékben 

változtathatóak és az alkalmazott intervenciós technika sikerét az is nagy mértékben 

befolyásolhatja, hogy az az optimizmus növelését vagy a pesszimizmus csökkentését t zi – e 

ki céljául (az intervenciós technikákról ld. lejjebb).  

 

1.2. Optimizmus és megküzdés 

 

Kutatásom (illetve az el vizsgálat) egyik célja volt feltárni a kapcsolatot az egyes 

optimizmus konstruktumok és megküzdési formák közt. Eredményeim megfelelnek az 

optimizmuskutatás vonatkozó eredményeinek. A vonás optimizmus az aktív, adaptív 

megküzdési formákhoz kapcsolódik. Ezzel szemben a vonás pesszimizmus negatívan 

kapcsolódott az aktív megküzdés és pozitívan a figyelem eltereléshez, illetve a feladáshoz. A 

pesszimizmus figyelem eltereléssel (és negatív érzelmekkel) mutatott kapcsolata 

magyarázhatja a pesszimizmus és dohányzás közti kapcsolatot (a pesszimizmus és dohányzás 

kapcsolatáról ld. lejjebb).   

 El vizsgálatomban az irreális optimizmus (azaz az egészségügyi problémák 

megjelenési valószín ségének a lebecsülése) maladaptív megküzdési stratégiákhoz 

kapcsolódott. Az optimizmus konstruktumok közt egyedüliként állt kapcsolatban például a 

szerabúzussal: azok a személyek, akik magasabb szint  irreális optimizmust mutattak, 

hajlamosabbak voltak a szerhasználatot megküzdési formaként alkalmazni. Ugyanakkor 

második vizsgálati fázisunk eredménye szerint az alkoholfogyasztó személyek alacsonyabb 

szint  irreális optimizmust mutattak. Ez az ellentmondás feloldható azzal, hogy az els  

kutatási fázisban a szerhasználatot megküzdési formaként mértük, míg a második kutatási 

fázisban nem megküzdési formaként, hanem önmagában, illetve azzal, hogy az els  fázisban 

pszichológushallgatók, a másodikban f iskolai hallgatók alkották a mintát.  
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1.3. Optimizmus és élettel való elégedettség 

 

A pozitív pszichológia egyik kiemelt kérdése, hogy milyen személyiségvonások 

határozzák meg az élettel való elégedettség szintjét (Szondy, 2003). A releváns kutatások 

szerint ezen személyiségvonások közt kiemelked  helyet foglal el az optimizmus. 

 Eredményeim szerint a vonás optimizmus magas szintje növelte az élettel való 

elégdettséget, a vonás pesszimizmus magas szintje pedig csökkentette azt. Ennek hátterében 

(1) egyrészt az optimizmus és pesszimizmus megküzdésre kifejtett hatása, másrészt (2) az 

optimizmus és élettel való elégedettség közös diszpozicionális gyökere állhat.  

A vonás optimizmus magas szintjével rendelkez  személy bizakodó célja elérésével 

kapcsolatban és ezért sok energiát fektet célja elérésébe. Ennek következtében nagyobb 

valószín séggel éri el célját, ami növelheti az élettel való elégedettség szintjét (ugyanilyen 

hatása van a remény konstruktum Hatóer  összetev jének). A vonás pesszimizmus csökkenti 

a célelérésre fordított energiát és így a célelérés valószín ségét. A kívánatos célok elérésének 

valószín ségének csökkenése csökkentheti az élettel való elégedettség szintjét. 

Mivel mind az élettel való elégedettség, mind pedig a vonás optimizmus és vonás 

pesszimizmus diszpozicionális jelleget mutat, indokoltnak t nik Zuckerman (2002) 

elképzelése a konstruktumok közös diszpozicionális gyökerér l. Modellje szerint a vonás 

optimizmus hátterében a megközelít  (BAS) – rendszer áll (mezolimbikus dopaminerg 

alapokon), a vonás pesszimizmus szintje pedig a gátló (BIS) – rendszer aktivitásának a 

függvénye. A megközelít  rendszer magas aktivitásszintje, illetve reaktivitása növeli mind az 

optimizmus, mind a pozitív érzelmek, élettel való elégedettség szintjét.  
  
1.4. Optimizmus, pesszimizmus és egészségmagatartás 

 

 A pozitív egészségpszichológia eddigi kutatási eredményei arra utaltak, hogy a vonás 

optimizmus általában segíti, a vonás pesszimizmus gátolja az egészségmagatartás végzését 

(részletesen ld. az I.3.3.1.1. részben és Szondy (2005)). Ezt kimutatták mind beteg (pl. Lobel 

és mtsai, 2000), mind egészséges mintán (pl. Robbins és mtsai, 1991).  

 Doktori kutatásomban a vonás optimizmus és vonás pesszimizmus viszonyát 

vizsgáltam egyes egészségre nézve káros, illetve kedvez  magatartásmintázatokkal 

(dohányzás, alkoholfogyasztás, biztonságos szexuális élet, testedzés, étkezési szokások és 

orvosi sz r vizsgálatokon való részvétel). Az optimizmus, pesszimizmus és az 

egészségmagatartás kapcsolata nem mutatott egységes mintázatot. Bizonyos egészségvéd  
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magatartások az optimizmussal, mások a pesszimizmussal álltak kapcsolatban, megint mások 

pedig egyikkel sem mutattak kapcsolatot.  

A testedzéssel kapcsolatban az optimizmus pozitív hatása nyilvánul meg: az 

optimistább személyek nagyobb valószín séggel végeztek testedzést, mint a kevésbé 

optimista személyek. Ez az eredmény az optimizmus és aktív coping közti kapcsolatot tükrözi 

és megfelel Taylor és munkatársai (2004) eredményeinek, akik 8 – 10 éves gyerekeknél 

találtak összefüggést az alacsony diszpozicionális optimizmus és a mozgásszegény életmód 

közt.  

A biztonságos nemi élettel kapcsolatban látható volt, hogy a vonás optimizmus és 

vonás pesszimizmus nem nem tekinthet  dichotóm – egyazon dimenzió két végpontján 

elhelyezked  – konstruktumnak: míg az alacsony optimizmus – szint  személyek hajlamosak 

a védekezés elhanyagolására, addig a pesszimizmus magasabb védekezési hajlandósághoz 

kapcsolódik. Pikó (2002) vizsgálata szerint a magasabb jöv orientáltságú fiatalok nagyobb 

valószín séggel használtak óvszert, mint a kevésbé jöv orientált fiatalok. Vizsgálatomban a 

védekezéssel kapcsolatban a negatív kimenet elvárása (magas pesszimizmus) és az aktív 

megküzdés sikerességébe vetett hit (magas optimizmus) bizonyult a leghatásosabb 

kombinációnak. 

 Az egyes sz r vizsgálatokon való részvételt a pesszimizmus szintje jósolta be.  

Hasonló eredményt kaptak Bunn és munkatársai (2002), akik – megkülönböztetve a 

diszpozicionális optimizmust és a diszpozicionális pesszimizmust – azt vizsgálták, hogy 

különböz  pszichoszociális tényez k hogyan befolyásolják a ráksz résen való részvételt. 

Eredményeik szerint a pesszimizmus ambivalensen befolyásolhatja a (hipotetikus) részvételi 

hajlandóságot: egyrészt növeli az észlelt hajlam mértékét és így növelte a sz r vizsgálaton 

való részvétel valószín ségét, másrészt megnövelte a sz résen való részvételt nehezít  

tényez k észlelését (ami csökkentette a részvételi hajlandóságot). Az optimizmus a rákos 

megbetegedés észlelésének alacsonyabb valószín ségével járt, ami a sz résen való részvételi 

hajlandóság egyértelm  csökkenését eredményezte.   

 A tudatos étkezéssel kapcsolatban mutatkozott meg az optimizus és pesszimizmus 

interaktív hatása: bár mind az optimizmus, mind a pesszimizmus magas szintje egészségesebb 

étkezési szokásokkal jár, együttes el fordulásuk (azaz a „hedonikusan gazdag” elvárások) járt 

együtt tudatosabb, egészségesebb étkezési szokásokkal. Hasonló ez az eredmény a 

sz r vizsgálattal kapcsolatos eredményhez és arra utal, hogy a jöv vel kapcsolatos 

pesszimista elvárások nem feltétlenül gátolják az egészségmagatartást. 
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 A dohányzási szokások az optimizmussal nem, a pesszimizmussal viszont 

kapcsolatban állnak: a pesszimizmus magas szintje növelte a dohányzás valószín ségét. 

Hasonló eredményt kapott Pikó (2002), aki szerint a kevésbé jöv orientált fiatalok nagyobb 

valószín séggel dohányoznak. A dohányzás és negatív érzelmek (szorongás, depresszió) közti 

kapcsolat igen összetett. Urbán (2005) szerint leghelyesebb cirkuláris okságot feltételezni a 

változók közt. Patton és munkatársai (1998, id. Urbán, 2005) longitudinális vizsgálatukban 

azt találták, hogy a szorongás és depresszió jól el rejelezte a dohányzást. Ugyanakkor 

Johnson és munkatársai (2000, id. Urbán, 2005) szerint a naponta 20 vagy több szálat szívó 

személyek esetén a többéves után megn tt a szorongásos zavarok relatív rizikója.    

Az alkoholfogyasztással kapcsolatban megmutatkozik a széls ségesen magas 

optimizmus potenciális káros volta: a széls ségesen magas vonás optimizmus gyakoribb 

alkoholfogyasztáshoz társul. A fogyasztott alkohol mennyisége ezzel szemben nem állt 

kapcsolatban az optimizmus, illetve pesszimizmus szintjével. 

  

1.4.1. Egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus és egészségmagatartás 

 

Korábbi kutatások inkonzisztens eredményeket kaptak az egészségügyi problémákkal 

kapcsolatos irreális optimizmus és az egészségmagatartás kapcsolatára vonatkozóan.  

Számos modell azt állítja, hogy azok a személyek, akik lebecsülik különböz  

egészségügyi problémákra vonatkozó esélyüket, kevésbé motiváltak az egészségvéd  

magatartások végzésére (pl. Clarke és mtsai, 2000; Davidson és Prkachin, 1997; Strecher és 

mtsai, 1995; McKenna, 1993; Weinstein, 1987; Weinstein és Klein, 1996). Ezt a hatást 

kimutatták többek között a dohányzással, illetve a sz r vizsgálatokon való részvétellel 

kapcsolatban. Ugyanakkor más kutatások azt találták, hogy az észlelt rizikó negatívan (azaz 

az irreális – komparatív optimizmus pozitívan) kapcsolódik az egészségvéd  magatartás 

végzéséhez (pl. Cohn és mtsai, 1995; Gerrard és mtsai, 1996; Van der Pligt’s és mtsai, 1998; 

Ingledew és Brunning, 1999). Gerrard és mtsai (1996) szerint az ellentmondó adatok 

értékelésekor figyelembe kell venni, hogy pontosan milyen adatokat mérünk: az aktuális 

viselkedést vagy a viselkedésben bekövetkez  változást, az aktuális rizikószintet vagy a 

rizikószintben történt változást, a feltételes vagy feltétlen veszélyeztettséget. Abban az 

esetben, ha – ahogy jelen kutatásban is – a jelenlegi preventív – és rizikómagatartás és a 

jöv beli lehetséges egészségügyi problémák közti kapcsolatot vizsgáljuk, a személyek nagy 

valószín séggel figyelembe fogják venni aktuális viselkedésüket a jöv beli veszélyeztettség 

becsléséhez.  
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 Doktori kutatásomban a második modelltípust meger sít  adatokat kaptam: az 

egészségügyi problémákkal kapcsolatos irreális optimizmus – amit az eredmények fényében 

helyesebb komparatív optimizmusnak nevezni – pozitívan kapcsolódott a preventív 

magatartások végzéséhez és negatívan a rizikómagatartásokhoz. Ez azt jelenti, hogy (1) a 

mintában szerepl  személyek jöv beli veszélyeztettségük becslésekor aktuális viselkedésükre 

támaszkodnak és (2) a rizikó – és preventív magatartásukhoz képest viszonylag reálisnak 

tekinthet  veszélybecslésük mértéke. Hasonló eredményeket kapott Noreen (2002) n k 

mellrákra vonatkozó rizikóbecslésével kapcsolatban: elképzelése szerint a veszélyeztettség 

becsléséhez a személyek egyfajta heurisztikára támaszkodnak, mely heurisztika figyelembe 

veszi egyrészt a végzett egészségmagatartást (a mammográfiai vizsgálaton átesett személyek 

optimistábbak voltak), másrészt a kockázati tényez ket (azok a n k, akiknek már volt 

jóindulatú daganatuk, illetve rákos rokonuk, magasabbnak ítélték a veszélyeztettségüket). 

 Az irreális/komparatív optimizmus egészségmagatartást gátló hatását olyan vizsgálati 

modellben lehetne bemutatni, ahol az aktuális fenyegetettség és a jöv beli viselkedési 

szándék közti kapcsolatot vizsgálják. Ebben az elrendezésben elképzelhet , hogy az aktuális 

fenyegetettség alacsony észlelt szintje gátolja a jöv beli egészségvéd  magatartások végzését.  

 

1.5. A „hedonikusan gazdag elvárások” protektív szerepe 

 

Az egészséges étkezéssel és a biztonságos nemi élettel kapcsolatban megmutatkozott a 

„hedonikusan gazdag elvárások” – azaz az optimizmus és pesszimizmus együttes jelenlétének 

– protektív szerepe: azok étkeztek a legtudatosabban és azok védekeztek legnagyobb 

valószín séggel, akik egyszerre mutattak magas optimizmust és magas pesszimizmust. 

Ugyanezt az eredményt kapta Benyamini (2005) arthritisben szenved  betegeknél: az 

optimista és pesszimista elvárások együttes jelenléte járt együtt a legmagasabb szint  

fájdalom – kontrolláló megküzdéssel.  

Benyamini (2005) az optimizmus és pesszimizmus együttes jelenlétét többfajta modell 

segítségével magyarázza. A defenzív pesszimizmussal (Norem és Cantor, 1986; ld. I.2.2.4. 

rész) jellemezhet  személyeket például egyszerre jellemezheti magas (defenzív) 

pesszimizmus és magas optimizmus (korábbi sikereik alapján) a LOT – on (Scheier és Carver, 

1985). Másrészt Wallston (1994) óvatos optimista fogalma azokra a személyekre vonatkozik, 

akik optimista elvárásokat fogalmaznak meg és ennek megfelel en viselkednek, ugyanakkor 

elismerik annak a reális lehet ségét, hogy negatív dolgok is történhetnek velük. Valójában 

igen kevés ember tekinthet  valódi pesszimistának: azon személyek legtöbbje, akik alacsony 
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optimizmusszint nek tekinthet ek, általában a skála középs  tartományába esnek – éppezért 

inkább „realistának” tekinthet ek. Benyamini (2005) összegzése szerint azon személyek 

alkalmazzák a legadaptívabb megküzdési stratégiákat, akik optimista elvárásaik mellett 

elfogadják, hogy negatív események is történhetnek velük.  

 Feljebb (I.1.6.1. és I.2.2.7.2. rész) már utaltunk Caccioppo és munkatársai (pl. 

Caccioppo és Bernston; 1999; Larsen és mtsai, 2003) modelljére (Értékel tér Modell, 

Evaluative Space Model), mely szerint egymástól független értékel  folyamatok értékelik a 

pozitív és negatív ingereket. Az értékel  folyamatok ilyen jelleg  konceptualizálása lehet vé 

teszi a koaktivációt, azaz az együttes aktivációt. Ez a koaktiváció Larsen és munkatársai 

(2003) szerint negatív események esetén lehet vé teszi az adaptív megküzdést (értelemtalálást 

és elkötelez dés) (ld. (I.1.3.3. rész). Elképzelése szerint akkor találhatunk értelmet a negatív 

eseményekben, ha a negatív érzelmekkel együtt megjelennek a pozitív érzelmek is.   

 
 
2. Az eredmények gyakorlati konzekvenciája 
 

Mivel kapott eredményeink szerint az optimizmus, pesszimizmus és 

egészségmagatartás közti viszony korántsem koherens (vö. a fentiekkel, miszerint mind az 

optimizmusnak, mind a pesszimizmusnak megvan a potenciális el nye és ára és ezek az 

el nyök, illetve hátrányok a kontextustól függnek”), az eredmények gyakorlati 

konzekvenciája is igen összetett. Mivel modellemben a betegségekkel kapcsolatos észlelt 

fenyegetettség nem okként, hanem okozatként viszonyul az egészségmagatartáshoz, az 

egészségmagatartás támogatása els sorban az optimizmus és pesszimizmus szintjének 

alakításával, nem pedig az észlelt fenyegetettség módosításával képzelhet  el. 

 

2.1. Az optimizmus adaptivitása – mikor hasznos az optimizmus és mikor nem? 
 
 Az optimizmuskutatás egyik – elméleti áttekintésünkben többször is felmerült – 

kérdése – az optimista elvárás adaptivitása, hasznossága.  Eredményeink alapján igaznak 

t nik Norem és Chang (2002) figyelmeztetése, miszerint a helyzet bonyoltabb annál, 

semminthogy azt mondhassuk, hogy „az optimizmus hasznos” és „a pesszimizmus káros”. 

Doktori kutatásom eredményei arra utalnak, hogy (1) mind az optimizmusnak, mind a 

pesszimizmusnak megvan a potenciális el nye és ára és (2) ezek az el nyök, illetve hátrányok 

a kontextustól függnek. A következ  részben ezeket a kontextusfügg  el nyöket és 

hátrányokat mutatjuk be.  
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2.2.Különböz  típusú egészségmagatartások – az optimizmus és pesszimizmus eltér  
hatásai 
 
  
 A testedzéssel kapcsolatban mindenképp indokolt az optimizmus er sítése, illetve 

támogatása. Harper és munkatársai (2007) rákbetegeknél kapta azt az eredményt, hogy az 

optimizmus magasabb szintjével jellemezhet  személyek nagyobb valószín séggel végeztek 

egészségvéd  hatású testedzést. Ennek hátterében az optimizmus aktív megküzdésre kifejtett 

hatása állhat. Mutrie és Faulker (2004) részletesen bemutatja a fizikai aktivitást „serkent ” 

programok elméleti hátterét, illetve felépítését. A sz r vizsgálatokon való részvétellel 

kapcsolatban eredményeink nem er sítik meg azt a pozitív egészségpszichológiai elképzelést, 

miszerint a pozitív érzelmek, az önértékelés és optimizmus magas szintje növeli a 

sz r vizsgálaton való részvétel valószín ségét. Az eltér  eredményeket az okozhatja, hogy 

vizsgálatomban nem a tényleges viselkedést vagy a jöv beli intenciót (a sz r vizsgálaton 

való részvétellel kapcsolatban) vizsgáltam, hanem azt, hogy a vizsgálatot megel z  egy évben 

részt vett-e ilyen jelleg  orvosi vizsgálaton.  

 A biztonságos szexuális élettel kapcsolatban egyrészt a potenciális veszélyekre való 

figyelmeztetés (ezzel a negatív elvárások er sítése), másrészt az aktív megküzdés (védekezés) 

potenciálisan pozitív eredményeinek hangsúlyozása lehet sikeres. Ugyanez a stratégia t nik 

sikeresnek a tudatos, egészséges étkezés támogatásával kapcsolatban is.  

 Mivel a dohányzó magatartás a vonás pesszimizmussal mutatott kapcsolatot, a 

dohányzással kapcsolatos programoknak a személyek pesszimizmusát indokolt célozni – úgy 

t nik, hogy ezzel nagyobb mértékben módosítható magatartás, mintha az optimizmusszintet 

befolyásolnánk. 

  Az alkoholfogyasztással kapcsolatban a kiugróan magas optimzmusszint veszélyeztet  

tényez  lehet, ezért erre fokozott figyelmet kell fordítani az alkoholfogyasztással kapcsolatos 

programok során. 

 
  
2.3. Egészségfejleszt  programok és az optimizmus  
 
 Az egészségfejlesztést célzó programok áttekintése során egyetlen olyan programot 

találtunk, amely direkten az optimizmus növelése által kívánta segíteni az 

egészségmagatartást. Mann (2001) feljebb (I.4.3. rész) bemutatott vizsgálatában HIV – 

pozitív n ket vizsgált. A résztvev knek négy héten keresztül, hetente kétszer egy olyan – 

elképzelt – pozitív jöv képr l kellett írniuk, amikor az aktuálisnál sokkal egyszer bb a 
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kezelésük. A (jöv r l nem író) kontroll csoport pesszimista tagjaihoz képest a kísérleti 

csoport pesszimista tagjai magasabb optimizmusszintet mutattak, az orvosi utasításokat 

pontosabban betartották és a gyógyszeres kezelés mellékhatásai miatt kialakult distresszintjük 

alacsonyabb volt. 

 A legtöbb egészségfejleszt  program az optimizmus helyett a helyzetspecifikus 

énhatékonyságot igyekszik er síteni. Luszczynska és Schwarzer (2003) azt vizsgálta, hogy 

n knél végzett intervenciós technikák hogyan hatnak a mell önvizsgálatára. Eredményei 

szerint az optimista, énhatékony elképzelések arra vonatkozóan, hogy a személy képes lesz 

végrehajtani az önvizsgálatot elengedhetetlenek ahhoz, hogy a személy belekezdjen az újfajta 

viselkedésmintázatba. Amikor a potenciális nyereségeket, illetve vesztességeket hangsúlyozó 

technikákat vetette össze, akkor azt találta, hogy a vesztesség – hangsúlyos beavatkozás 

intenzív önvizsgálathoz és magas distresszhez vezetett. A nyereség – hangsúlyos beavatkozás 

szintén viselkedésváltozást indukált, azonban nem növelte a rizikópercepciót, a distressz-

szintet és nem vezetett túlzott önvizsgálathoz (aminek káros következményei is lehetnek).  

  Az optimizmus, illetve énhatékonyság – érzés növelését célzó egészségfejleszt  

technikák értékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy napjainkban egyre inkább terjednek az 

internet – alapú beavatkozások és programok (példaképp a Skinner és mtsai (2006) 

programját, illetve Cowdery és mtsai (2007) programját említjük).  

  
 
2.4. Fejleszthet  – e az optimizmus? 
 

Bár a diszpozicionális optimizmus részben biológiailag meghatározott és viszonylag 

stabil vonásnak tekinthet  (ld. I.2.4.1. rész), történtek kísérletek az optimista beállítódás 

er sítésére. Ezen kísérletek egy része a gyerekkori depressziót próbálja megel zni (pl. 

Gillham és mtsai, 2002), más részük a kognitív – viselkedés terápia keretén belül akarja 

er síteni az optimista kogníciókat és viselkedést (pl. Pretzer és Walsh, 2002), végül pedig 

létezik egy direkten a reményt célzó terápiás metódus (pl. Lopez és mtsai, 2004).  

A gyerekkori depresszió megel zését szolgáló programok els sorban az attribúciós 

optimizmus konstruktumára (ld. I.2.2.2. rész) támaszkodnak. Gillham és munkatársai (2002) 

áttekintik a gyerekkori attribúciós stílus jellegzetességeit, fejl dését, illetve azokat a 

technikákat, melyek a gyermekek attribúciós stílusának változtatásával próbálja 

megakadályozni a gyerekkori depresszió kialakulását. Példaképp a Penn Optimism Program – 

ot (POP) (Seligman és mtsai, 1995) említjük, amely egy 12 – üléses, kiscsoportos módszer. A 

módszer egyrészt a kognitív átstruktúrálást, másrészt a képesség fejlesztést hangsúlyozza. A 
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kognitív átstruktúrálás során képregényekkel és rövid történetekkel illusztrálják a kogníciók 

és érzések, illetve viselkedés közti kapcsolatot, majd a pesszimista attribúciós stílust optimista 

– illetve realista – attribúciós stílusra cserélni. A képességfejlesztés során az önkontroll –,  

relaxáció –, asszertivitás – és tárgyalástechnikák elsajátítására helyezik a hangsúlyt.  

A kognitív – viselkedés terápia keretén belül történ  optimizmus „er sítési” 

próbálkozásokat Pretzer és Walsh (2002) alapján mutatjuk be. Áttekintésük alapján ezen 

módszerek fontos összetev je (1) a pesszimizmus „árának” azonosítása és az optimista 

beállítódás potenciális el nyeinek tudatosítása, (2) a pesszimista automatikus gondolatok 

azonosítása és (3) a pesszimista kogníciók alternatíváinak azonosítása (III.1.táblázat). 

 

Alternatív kogníciók a pesszimista kogníciók helyett 
 

 az elképzelhet  legpozitívabb alternatíva anticipálása 
 kevésbé pesszimista kogníciók alkalmazása 
 kissé pozitív hozzáállás kialakítása  
 realistának lenni a valószín  kimenet anticipálásával 
 a valószín  negatív kimenet realista elfogadása és az azzal való 
megküzdésre való felkészülés 

 a negatív érzelmek tudatosítása, anélkül, hogy engednénk, hogy 
determinálják a kimenetet 

 a pozitív kimenetek elérésére való koncentrálás a negatív kimenet 
elkerülése helyett 

 
           III.1.Táblázat Alternatív kogníciók a pesszimista kogníciók helyett (Pretzer és Walsh, 

2002 alapján) 
 

 A szerz k konkrét terápiás technikákat is bemutatnak.  A pozitív vizualizáció során a 

terapeuta arra kéri a klienst, hogy képzeljen el egy problémahelyzetet és annak a kívánt 

megoldását (nem pedig a legvalószín bbnek ítélt megoldását!), illetve az ehhez a 

megoldáshoz vezet  lépéseket. A „minden rosszban van valami jó” (silver lining) technika 

alkalmazása során a kliensnek egy átélt negatív eseményben kell pozitív tartalmakat, 

el nyöket keresni. A „pesszimizmus-csökkent  táblázat” (antipessimism sheet) kitöltése során 

a személy egy jöv beli eseménnyel kapcsolatban jegyzi fel az általa elképzelt legpozitívabb 

kimenetet, a lehetséges legnegatívabb kimenetet és a legvalószín bb kimenetet. Az esemény 

megtörténte után pedig feljegyzi az esemény tényleges lefolyását. Ez a módszer arra is 

kivállóan alkalmas, hogy a kliensnek azt demonstráljuk, hogy az általa elképzelt 

legnegatívabb esemény beköveztének úgyanolyan alacsony a valószín sége, mint a 

legpozitívabb esemény bekövetkeztének. 
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Pretzer és Walsh (2002) végül néhány elméleti kérdést vet fel az optimizmus, 

pesszimizmus terápia során történ  befolyásával kapcsolatban. Felvetik, hogy a negatív 

automatikus gondolatok „gyengítése” nem feltétlenül jár együtt a pozitív gondolkodás 

er södésével, ezért ajánlott a pusztán a negatív gondolkodás csökkentésén túl expliciten 

fókuszálni az optimizmus er sítésére. Ugyanakkor megemlítik Kendall (1982) elképzelését, 

aki szerint a pozitív gondolkodás er sítése helyett a „nem – negatív gondolkodás” er sítése a 

kívánatos terápiás cél. Cikkük végén kitérnek arra a kérdésre is, hogy mennyire költség – 

hatékonyak az optimizmust és pesszimizmust célzó kognitív – viselkedéses módszerek. Egy 

adott módszer ugyanis csak akkor nyerhet széles kör  elismerést, ha el nyei jelent sen 

meghaladják költségeit.  

Lopez és munkatársai (2004) módszere direkten a remény (a konstruktumról b vebben 

az I.2.2.3. részben) szintjének növelését célozza. Általánosságban fontos a (1) célok tiszta 

megfogalmazása, (2) specifikus stratégiák kidolgozása a célok elérése érdekében és (3) a 

stratégiák megvalósításhoz szükséges motiváció kialakítása és fenntartása. Elképzelésük 

szerint a terápiás beavatkozás hatására egyrészt er södhet a motiváció, a célra irányuló 

gondolkodás, másrészt a személy hatékonyabb megoldási utakat, stratégiákat dolgozhat ki – a 

leghatékonyabb azonban akkor lesz a beavatkozás, ha ez a két változás egyszerre történik.   

A remény er sít  terápiás beavatkozás négy lépését különböztetik meg a szerz k. Az 

els  a „remény találás” (hope finding), ahol a Remény Skála (Snyder és mtsai, 1991) 

kitöltésével, a célokról, a célok elérését szolgáló stratégiákról és motivációról szóló 

féligstruktúrált interjú során a terapauta felállítja a páciens „reményprofilját”. A második 

lépés a „reményteli köt dés” (hope bonding), ami szoros, reményteli terápiás kapcsolat 

kialakítását jelenti. Az optimista terapeuta, illetve az érzelemteli légkör megkönnyíti a célok 

állítását. A „remény er sítés” (hope enhancing) során olyan feladatokat végeztetnek a 

klienssel, melyek (1) segítenek a célok tiszta megfogalmazásában, (2) segítenek többféle 

megoldási mód kidolgozásában, (3) er sítik a személy motivációját és (4) a cél elérését 

akadályozó nehézséget leküzdend  kihívásként definiálja újra. Az utolsó lépés a „remény 

emlékeztetés” (hope reminding), mely során a terapeuta megkísérli meger síteni a reményteli 

kogníciók mindennapos használatát.  

Az optimizmus (illetve remény) növelését célzó fenti megközelítések mindegyike (a 

gyerekkori depresszió csökkentését célzó programok (Gillham és mtsai, 2002); a kognitív 

terápia keretein belül történ  optimizmus-növelés (Pretzer és Walsh, 2002) és a „remény – 

terápia” (Lopez és mtsai, 2004)) sikerekr l számol be. Szem el tt tartva a vonás optimizmus 
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diszpozicionális, biológiai befolyásoltságát, azt kell feltételeznünk, hogy a fenti programok 

els sorban a szituációspecifikus optimizmus, illetve elvárásokat módosítják.  

  
 
2.5. Iskolai egészségpszichológia 
 
 Az iskolai egészségfejlesztés kiemelt területe az egészségpszichológiának 

(Demetrovics és mtsai, 2007). Az iskola a személyiségfejl dés és az intézményes 

szocializáció kitüntett színtere. Pikó (2007) alapján azt mondhatjuk, hogy (1) az iskola az a 

hely, ahol a kortárshatás kifejezetten érvényesül (a kortárshatás pedig az egészségmagatartás 

egyik legfontosabb meghatározója), (2) az egészségmagatartás kialakulása szorosan 

kapcsolódik a társas tanuláshoz (ennek szintén fontos terepe az iskola) és (3) az iskolában 

folyó egészségfejlesztés a leghatékonyabb módszer az egészségmagatartás befolyásolására. 

 A pozitív egészségpszichológia is els sorban serdül korban próbálja befolyásolni az 

egészségmagatartást, illetve az arra ható kompetenciákat. Mint feljebb láttuk, az optimizmus 

er sítése is els sorban gyerek –  és serdül korban képzelhet  el (Gillham és mtsai, 2002).   

 Az utóbbi években hazánkban is el térbe került az iskolai egészségfejlesztés és az 

iskolai egészségpszichológia. 2005. május 6 – án az ELTE Személyiség – és 

Egészségpszichológia Tanszékének szervezésében megrendezésre került a II. 

Egészségpszichológiai Találkozó, melynek témája az „Iskola és egészségpszichológia” 

kapcsolata volt. Ez a konferencia inspirálta az Iskolai egészségpszichológia (Demetrovics és 

mtsai, 2007) cím  kötet megjelenését. Hazánkban több iskolai egészségfejleszt  program 

m ködik sikerrel (ld. Felvinczi, 2007; Kulin, 2007; Csendes, 2007). 

 
 
2.6. A kutatás magyarországi konzekvenciái 
 
 1993 és 2002 közt a magyar társadalom általános közérzete és boldogságérzete kis 

mértékben bár, de folyamatosan javult (Ágoston, 2007).  Ennek ellenére az Eurobarometer 

(2007) legfrissebb kutatási jelentése szerint az EU 25 tagállama közül Magyarországon van a 

legkevesebb magát boldognak valló ember. Tíz megkérdezettb l hárman boldogtalannak 

vallják magukat. Ez a tendencia a rendszerváltást követ  években tapasztalható nagyfokú 

gazdasági és társadalmi változások ellenére változatlan maradt, ezért Ágoston (2007) a 

háttérben szubjektív indikátorok állnak. Ezen szubjektív indikátorok közt kiemelt helyet 

foglal el az általános biztonságérzet, illetve a jöv vel kapcsolatos biztonságérzet.  
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  Szorosan kapcsolódik ehhez a jelenséghez az ún. „Közép – Kelet – európai egészség 

paradoxon” (Kopp és Kovács, 2006) is. A paradoxon arra vonatkozik, hogy a Közép – Kelet – 

európai régió országainak (köztük Magyarországnak) élettartam és egészségügyi mutatói 

sokkal rosszabbak annál, mint amit a gazdasági helyzetük indokolna (s t, az egészségügyi 

mutatók romlása a gazdasági helyzet javulásával párhuzamosan történt).  Skrabski és mtsai 

(2004) szerint a jelenség hátterében a krónikus stressz, a bizalom, a kölcsönösség és a 

társadalmi t ke (ld. Pikó, 2002b) alacsony szintje áll, melyek együttesen tanult 

tehetetlenséghez, illetve depressziós tünetegyütteshez vezetnek.  

  A fentiek fényében hazánkban kiemelten fontosak az optimizmus és egészségi állapot 

összefüggését vizsgáló kutatások. Emellett az optimizmus – fejleszt  programok, 

tréningmódszerek kialakítása, támogatása ígéretesnek t nik (ezek közül is els sorban a 

serdül ket célzó programok bizonyulhatnak hatásosnak).   

 
  
3. A kutatás korlátai és önkritikai megjegyzések 
 
  
 A kutatásomban kapott eredmények általánosíthatóságát csökkenti néhány tényez . Az 

els  kutatási fázisban kisméret  és csak n i személyekb l álló mintát használtunk. F  

vizsgálati fázisunkban pedig szintén a pszichológiai kutatások „sztenderd” mintáját, fiatal, 

f iskolás populációt alkalmaztunk. Mivel az optimizmus és egészségi állapot összefüggése 

részben életkor-függ , elképzelhet , hogy más jelleg  mintát vizsgálva eltér  eredményeket 

kaptunk volna. A vizsgálati minta életviteli sajátosságai minden bizonnyal befolyásolták az 

alkoholfogyasztásra (szórakozóhelyek gyakori látogatása) és sz r vizsgálatokon való 

részvételre (a fiatal életkor miatt alacsony részvételi arány) vonatkozó adatokat. 

 Tisztában vagyunk vele, hogy az el vizsgálatban vizsgált változók (pl. megküzdés) 

további vizsgálata (a 2. fázisban) az eredmények mélyebb elemzését tette volna lehet vé. 

Ezzel azonban a vizsgált változók száma megnehezítette volna az eredmények 

interpretációját.  

  Az egészségviselkedés az átfogó „életmód” konstruktum részét képezi (Felvinczi, 

2007a). Az életmódot és így az egészségviselkedést, illetve egészségi állapot szintjét számos 

tényez  befolyásolja. Mi ezen tényez k közül vizsgáltunk néhányat, úgy, hogy közben nem 

vettük figyelembe például a társas (pl. Pikó, 2002), illetve társadalmi hatásokat (pl. Kopp és 

Kovács, 2004)  
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  Ezen korlátozó tényez k mellett is bízom benne, hogy doktori kutatásom hozzájárult 

az optimizmus és egészségi állapot közti kapcsolat feltárásához és inspirálóan hat a jöv beli 

kutatások számára.  

  
4. Kitekintés: A pozitív pszichológia jöv je 
 
 
 Amikor 2000 – ben Martin Seligman és Csíkszentmihályi Mihály zászlóbontó 

cikküket publikálták, valószín leg nem sejtették, hogy ezzel milyen „lavinát” indítanak el: 

kutatások és publikációk százai jelzik a pozitív pszichológia népszer ségét és fejl dését. A 

terület az elméleti megalapozása után az alkalmazott lélektant „termékenyítette meg”.  

 A jöv ben csak akkor várható a pozitív pszichológia további er södése és további 

térnyerése, ha (1) képes integrálni a gyökereit alkotó humanisztikus pszichológia el nyeit és 

(2) számtalan kutatási területét és témáját képes egy átfogó elméleti keretbe ágyazni. Ebben 

az esetben képvisel i számos ismerettel gazdagíthatják a „jó életr l” (Snyder és Lopez, 2002) 

való tudásunkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
190 

 

IV. IRODALOM 
 
 
Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., Alloy, L.B. (1989) Hopelessness depression: a theory – 

based subtype of depression. Psychological Review, 96, 358 – 372.  
Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P., Teasdale, J.D. (1978) Learned helplessness in humans: 

critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49 – 74. 
Ágoston L. (2007) Az életmin ség fogalmán túl – elméletek, módszerek, gondolatok az 

élemin ség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány, Budapest.  
Ajzen, I. (1988) Attitudes, personality, and behavior. The Dorsey Press, Chicago 
Ajzen, I., Fishbein, M. (1980) Understanding attitudes and predicting social behavior. 

Englewood Cliffs, Prentice Hall 
Albee, G.W.(1982) Preventing psychopathology and promoting human potential. American 

Psychologist, 37, 1043–1050. 
Albee, G.W., Gullotta, T.P. (1997) Primary prevention works. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications 
Albee, G.W., Joffe, J.M. (1977) (szerk.) The issues: An overview of primary prevention, 

Primary Prevention of Psychopathology. University Press of New England, Hanover 
Allison, P.J., Guichard, C., Fung, K., Gilain, L. (2003) Dispositional optimism predicts 

survival status 1 year after diagnosis in head and neck cancer patients. Journal of Clinical 
Oncology, 21, 543-548. 

Allport, G.W. (1961/1997) A személyiség alakulása. Kairosz Kiadó, Budapest 
Andersen, S. M. (1990). The inevitability of future suffering: The role of depressive 

predictive certainty in depression. Social Cognition, 8, 203–228. 
Andersson, G. (1996) The benefits of optimism: A meta-analytic review of the Life 

Orientation Test. Personality and Individual Differences, 21, 719–725. 
Andersson, G. (1999) Anxiety, optimism and symptom reporting following surgery for 

acoustic neuroma. Journal of Psychosomatic Research, 46, 257 – 260. 
Andrykowski, M.A., Carpenter, J.S., Studts, J.L., Cordova, M.J., Cunningham, L.L.C., 

Mager, W, Sloan., D., Kenady, D., McGrath, P. (2001) Adherence to recommendations for 
clinical follow-up after benign breast biopsy. Breast Cancer Research and Treatment, 69, 
165-178. 

Antonovsky, A. (1979) Health, stress and coping. Jossey-Bass, San Francisco 
Antonovsky, A. (1987) Unraveling the mystery of health. Jossey – Bass, San Francisco 
Arrindell W.A.1; Heesink J.; Feij J.A. (1999) The Satisfaction With Life Scale (SWLS): 

appraisal with 1700 healthy young adults in The Netherlands. Personality and Individual 
Differences, (26), 5, 815-826. 

Armor, D.A., Taylor, S.E. (1998) Situated optimism: specific outcome expectancies and self – 
regulation. In: Zanna, M.P. (szerk.) Advances in experimental social psychology. 
Academic, New York 309 – 379.  

Aspinwall, L., Brunhart, S.M. (1996) Distinguishing optimism from denial: optimistic beliefs 
predict attention to health threats. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 993 – 
1003. 

Aspinwall, L., Brunhart, S.M. (in press) What I do know won’t hurt me: optimism, attention  
to negative information, coping and health. In: Gilham, J.E. (szerk.) Dimensions of 
optimism and hope. Templeton, Philadelphia  

Aspinwall, L., Richter, L. (1999) Optimism and self – mastery predict more rapid 
disengagement from unsolvable tasks in the presence of alternatives. Motivation and 
Emotion, 23, 221 – 245.  



 
191 

 

Aspinwall, L., Richter, L., Hoffman, R.R. (2002) Understanding how optimism works: an 
examination of optimists’ adaptive moderation of belief and behavior. In: Chang, E.C. 
(2002) Optimism and pessimism. Implications for theory, research, and practice. American 
Psychological Association, Washington, 217 – 239.  

Aspinwall, L., Staudinger, U. (2003) (szerk.) The psychology of human strengths: 
Fundamental questions and future directions for a positive psychology. American 
Psychological Association, Washington, DC 

Aspinwall, L.G., Taylor, S.E. (1992) Modeling cognitive adaptation: a longitudinal 
investigation of the impact of individual differences and coping on college adjustment and 
performance. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 989 – 1003.  

Atienza F.L.; Balaguer I.; Garcia-Merita M.L. (2003) Satisfaction with Life Scale: analysis of 
factorial invariance across sexes Personality and Individual Differences, 35 (6), 1255-1260 

Bagozzi, R.P; Edwards, E.A. (1998) Goal setting and goal pursuit in the regulation of body 
weight. Psychology and Health, 13(4), 593-621. 

Bagozzi, R.P., Warshaw, P.R. (1990) Trying to consume. Journal of Consumer Research, 17, 
127 – 140.  

Ball, S.A., Zuckerman, M. (1990) Sensations seeking, Eysenck’s personality inventory and 
reinforcement sensitivity in concept formation. Personality and Individual Differences, 11, 
343 – 353. 

Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. 
Englewood Cliffs, Prenice – Hall.  

Baron, R.M., Kenny, D.A. (1986) The moderator – mediator variable distinction in social 
psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of 
Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173 – 1182.  

Basso, M.R., Schefft, B.K., Ris, D.M., Dember, W.N (1996) Mood and global – local visual 
processing. Journal of the International Neuropsychological Society, 2, 249 – 255.  

Baumeister, R.F. (1987/2003) Hogyan lett problémává az „én”? In: V. Komlósi, A.; Nagy J. 
(szerk.) Énelméletek. Személyiség és egészség. Eötvös Kiadó, Budapest, 147 – 176.   

Beck, A.T.; Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., Erbaugh, J. (1961) An inventory for 
measuring depression.. Archives of General Psychiatry, 4, 561-71.  

Beck, A.T.; Weissman, A.; Lester, D.; Trexler, L. (1974) The measurement of pessimism: the 
hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(6), 861-865.  

Benyamini, Y. (2005) Can high optimism and high pessimism co – exist? Findings from 
arthritis patiens coping with pain. Personality and Individual Differences, 38, 1463 – 1473.  

Boland, A.; Cappeliez, P. (1997) Optimism and neuroticism as predictors of coping and 
adaptation in older women. Personality and Individual Differences 22 (6), 909-919 

Boros J. (2005) Országos Lakossági Egészségfelmérés 2003. Kutatási jelentés. 
Egészségmagatartás. Országos Epidemiológiai Központ, Budapest. 

Brenes, G.A.,  Rapp, S.R., Rejeski, W.J., Miller, M.E. (2001) Do optimism and pessimism 
predict physical functioning? Journal of Behavioral Medicine, 25,219-231. 

Brissette,I., Scheier,M.F., Carver,C.S. (2002) The role of optimism in social network 
development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of 
Personality and Social Psychology, 82, 102–111 

Buchanan, G.M., Seligman, M.E.P. (1995) (szerk.) Explanatory style. Hillsdale, New Jersey.  
Bullinger, M.; von Mackensen, S. (2004) Quality of life assessment in haemophilia. 

Haemophilia, 10, (1), 9-16.  
Bunn,J.Y.; Bosompra K.; Ashikaga T.; Flynn,B.; Worden, J.K. (2002) Factors Influencing 

Intention to Obtain a Genetic Test for Colon Cancer Risk: A Population-Based Study. 
Preventive Medicine, 34 (6),567-577 



 
192 

 

Cacioppo, John T.; Berntson, Gary G. (1999) The Affect System Has Parallel and Integrative 
Processing Components: Form Follows Function. Journal of Personality and Social 
Psychology, 76 (5), 839-856 

Caplan, G. (1964) Principles of preventive psychology. Basic Books, New York 
Charles, S.C. (1997) You want to Measure Coping But Your Protocol's Too Long: Consider 

the Brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4 (1), 92-100 
 Carver, C.S., Scheier, M.F. (1989) Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based 

Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56 (2), 267-283.  
Carver, C.S., Pozo, C., Harris, S.D., Noriega, V., Scheier, M.F., Robinson, D.S., Ketcham, A. 

S., Moffat, F.L.Jr., Clark, K.C. (1993) How coping mediates the effect of optimism on 
distress: a study of women with early stage breast cancer. Journal of Personality and 
Social Psychology, 65, 375-390. 

Carver, S.C., Scheier, M.F. (1998) Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 
Carver, S.C., Scheier, M.F. (2002) Optimism, pessimism, and self – regulation. In: Chang, 

E.C. (szerk.) Optimism and pessimism. Implications for theory, research, and practice. 
American Psychological Association, Washington, 31 – 53.  

Catalano, R.F., Berglund, M.L., Ryan, J.A.M., Lonczak, H.S., Hawkins, J.D. (2002) Positive 
youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth 
development programs. Prevention and Treatment, 5(1), No Pagination Specified.  

Cerezo, M.A., Frias, D. (1994) Emotional and cognitive adjustment in abused children. Child 
Abuse and Neglect, 18, 923 – 932.  

Chang, E.C. (1996) Cultural differences in optimism, pessimism, and coping: predictors of 
subsequent adjustment in Asian American and Caucasian American college students. 
Journal of Counseling Psychology, 43, 113 – 123.  

Chang, E.C. (2002) Optimism and pessimism. Implications for theory, research, and practice. 
American Psychological Association, Washington 

Chang, E.C., Maydeu-Olivares, A., D’Zurilla, T.J. (1997) Optimism and pessimism as 
partially independent constructs: relations to positive and negative affectivity and 
psychological well – being. Personality and Individual Differences, 23, 433 – 440.   

Chang, E.C. (2002) Cultural influences on optimism and pessimism: differences in western 
and eastern construals of the self. In: Chang, E.C. (2002) Optimism and pessimism. 
Implications for theory, research, and practice. American Psychological Association, 
Washington, 257 – 281.  

Chang,E.C., Maydeu – Olivares,A., D’Zurilla,T.J. (1997) Optimism and pessimism as 
partially independent constructs: relations to positive and negative affectivity and 
psychological well – being. Personality and Individual Differences, 23, 433 – 440.  

Clarke, V.A., Lovegrove, H., Williams, A., Machperson, M. (2000) Unrealistic optimism and 
the Health Belief Model. Journal of Behavioral Medicine. 23(4), 367-376. 

Clarke, V. A., Williams, T., and Arthey, S. (1997) Skin type and optimistic bias in relation to 
the sun protection and suntanning behaviors of young adults. Journal of Behavioral 
Medicine, 20(2), 207-222. 

Cohen, F., Kearney, K.A., Zegans, L.S., Kemeny, M.E., Neuhaus, J.M., Stites, D.P. (1999) 
Differential immune system changes with acute and persistent stress for optimists vs. 
pessimists. Brain, Behavior and Immunity, 13, 155 – 174.  

Cohn, L.D., Macfarlane, S., Yanez, C., Imai, W.K. (1995) Risk-perception: Differences 
between adolescents and adults. Health Psychology, 14 (3), 217-222. 

Coie, J.D., Watt, N.F., West, S.G., Hawkins, J.D., Asarnow, J.R., Markman, H.J., Ramey, 
S.L., Shure, M.B., Long, B. (1993) The science of prevention: A conceptual framework 
and some directions for a national research program. American Psychologist, 48, 1013–
1022 



 
193 

 

Conley, C.S., Haines, B.A., Hilt, L.M., Metalsky, G.I. (2001) The Children's Attributional 
Style Interview: developmental tests of cognitive diathesis-stress theories of depression. 
Journal of Abnormal Child Psychology, 29 (5), 445 – 463.  

Contrada, R.J.,  Idler, E.L, Goyal, T.M., Cather, C., Rafalson, L., Krause, T.J. (2004) Why not 
find out whether religious beliefs predict surgical outcomes? If they do, why not find out 
why? Reply to Freedland (2004). Health Psychology, 23, 243-246. 

Cooper, C., Katona, C., Orrell, M., Livingston, G. (2006) Coping strategies and anxiety in 
caregivers of people with Alzheimer's disease: The LASER-AD study. Journal of Affective 
Disorders, 90 (1), 15-20 

Cowdery,J.E.; Suggs,L.S.; Parker, S. (2007) Application of a web-based tailored health risk 
assessment in a work-site population. Health Promotion Practice,8, 88-95. 

Cowen, E.L. (1973) Social and community interventions. Annual review of psychology, 
24,423–472 

Cowen, E.L. (1977) Baby-steps toward primary prevention. American Journal of Community 
Psychology, 5, 1–22. 

Cowen, E.L. (1980) The wooing of primary prevention. American Journal of Community 
Psychology, 8, 258–284. 

Cowen, E.L. (1986) Primary prevention in mental health: Ten years of retrospect and ten 
years of prospect. In: Kessler,M. Goldston,S.E. (1986) (szerk.) A decade of progress in 
primary prevention, University Press of New England, Hanover 3 – 45. 

Cowen, E.L. (1994) The enhancement of psychological wellness: Challenges and 
opportunities. American Journal of Community Psychology, 22, 149–179 

Cowen, E.L. (1999) In sickness and in health: Primary prevention’s vows revisited. In:  
Cicchetti, D., Toth, S.L. (1999) Rochester Symposium on Developmental 
Psychopathology: Developmental approaches to prevention and intervention, Vol. 10, 
University of Rochester Press Rochester, 1-24 

Cowen, E.L., Gardner, E.A., Zax, M. (1967) Emergent approaches to mental health 
problems: An overview and directions for future work. Appleton-Century-Crofts, New 
York 

Cowen, E.L., Kilmer, R.P. (2002) „Positive psychology”: some plusses and some open issues. 
Journal of Community Psychology, 30, 449 – 460.  

Crowne, D.P., Marlowe, D. (1960) A new scale of social desirability independent of 
psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24, 349-54. 

Czeglédi E., Urbán R., Csizmadia P. (közlésre benyújtva) A testkép mérése: a Testi Attit dök 
Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata    

Csendes É. (2007) Az „Életvezetési ismeretek és készségek”, a „Véleményem szerint…” és 
az „Úgy gondolom…” cím , iskolai alapú, els dleges megel zési programok bemutatása. 
In: Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (szerk.) Iskolai egészségpszichológia. 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 295 - 315 

Danner, D.D., Snowdown, D.A., Friesen, W.V. (2001) Positive emotions in early life and 
longevity: findings from the nun study. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 
181 – 192.  

Darke P.R., Freedman J.L. (1997) The Belief in Good Luck Scale. Journal of Research in 
Personality, 31(4), 486-511 

David, D., Montgomery, G.H., Bovbjerg, D.H. (2006) Relations between coping responses 
and optimism-pessimism in predicting anticipatory psychological distress in surgical breast 
cancer patients. Personality and Individual Differences,40 (2), 203-213 

Davidson, K., Prkachin, K. (1997): Optimism and unrealistic optimism have an interacting 
impact on health-promoting behavior and knowledge changes. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 23 (6), 617-625. 



 
194 

 

Dember, W.N., Brooks, J. (1989) A new instrument for measuring optimism and pessimism: 
test – retest reliability and relations with happiness and religous commitment. Bulletin of 
the Psychonomic Society, 27, 365 – 366.    

Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (2007) (szerk.) Iskolai egészségpszichológia. 
L’Harmattan Kiadó, Budapest 

DeNeve K.M., Cooper H. (1998) The happy personality: a meta-analysis of 137 personality 
traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124(2), 197-229.   

De Ridder, D., Fournier, M., Bensing, J. (2004) Does optimism affect symptom report in 
chronic disease? What are its consequences for self – care behaviour and physical 
functioning? Journal of Psychosomatic Research, 56, 341 – 350.  

De Ridder, D., Schreurs, K., Bensing, J. (2000) The relative benefits of being optimisic: 
optimism as a coping resource in multiple sclerosis and Parkinson’s disease. British 
Journal of Health Psychology, 5, 141 – 155.  

Devins, G.M., Mann, J., Mandin, H.P., Leonard, C. (1990) Psychosocial predictors of survival 
in end – stage renal disease. Journal of Nervous and Mental Disease, 178, 127 – 133.  

Dezutter, J., Soenens, B., Hutsebaut, D. (2006) Religiosity and mental health: A further 
exploration of the relative importance of religious behaviors vs. religious attitudes. 
Personality and Individual Differences, 40 (4), 807-818. 

Diener,E., Emmons,R.A., Larsen,R.J., Griffin,S. (1985) The Satisfaction With Life Scale. 
Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71-75. 

Diener, E. (2006) Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill-being. 
Journal of Happiness Studies, 7 (4), 397 - 404. 

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., Smith, H.L. (1999) Subjective well – being: three decades 
of progress. Psychological Bulletin, 125 (2), 276 – 302.  

Dolinski, D., Gromski, W., Zawisza, E. (1987) Unrealistic pessimism. Journal of Social 
Psychology, 127(5), 511-516 

Domino,B., Conway,D.W. (2002) Optimism and pessimism from a historical perspective. In: 
Chang, E.C. (2002) Optimism and pessimism. Implications for theory, research, and 
practice. American Psychological Association, Washington, 13 – 31.  

Donovan, N., Halpern, D. (2002): Life satisfaction: the state of knowledge and implications 
for goverment. Downing Street Strategy Unit, London. http:// www.cabinetoffice.gov.uk 
/strategy/seminars/life_satisfaction/index.asp (Letöltve: 2006. december 30.) 

Dougall, A. L., Hyman, K. B., Hayward, M. C., McFeeley, S., Baum, A. (2001) Optimism 
and traumatic stress: The importance of social support and coping. Journal of Applied 
Social Psychology, 31, 223–245 

Durlak, J.A. (1997) Successful prevention programs for children and adolescents. Plenum,  
New York 

Durlak, J.A., Wells, A.M. (1997) Primary prevention programs for children and adolescents: 
A meta-analytic review. American Journal of Community Psychology, 25, 115–152 

Dykema, J., Bergbower, K., Peterson, C. (1995) Pessimistic explanatory style, stress, and 
illness. Journal of Social and Clinical Psychology, 14, 357-371. 

Ebrecht, M., Hextall, J., Kirtley, L., Taylor, A., Dyson, M., Weinman, J. (2004)  Perceived   
stress and cortisol levels predict speed of wound healing in healthy male adults. 
Psychoneuroendocrinology, 29(6), 798-809. 

Ek, E., Remes, J., Sovio, U. (2004) Social and developmental predictors of ptimism from 
infancy to early adulthood. Social Indicators Research, 69 (2), 219-242. 

Ennett, S. T., Tobler, N. S., Ringwalt, C. L., Flewelling, R. L. (1994). How effective is drug 
abuse resistance education? A meta-analysis of Project DARE outcome evaluations. 
American Journal of Public Health, 84 (9), 1394-1401. 



 
195 

 

Epstein, S., Meier, P. (1989) Constructive thinking: a broad coping variable with specific 
components. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 332 – 350. 

Erikson, E. E. (1963) Childhood and society. Norton, New York 
Ey, S., Hadley, W., Allen, D.N., Palmer, S., Klosky, J., Deptula, D., Thomas, J., Cohen, R. 

(2005) A new measure of children's optimism and pessimism: the youth life orientation 
test.  Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 5, 548-558 

Eurobarometer (2007) Letöltve: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
Fava, G. (1999) Well – being therapy: conceptual and technical issues. Psychotherapy and 

Psychosomatics, 68, 171 – 179.  
Fava, G., Ruini, C. (2003) Development and characteritics of a well – being enhancing 

psychotherapeutic strategy: Well – being therapy. Journal of Behavior Therapy and 
Experimental Psychiatry, 34, 45 – 63.  

Felvinczi K. (2007a) Iskola és egészségpszichológia. In In: Demetrovics Zs., Urbán R., 
Kökönyei Gy. (szerk.) Iskolai egészségpszichológia. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 29 – 
44.  

Felvinczi K. (2007b) Az „Egészséges Iskolákért” program bemutatása. In: Demetrovics Zs., 
Urbán R., Kökönyei Gy. (szerk.) Iskolai egészségpszichológia. L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 265 – 283. 

Fiebel,B., Hale, W.B. (1978) The generalized expectancy for success scale – a new measure. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 924 – 931. 

Fordyce, M.W. (1977) Development of a program to increase personal happiness. Journal of 
Counseling Psychology, 24, 511 – 520.  

Fournier, Marijda; de Ridder, Denise; Bensing, Jozien (1999) Optimism and adaptation to 
multiple sclerosis: what does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22 (4), 
303-326. 

Fournier M., Ridder D. D., Bensing, J. (2003) Is optimism sensitive to the stressors of chronic 
disease? The impact of Type 1 Diabetes Mellitus and Multiple Sclerosis on optimistic 
beliefs. Psychology and Health, 18 (3), 277-294 

Fredrickson, B.L. (1998) What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2, 
300 – 319. 

Fredrickson, B.L. (2001) The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-
and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56 (3), 218-226.  

Friedman, L.C., Nelson, D.V., Baer, P.E., Lane, M., Smith, F.E., Dworkin, R.J. (1992)The 
relationship of dispositional optimism, daily life stress, and domestic environment to 
coping methods used by cancer patients. Journal of Behavioral Medicine, 15, 127 – 141.  

Frisch, M.B. (2006) Quality of life therapy: applying a life satisfaction approach to positive 
psychology and cognitive therapy. Hoboken, NJ: Wiley 

Geers, A. L., Reilley, S. P., Dember, W. N. (1998) Optimism, pessimism, and friendship. 
Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 17, 3–19. 

Gerrard, M., Gibbons, F.X., Bushman, B.J. (1996) Relation between perceived vulnerability 
to HIV and precautionary sexual behavior. Psychological Bulletin 119 (3), 390-409. 

Gillham, J.E., Reivich, K.J., Shatté, A.J. (2002) Building optimism and preventing depressive 
symptoms in children. In: Chang, E.C. (2002) Optimism and pessimism. Implications for 
theory, research, and practice. American Psychological Association, Washington, 301 – 
321.  

Gilham. J.E., Shatté, A.J., Reivich, K.J., Seligman, M.E.P. (2002) Optimism, pessimism, and 
explanatory style. In: Chang, E.C. (2002) Optimism and pessimism. Implications for 
theory, research, and practice. American Psychological Association, Washington, 53 – 77.  



 
196 

 

Giltay, J.E., Geleijnse, J.M., Zitman, F.G., Hoekstra, T.S., Evert G. (2004) Dispositional 
optimism and all-cause and cardiovascular mortality in a prospective cohort of elderly 
dutch men and women. Archives of General Psychiatry, 61, 1126-1135.   

Godin, G., Cote, J., Naccache, H., Lambert, L. D., Trottier, S. (2005) Prediction of adherence 
to antiretroviral therapy: A one-year longitudinal study AIDS Care, 17, 493-504. 

Gray,J.A. (1982) The neuropsychology of anxiety: an enquiry into the functions of the 
septohippocampal system. Oxford University Press, New York.  

Greer, S., Morris, T., Pettingale, K.W. (1979) Psychological response to breast cancer: effects 
on outcome. Lancet, 2, 785 – 787.  

Greer, S., Morris, T., Pettingale, K.W., Haybittle, J.L. (1990) Psychological response to breast 
cancer and 15 year outcome. Lancet, 1, 49 – 50.  

Hale, W.D., Fiedler, L.R.,Cochran,C.D. (1992) The revised generalized expectancy for 
success scale: a validity and reliability study. Journal of Clinical Psychology, 48, 517 – 
521  

Hamid, P.N. (1990) Optimism and the reporting of flu episodes. Social Behavior and 
Personality, 18, 225 – 234. 

Harper,K., Felicity W., Schmidt, J.E., Beacham, A.O., Salsman, J.M., Averill, A.J., Graves, 
K.D., Andrykowski, M.A. (2007) The role of social cognitive processing theory and 
optimism in positive psychosocial and physical behavior change after cancer diagnosis and 
treatment. Psycho-Oncology,16 (1),79-91. 

Hart,K.E., Hittner, J.B. (1995) Optimism and pessimism: associations to coping and anger – 
reactivity. Personality and Individual Differences, 19, 827 – 839.  

Hatchett, G.T., Park, H.L. (2004) Relationships among optimism, coping styles, 
psychopathology, and counseling outcome. Personality and Individual Differences, 36, 
1755 – 1769.  

Heidegger, M. (1927/2004) Lét és id . Osiris Kiadó, Budapest 
Heine, S.J., Lehman, D.R. (1995) Cultural variation in unrealistic optimism: does the West 

feel more invulnerable than the East? Journal of Personality and Social Psychology, 68, 
595 – 607.  

Heinonen, K., Raikkonen, K., Keltikangas-Jarvinen, L. (2005) Dispositional optimism: 
development over 21 years from the perspectives of perceived temperament and 
mothering. Personality and Individual Differences, 38 (2), 425-435. 

Heinonen, K., Raikkonen, K., Keltikangas-Jarvinen, L., Strandberg, T. (2004) Adult 
attachment dimensions and recollections of childhood family context: associations with 
dispositional optimism and pessimism. European Journal of Personality, 18 (3), 193-207.  

Heinonen K., Raikkonen K., Matthews, K.A., Scheier M.F., Raitakari, O.T., Pulkki L., 
Keltikangas-Jarvinen,L. (2006) Socioeconomic status in childhood and adulthood: 
associations with dispositional optimism and pessimism over a 21-year follow-up. Journal 
of Personality, 74 (4), 1111-1126. 

Held, B.S.(2004) The negative side of positive psychology. Journal of Humanistic 
Psychology, 44 (1), 9-47. 

Helgeson, V. S. (1994) The effects of self-beliefs and relationship beliefs on adjustment to a 
relationship stressor. Personal Relationships, 1, 241–258. 

Hooker, K., Monahan, D., Shifren, K., Hutchinson, C. (1992) Mental and physical health of 
spouse caregivers: the role of personality. Psychology and Aging, 7, 367 – 375.  

Hollister, W.G. (1967) Concept of strens in education: A challenge to curriculum 
development. In:  Bower, E.M.; Hollister, W.G. (szerk.) Behavioral science frontiers in 
education. John Wiley & Sons, New York, 193–206 

Institute of Medicine Report (1994) Reducing risks for mental disorders. National Academy 
Press Washington, DC 



 
197 

 

Holmes, W.C., Pace, J.P. (2002) HIV-seropositive individuals' optimistic beliefs about 
prognosis and relation to medication and safe sex adherence. Journal of General Internal 
Medicine, 17 (9), 677-683. 

Huebner, D., Rebchook, G.M., Kegeles, S. (2004) A longitudinal study of the association 
between treatment optimism and sexual risk behavior in young adult gay and bisexual men. 
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 37(4), 1514-1519. 

Ingledew, D.K., Brunning, S. (1999) Personality, preventive health behaviour and 
comparative optimism about health problems. Journal of Health Psychology, 4 (2), 193-
209.  

Isen, A.M. (1993) Positive affect and decision making. In: Lewis, M., Haviland, J.M. (szerk) 
Handbook of emotions, Guilford, New York, 261 – 277.  

Jahoda, M. (1958) Current concepts of positive mental health. Basic Books, New York.  
James, W. (1902) The varieties of religious experiment: A study in human nature. Longmans, 

New York.  
Janz, N.K., Becker, M.H. (1984) The health belief model: a decade later. Health Education 

Quarterly, 11, 1 – 47.  
Johson, J.G., Cohen, P., Pine, D.S., Klein, D.F., Kasen, S., Brook, J.S. (2000) Association 

between smoking and anxiety disorders during adolescence and early adulthood. JAMA, 
248 (18), 2348 – 2351.  

Jung, C.G. (1933) Modern man in search of soul. Harcourt, New York.  
Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (1999) (szerk.) Well – being. The fundations of 

hedonic psychology. Russell Sage Foundation, New York.  
Kasl, S.V., Cobb, S. (1966) Health behaviour, illness behaviour, and sick role behavior I. 

Health and illness behaviour. Archives of Enviromental Health, 12, 246 – 266.  
Kaslow, N.J., Tannenbaum, R.L., Seligman, M.E.P. (1978) The KASTAN: A children’s 

attributional style questionnaire. Unpublished manuscript, University of Pennsylvania, 
Philadelphia 

Keles, H. K., Ekici, A. E., Ekici M.E., Bulcun, E.B., Altinkaya V.A. (2007) Effect of chronic 
diseases and associated psychological distress on health-related quality of life. Internal 
Medicine Journal, 37, 1, 6-11. 

Kelman, H. (1945) Neurotic pessimism. Psychoanalytic Review, 32, 419 – 448.  
Kemeny, M.E., Gruenewald, T.L. (2000/2003) Az érzelem, a kogníció, az immunrendszer és 

az egészség. In: Urbán R. (szerk.) A magatartás, a lelki élet és az immunrendszer 
kölcsönhatásai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 161 – 181.  

Kendall, P.C. (1982) Cognitive processes and procedures in behavioral therapy. In: Franks, 
C.M., Wilson, G.T., Kendall, P.C., Hollon, S.D. (szerk.) Assessment strategies for 
cognitive behavioral intervention. Academic Press, New York.  

Kessler, M., Albee, G.W. (1975) Primary prevention. Annual Review of Psychology, 26,557–
591. 

Keyes, C.L.M. (2002) The mental health continuum: from languishing to flourishing in life. 
Journal of Health and Social Behavior, 43 (2), 207-222.  

Keyes, C. L. M., Haidt, J.  (2002) (szerk.) Flourishing: Positive psychology and the life well-
lived, American Psychological Association. Washington, DC.  

Kirkcaldy, B., Furnham, A. (2000) Positive affectivity, psychological well – being, accident – 
and traffic – deaths and suicide: an international comparison. Studia Psychologica, 42, 97 – 
104.  

Kline, R.B. (2005) Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford 
Press, New York 



 
198 

 

Kohut,M.L., Cooper,M.M., Nickolaus,M.S., Russell,D.R., Cunnick,J.E. (2002) Exercise and 
psychosocial factors modulate immunity to influenza vaccine in elderly individuals. 
Journal of Gerontology, 57, 557 – 562.  

Koivumaa – Honkanen, H., Honkanen, R., Koskenvuo, M., Viinamaeki, H., Heikkilae, K., 
Kaprio, J., Koskenvuo, M. (2001) Life satisfaction and suicide: a 20 – year follow – up 
study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 105, 444 – 450.  

Kopp, M., Kovács, M. (2006) (szerk.) A magyar népesség életmin sége az ezredfordulón. 
Semmelweis Kiadó, Budapest 

Kopp,M. (2006) Az életmin ség kutatás jelent sége népesség jóllétének céljából: 
interdiszciplináris modell. In: Kopp,M., Kovács,M. (szerk.) A magyar népesség 
életmin sége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2 – 10.  

Kopp, M., Pikó B. (2006) Az egészséggel kapcsolatos életmin ség pszichológiai, szociológiai 
és kulturális dimenziói. In: Kopp, M., Kovács, M. (szerk.) A magyar népesség 
életmin sége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 10–20.  

Korkeila, K., Kivela, S., Suominen, S., Vahtera, J., Kivimaki, M., Sundell, J., Helenius, H., 
Koskenvuo, M. (2004) Childhood adversities, parent-child relationships and dispositional 
optimism in adulthood. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39 (4), 286-292.  

Krause, J.S., Sternberg, M., Lottes, S., Maides, J. (1997) Mortality after spinal cord injury: an 
11 – year prospective study. Archives of Phsical Medicine and Rehabilitation, 78, 815 – 
821.  

Kubzansky, L.D., Kawachi, I., Spiro, A., Weiss, S.T., Vokonas, P.S., Sparrow, D. (1997) Is 
worrying bad for your heart?: a prospective study of worry and coronary heart disease in 
the Normative Aging Study. Circulation. 95(4), 818-824. 

Kubzansky, L.D., Kubzansky,P.E., Maselko, J. (2004) Optimism and pessimism in the 
context of health: bipolar opposites or separate constructs? Personality and Social 
Psychology Bulletin, 30 (8), 943-956.  

Kulcsár Zs. (1998) Egészségpszichológia. Eötvös Kiadó, Budapest. 
Kulcsár Zs. (1999) (szerk.) Morális fejl dés, empátia és altruizmus. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest.  
Kulcsár Zs. (2005) (szerk.) Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás 

személyiségfejl dés. Trefort Kiadó, Budapest. 
Kulcsár Zs. (2005) A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy 

hipotézis körvonalai. Társas támogatás. In: Kulcsár (szerk.) Teher alatt… Pozitív 
traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejl dés. Trefort Kiadó, Budapest, 315 – 
381. 

Kulin E. (2007) Az „Egészségvirág” iskolai egészségfejlesztési programok bemutatása. In: 
Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (szerk.) Iskolai egészségpszichológia. 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 283 – 295.  

Kunda, Z. (1987) Motivated interference: self – serving generation and evaluation of casual 
theories. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 636 – 647. 

la Cour, P., Avlund, K., Schultz-Larsen, S.-L. (2006) Religion and survival in a secular 
region. A twenty year follow-up of 734 Danish adults born in 1914. Social Science and 
Medicine, 62 (1), 157-164 

Larsen, J.T., Hemenover, S.H., Norris, C.J., Cacioppo, J.T. (2003) Turning adversity to 
advantage: on the virtues of the coactivation of positive and negative emotions. In: 
Aspinwall, L.G., Staudinger, U.M. (szerk.) A psychology of human strengths. APA, 
Washinghton, 211 – 227.  

Larson, R.W. (2000) Toward a psychology of Positive Youth Development. American 
Psychologist, 55 (1), 170 – 183.  



 
199 

 

Lee, Y.T., Seligman, M.E.P. (1997) Are Americans more optimistic than the Chinese? 
Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 32 – 40.  

Lengyel Gy. (2002) (szerk.) Indikátorok és elemzése. M helytanulmányok a társadalmi 
jelz számok témaköréb l. BKÁÉ, Budapest 

Levy, S.M., Lee, J., Bagley, C., Lippman, M. (1988) Survival hazard analysis in first 
recurrent breast cancer patients: seven – year follow – up. Psychosomatic Medicine, 50, 
520 – 528. 

 Lin, E.H., Peterson, C. (1990) Pessimistic explanatory style and response to illness. 
Behaviour Research and Therapy, 28, 243 – 248. 

Linley, P. A., Joseph, S. (2004) (szerk.) Positive psychology in practice. Hoboken, Wiley.   
Linley, P.A., Joseph, S. (2004) Toward a theoretical foundation for positive pschology in 

practice. In: : Linley, P.A., Joseph, S. (szerk.) Positive psychology in practice. Wiley, New 
Jersey, 713 – 731.   

Linley, P.A., Maltby, J., Wood, A.M., Joseph, S., Harrington, S., Peterson, C., Park, N., 
Seligman, M.E.P. (2007) Character strengths in the United Kingdom: The VIA Inventory 
of Strengths. Personality and Individual Differences, 43, 341 – 351.  

Lobel, M., DeVincent, C.J., Kaminer, A., Meyer, B. (2000) The impact of prenatal maternal 
stress and optimistic disposition on birth outcomes in medically high-risk women. Health 
Psychology, 19 (6), 544-553.  

Lopez, S.J., Snyder, C.R. (2003) (szerk.) Positive psychological assessment: A handbook of 
models and measures. American Psychological Association, Washington. 

Lopez, S.J., Snyder, C.R.,Magyar – Moe, J.L., Edwards, L.M., Pedrotti, Janowski, K., Turner, 
J.L., Pressgrove, C. (2004) Strategies for accentuating hope. In: Linley, P.A., Joseph, S. 
(szerk.) Positive psychology in practice. Wiley, Hoboken, 388 – 405. 

Litt,M.D., Tennen,H., Affleck,G., Klock,S. (1992) Coping and cognitive factors in adaptation 
to in vitro fertilization failure. Journal of Behavioral Medicine, 15, 171 – 187.  

Lyubomirsky, S. (2008) Hogyan legyünk boldogok? Ursus Libris, Budapest.  
Lyubomirsky, S., King, L., Diener, E. (2005) The benefits of frequent positive affect: does 

happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803 – 855.  
Luszczynska, A., Schwarzer, R.  (2003) Planning and self-efficacy in the adoption and 

maintenance of breast self-examination: a longitudinal study on self-regulatory cognitions.    
Psychology and Health, 18 (1), 93 – 108.  

Mahler, H.I.M., Kulik, J.A. (2000) Optimism, pessimism and recovery from coronary bypass 
surgery: prediction of affect, pain and functional status. Psychology, Health and Medicine, 
5, 347 – 358.  

Mann, T. (2001) Effects of future writing and optimism on health behaviors in HIV – infected 
women. Annals of Behavioral Medicine, 23, 26 – 33. 

Marsh, H.W., Balla,J.R., McDonald,R.P. (1988) Goodness – of – fit indices in confirmatory 
factor analysis: the effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391 – 410.   

Marshall, G.N., Wortman, C.B., Kusulas, J.W., Herving, L.K., Vickers, R.R. (1992) 
Disinguishing optimism and pessimism: relations to fundamental dimensions of mood and 
personality. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 1067 – 1074. 

Maslow, A.H. (1954) Motivation and personality. Harper Collins. 
McKenna, F.P. (1993) It won’t happen to me: unrealistic optimism or illusion of control? 

British Journal of Psychology, 84, 39 – 50.  
Milam, J.E., Richardson, J.L., Marks, G., Kemper, C.A., McCutchan, A.J. (2004) The roles of 

dispositional optimism and pessimism in HIV disease progression. Psychology and Health, 
19, 167-181. 



 
200 

 

Miller,L., Richards,S., Keller,R.R. (2002) Foreword. In: Chang, E.C. (2002) Optimism and 
pessimism. Implications for theory, research, and practice. American Psychological 
Association, Washington, xii - xiv 

Michalos, A.C. (2003) Policing services and the quality of life. Social Indicators Research, 61 
(1),1-19.  

Mroczek, D.K., Spiro, I.A., Aldwin, C.M., Ozer, D.J., Bosse, R. (1993) Construct validation 
of optimism and pessimism in older men: findings from the normative aging study. Health 
Psychology, 12, 406 – 409.  

Montgomery, G., David, D., Goldfarb, A.B., Silverstein, Jeffrey H., Weltz, C.R., Birk,  J.S.,  
Bovbjerg, D.H. (2003) Sources of anticipatory distress among breast surgery patients. 
Journal of Behavioral Medicine, 26, 153-164. 

Morris, K.A., Swann, W.B. (1996) Denial and the AIDS crisis: on wishing away the threats of 
AIDS. In: Oskamp, S., Thompson, S. (szerk.) Safer sex in the ’90s: understanding and 
preventing HIV risk behavior. Sage, New York, 57 – 79.  

Mutrie, N., Faulker, G. (2004) Positive psychology in motion. In: Linley, P.A., Joseph, S. 
(szerk.) Positive psychology in practice. Wiley, New Jersey, 146 – 165.  

Murray, H.A. (1943) Thematic Apperception Test manual. Harvard University Press, 
Cambridge.  

Murray, S. L., Holmes, J. G. (1997). A leap of faith? Positive illusions in romantic 
relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 586–604. 

Myers, L.B., Brewin, C.R. (1996) Illusions of well – being and the repressive coping style. 
British Journal of Social Psychology, 35, 443 – 457.  

Nagy H. (2004) Poszttraumás növekedés és a traumafeldolgozás folyamatának néhány 
problémája. Alkalmazott Pszichológia, 6 (4), 120 – 133.  

Nelson, E.S., Karr, K.A., Coleman,P.K. (1995) Relationships among daily hassles, optimism 
and reported physical symptoms. Journal of College Student Psychotherapy, 10, 11 – 26.  

Noguchi, K., Gohm, C.L., Dalsky, D.J. (2005) Cognitive tendencies of focusing on positive 
and negative information. Journal of Research in Personality, 40(6), 891-910. 

Nolen-Hoeksema, S., Davis, C.G. (2002) Positive responses to loss: perceiving benefits and 
growth. In: Snyder, C.R., Lopez, S.J. (szerk.) Handbook of positive psychology. Oxford 
University Press, 598 – 608.   

Noreen, C. F. (2002) Perceived risk of breast cancer. Cancer Practice,10 (5),256-262 
Norem, J.K. (2002) Deffensive pessimism, optimism, and pessimism. In: Chang, E.C. (ed) 

Optimism and pessimism. APA, Washington, 77 - 100 
Norem, J.K., Cantor, N. (1986) Defensive pessimism: harnessing anxiety as motivation. 

Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1208 – 1217.  
Norem, J.K., Cantor, N. (1990) Cognitive strategies, coping and perceptions of competence. 

In. Sternberg, R.J., Kolligian, J.J. (szerk.) Competence considered, New Haven, Yale 
University Press, 190 – 204.  

Norem, J.K., Crandall, C.S. (1991) Defensive pessimism and repression – sensitization show 
discriminant validity. Paper presented at the 3rd Annual Convention of the American 
Psychological Society, Washington, DC 

Norem, J.K.; Chang, E.C. (2002a) The positive psychology of negative thinking 
Journal of Clinical Psychology, 58 (9), 993-1001. 

Norem, J.K., Chang, E.C. (2002b) A very full glass: adding complexity to our thinking about 
the implications and applications of optimism and pessimism resarch. In: Chang, E.C. 
(szerk.) Optimism and pessimism. APA, Washington, 347 – 356. 

Norem, J.K. Illingworth, K.S.S. (1993) Strategy – dependent effects of reflecting on self and 
tasks: some implications for optimism and defensive pessimism. Journal of Personality 
and Social Psychology, 65, 822 – 835.  



 
201 

 

O’Brien, W.H., VanEgeren,L.,Mumby, P.B. (1995) Predicting health behaviors using 
measures of optimism and perceived risk. Health Values, 19, 21 – 28.  

Oláh A. (2003-2004) Psychological immunity: a new concept in coping with stress. Applied 
Psychology in Hungary, 5 – 6, 149 – 189.  

Oláh A. (2004) Oktatás és kutatás az ELTE Személyiség – és Egészségpszichológiai 
Tanszékén. Alkalmazott Pszichológia, 3, 99 – 112.  

Oláh A. (2006) Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Argumentum Kiadó, Budapest 
Olason,D.T., Roger, D. (2001) Optimism, pessimism and „figthing spirit”: a new approach to 

assessing expectancy and adaptation. Personality and Individual Differences, 31, 755 – 
768.  

Ong, A.D., van Dulmen, M.H. (2006) Oxford handbook of positive psychology. Oxford 
University Press 

Ostir, G.V., Markides, K.S., Black, S.A., Goodwin, J.S. (2000) Emotional well – being 
predicts subsequent functional independence and survival. Journal of the American 
Geriatrics Society, 48, 473 – 478.  

Kaslow, N.J., Tannenbaum, R.L., Seligman, M.E.P. (1978) The KASTAN: a children’s 
attributional style questionnaire. Unpublished manuscript. University of Pennsylvania.  

Kirkcaldy, B., Furnham, A. (2000) Positive affectivity, psychological well – being, accident – 
and traffic – deaths and suicide: an international comparison. Studia Psychologica, 42, 97 – 
104.  

Park, C. L., Folkman, S. (1997) Stability and change in psychosocial resources during 
caregiving and bereavement in partners of men with AIDS. Journal of Personality, 65, 
421–447. 

Pavot, W., Diener, E. (1993) Review of the Satisfaction With Life Scale. Psychological 
Assessment, 5(2),164-172. 

Patton, G.C., Carlin, J.B., Coffey, C., Wolfe, R., Hibbert, M., Bowes, G. (1998) Depression, 
anxiety and smoking initiation: a prospective study over three years. American Journal of 
Public Health, 88, 10, 1518 – 1522.  

Peterson, C., Bettes,B.A., Seligman, M.E.P. (1985) Depressive symptoms  and unprompted 
casual attributions: Content analysis. Behavior Research and Therapy, 23, 379 – 382. 

Peterson, C., Bossio, L.M. (1991) Health and optimism. The Free Press, New York  
Peterson, C., Bossio, L.M. (2002) Optimism and physical well – being. . In: Chang, E.C. 

(szerk.) Optimism and pessimism. APA, Washington, 127 – 147.  
Peterson, C., De Avila, M.E. (1995) Optimistic explanatory style and the perception of health 

problems. Journal of Clinical Psychology, 51 (1), 128-133.  
Peterson, C., Seligman, M.E.P. (1984) Casual explanations as a risk factor for depression: 

theory and evidence. Psychological Review, 41, 253 – 259.  
Peterson, C., Seligman, M.E.P. (2004) Character strengths and virtues: A handbook and 

classification. New York: Oxford University Press. 
Peterson,A.C., Seligman, M.E.P., Vaillant, G.E. (1988) Pessimistic explanatory style is a risk 

factor for physical illness: a thirthy – five year longitudinal study. Journal of Personality 
and Social Psychology, 55, 23 – 27. 

Peterson, A.C., Semmel, A., von Baeyer, D., Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., Seligman, 
M.E.P. (1982) The Attributional Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6, 
287 – 299.  

Peterson, C., Park, N. (2004) Classification and measurement of character strengths: 
implications for practice. In: Peterson, C., Seligman, M. E. P. (2004) Character strengths 
and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press, 433 – 
446.  



 
202 

 

Peterson, C., Semmel, A., von Baeyer, D., Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., Seligman, M.E.P. 
(1982) The Attributional Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6, 287 – 
299.  

Peterson, C., Seligman, M.E.P. (2004) Character strengths and virtues: a classification and 
handbook. Washington DC, APA 

Peterson, C., Villanova,P. (1988) An Expanded Attributional Style Questionnaire. Journal of 
Abnormal Psychology, 97, 87 – 89.  

Pettingale, K.W., Morris, T., Greer, S. (1985) Mental attitudes to cancer: an additional 
prognostic factor. Lancet, 1, 750. 

Pikó B. (2002) Egészségtudatosság serdül korban. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
Pikó B. (2004) A pozitív pszichológia missziója a modern társadalomban. Paradigmaváltás a 

társadalomtudományokban? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5 (4), 289 – 301.   
Pikó, B. (2007) A serdül kori egészségmagatartás pozitív pszichológiai megközelítése. In: 

Demetrovics Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. (szerk.) Iskolai egészségpszichológia. 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 73 – 90.  

Pittman, K. J., & Fleming, W. E. (1991, September). A new vision: Promoting youth 
development. Written transcript of live testimony by Karen J. Pittman given before The 
House Select Committee on Children, Youth and Families. 

Porter, E. (1913) Pollyanna. BiblioBazaar 
Pretzer, J.L., Walsh, C.A. (2002) Optimism, pessimism, and psychotherapy: implications for 

clinical practice. In: Chang, E.C. (szerk.) Optimism and pessimism. APA, Washington, 321 
– 347.  

Prevention Task Panel Report (1978) Task Panel reports submitted to the President’s 
Commission on Mental Health, Stock No. 040–000–00393–2. Washington, DC: U.S. 
Government Printing Office.  

Prochaska, J.O., DiClemente, C.C., Norcross, J.C. (1992) In search of how people change. 
American Psychologist, 47, 9, 1102 –1114.  

Rácz J., Szakács K. (1999)Irreális optimizmus és kockázatbecslés serdül korban. Magyar 
Pszichológiai Szemle, 54,3,371-386. 

Raghunathan R, Trope Y. (2002) Walking the tightrope between feeling good and being 
accurate: mood as a resource in processing persuasive messages. Journal of Personality 
and Social Psychology, 83(3), 510-25. 

Räikkönen, K., Matthews, K.A., Flory, J.D., Owens, J.F., Gump, B.B. (1999) Effects of 
optimism, pessimism, and trait anxiety on ambulatory blood pressure and mood during 
everday life. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 104 – 128.  

Reed, M.B., Aspinwall, L.G. (1998) Self – affirmation reduces biased processing of health – 
risk information. Motivation and Emotion, 22, 99 - 132 

Reed, G.M., Kemeny, M.E., Taylor, S.E., Wang, H.J., Visscher, B.R. (1994) „Realistic 
acceptance” as a predictor of decreased survival time in gay men with AIDS. Health 
Psychology, 13, 299 – 307. 

Resnick, S., Warmoth, A., Serlin, I. (2001)  The humanistic psychology and positive 
psychology connection: impications for psychotherapy. Journal of Humanistic Psychology, 
41, 1, 73-102. 

Reivich, K. (1995) The measurement of explanatory style. In: Buchanan, G.M., Seligman, 
M.E.P. (szerk.) Explanatory style. Lawrence, New Jersey. 

Reynolds, A.J., Walberg, H.J., Weissberg, R.P. (1999) Promoting positive outcomes: Issues in 
children’s and families’ lives. CWLA Press, Washington.  

Robbins, A.S., Spence, J.T., Clark, H. (1991) Psychological determinants of health and 
performance: The tangled web of desirable and undesirable characteristics. Journal of 
Personality and Social Psychology, 61 (5), 755-765. 



 
203 

 

Robinson-Whelen, S., Kim, C., MacCallum, R.C., Kiecolt-Glaser, J.K. (1997) Distinguishing 
optimism from pessimism in older adults: Is it more important to be optimistic or not to be 
pessimistic? Journal of Personality and Social Psychology, 73 (6), 1345-1353. 

Rogers, C.R. (1954) Psychotherapy and Personality Change. University of Chicago Press, 
Chicago 

Rogers, C.R. (1963) The concept of the fully functioning person. Psychotherapy: Therapy, 
Research, and Practice, 1, 17 – 26.  

Rogers, R.W. (1983) Cognitive and physiological processes in attitude change:  a revised 
theory of protection motivation. In: Cacioppo, J., Petty, R. (szerk.) Social 
Psychophysiology, Guilford Press, New York, 153 – 176.  

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 

Rosenstock, I.M. (1974) Historical origins of the health belief model. Health Education 
Monographs, 2, 1 – 8.  

Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000) Self – determination theory and facilation of intrinsic 
motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 1, 68 – 78.  

Ryan R.M., Deci, E.L. (2001): On happiness and human potentials: a review of research on 
hedonic and eudaimonic well – being. Annual Review of Psychology,52, 141 – 166. 
(Internet Fulltext). 

Ryff, C.D. (1989): Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 
psychological well – being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069 – 
1081. 

Ryff, C.D., Singer, B. (2003) Ironies of the human condition: well – being and health on the 
way to mortality. In: Aspinwall, L.G., Staudinger, U.M. (szerk.) A psychology of human 
strengths. APA, Washinghton, 271 – 289.  

Salovey, P., Rothman, A.J., Detweiler, J.B., Steward, W.T. (2000) Emotional states and 
physical health. American Psychologist, 55, 110 – 121.  

Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B., Sarason, B. R. (1983) Assessing social support: 
The Social Support Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 127–
139 

Sarason, S.B., Levine, M., Goldenberg, I.I., Cherlin, D.L., Bennett, E.M. (1966) Psychology 
in community settings: Clinical, educational, vocational and social aspects. New York: 
Wiley. 

Scheier, M.F., Bridges, M.W. (1995) Person variables and health: personality predispositions 
and acute psychological states as shared determinants for disease. Psychosomatic 
Medicine, 57, 255 – 268.  

Scheier, M.F., Carver,C.S. (1985) Optimism, coping and health: assessment and implications 
of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219 – 247.  

 Scheier,M.F., Carver,C.S., Bridges,M.W. (1994) Distinguishing optimism from neuroticism 
(and trait anxiety, self – mastery, and self – esteem): a reevalution of the Life Orientation 
Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063 – 1078.  

Scheier,M.F., Carver,C.S., Bridges,M.W. (2002) Optimism, pessimism, and psychological 
well – being. In: Chang, E.C. (szerk.) Optimism and pessimism. APA, Washington, 189 – 
217.  

Scheier, M.F., Weintraub, J.K., Carver, C.S. (1986): Coping and stress: divergent strategies of 
optimists and pessimists. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1257 – 1264.  

Schwarzer, R. (1999) Self – regulatory processes in the adoption and maintenance of health 
behaviors. Journal of Health Psychology, 4 (2), 115 – 127.  

Schulz, R., Bookwala, J., Knapp, J.E. (1996) Pessimism, age, and cancer mortality. 
Psychology of Aging, 11, 304–309.  



 
204 

 

Scheier, M.F., Carver, C.S., Bridges, M.W. (1994) Distinguishing optimism from neuroticism 
(and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a re-evaluation of the Life Orientation 
Test.  Journal of Personality and Social Psychology, 67 (6), 1063-1079. 

Scheier, M.F., Matthews, K.A., Owens, J.F., Magovern, G.J.,  Lefebvre, R.C., Abbott, R. A., 
Carver, C. S. (1989) Dispositional optimism and recovery from coronary artery bypass 
surgery: the beneficial effects on physical and psychological well-being. Journal of 
Personality and Social Psychology, 57, 1024 – 1040.  

Scheier, M.F., Matthews, K.A., Owens, J.F., Schulz, R., Bridges,M.W., Magovern, G.J.,  
Carver, C.S. (1999) Optimism and rehospitalization after coronary artery bypass graft 
surgery. Archives of Internal Medicine, 159, 829 – 835.  

Schneider, S. L. (2001) In search of realistic optimism: Meaning, knowledge, and warm 
fuzziness. American Psychologist, 56, 250–263 

Schulman, P., Keith, D., Seligman, M.E.P. (1993) Is optimism heritable? A study of twins. 
Behavior Research and Therapy, 31, 569 – 574. 

Sedikides, C. (1992) Mood as a determinant of attentional focus. Cognition and Emotion, 6, 
129 – 148.  

Segerstrom, S.C. (1997) Optimism and coping with enduring stress: psychological and 
immune effects. Dissertation Abstracts International 58: 6-B.  

Segerstrom, S.C. (2001) Optimism, goal conflict, and stressor - related immune change. 
Journal of Behavioral Medicine, 24, 441-467. 

Segerstrom, S.C., Castaneda, J.O., Spencer, T.E. (2003) Optimism effects on cellular 
immunity: testing the affective and persistence models. Personality and Individual 
Differences, 35, 1615 – 1624.  

Segerstrom,S.C., Taylor,S.E., Kemeny, M.E., Fahey,J.L. (1998): Optimism is associated with 
mood, coping, and immune change in response to stress. Journal of Personality and Social 
Psychology, 74, 1646 – 1655. 

Seligman, M.E.P. (1975) Helplessness: on depression, development, and death. Freeman, San 
Francisco 

Seligman, M. E. P. (2002) Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize 
your potential for lasting fulfilment. New York: Free Press. 

Seligman, M.E.P., Rashid, T., Parks, A.C. (2006) Positive Psychotherapy. American 
Psychologist, 61 (8), 774-789.  

Seligman, M.E.P., Csikszentmihalyi, M. (2000) Positive psychology: An introduction. 
American Psychologist, 55, 1,5-14.  

Seligman,M.E.P., Rashid,T., Parks, A.C. (2006) Positive Psychotherapy. American 
Psychologist, 61(8),  774  

Seligman, M.E.P., Reivich, K.J., Jaycox, L.H., Gillham, J. (1995) The optimistic child. 
Houghton – Mifflin, New York.  

Seligman, M.E.P., Steen, T.A, Park, N., Peterson, C. (2005) Positive psychology progress: 
empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410-421 

Sheldon, K.M., King, L.  (2001) Why positive psychology is necessary. American 
Psychologist, 56 (3), 216-218.  

Sheldon, K.M., Lyubomirsky, S. (2006) Achieving sustainable gains in happiness: change 
your actions, not your circumstances. Journal of Happiness Studies, 7 (1), 55-86.  

Shen, B.,  McCreary, C.P., Myers, H. F. (2004) Independent and mediated contributions of 
personality, coping, social support, and depressive symptoms to physical functioning 
outcome among patients in cardiac rehabilitation  Journal of Behavioral Medicine, 27, 39-
62. 



 
205 

 

Sherman, D.K., Cohen, G.L. (2002) Accepting threatening information: self – affirmation and 
the reduction of defensive biases. Current Directions in Psychological Science, 11, 119 – 
123.  

Shostrom E. L. (1964) An inventory for the measurement of self-actualization. Educational 
Psychology Measures, 24, 207-218. 

Showers, C. (1992) The motivational and emotional consequences of considering positive and 
negative possibilities for an upcoming event. Journal of Personality and Social 
Psychology, 63, 474 – 483.  

Sieber, W.J., Rodin, J., Larson, L., Ortega, S., Cummings,N., Levy,S. (1992) Modulation of 
human natural killer cell activity by exposure to uncontrollable stress. Brain, Behavior, 
and Immunity, 6, 141 – 156.  

Sirgy, J.M. (2002) The psychology of quality of life. Kluwer Academic, Amsterdam.  
Skinner,H.A, Maley,O., Norman, C.D. (2006) Developing Internet-Based eHealth Promotion 

Programs: The Spiral Technology Action Research (STAR) Model. Health Promotion 
Practice, 7, 406-417. 

Skrabski, Á., Kopp, M.S., Kawachi I. (2004) Social capital and collective efficacy in 
Hungary:cross-sectional associations with middle aged female and male mortality rates. 
Journal of Epidemiology and Community Health, 58,340-345. 

Smith, M.B. (2003) Handbook of Positive Psychology. American Journal of Psychology, 116 
(1), 159-164.  

Smith, T. W., Pope, M. K., Rhodewalt, F., & Poulton, J. L. (1989) Optimism, neuroticism, 
coping, and symptom reports: An alternative interpretation of the Life Orientation Test. 
Journal of Personality and Social Psychology, 56, 640–648. 

Smith, D. W., Redican, K. J., Olsen, L. K. (1992). The longevity of growing healthy: An 
analysis of the eight original sties implementing the School Health Curriculum Project. 
Journal of School Health, 62 (3), 83-87. 

Snyder, C.R. (1989) Reality negotiation: from excuses to hope and beyond. Journal of Social 
and Clinical Psychology, 8, 130 – 157.   

Snyder, C. R., Lopez, S. J. (2002) (szerk.) Handbook of positive psychology. New York: 
Oxford University Press 

Snyder, C.R., Lopez, S.J. (2002) The future of positive psychology: a declaration of 
independence. In: Snyder, C.R., Lopez, S.J. (szerk.) Handbook of positive psychology. 
Oxford University Press, 751 – 769.  

Snyder, C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S.A., Irving, L.M., Sigmon, S.T., 
Yoshinobu, L., Gibb, J.,Langelle, C., Harney, P. (1991) The will and the ways: 
development and validation of an individual – differences measure of hope. Journal of 
Personality and Social Psychology, 60, 570 – 585. 

Snyder, C.R., Sympson, S.C., Michael, S.T., Cheavens, J. (2002) Optimism and hope 
constructs: variants on a positive expectancy theme. In Chang, E.C. (2002) Optimism and 
pessimism. Implications for theory, research, and practice. American Psychological 
Association, Washington, 101 – 127. 

Snyder, C.R., Sympson, S.C., Ybasco, F.C., Borders, T.F., Babyak, M.A., Higgins, R.L. 
(1996) Development and validation of the State Hope Scale. Journal of Personality and 
Social Psychology, 70, 321 – 335.  

 Snyder, C. R., Hoza, B., Pelham, W.E., Rapoff, M. (1997) The development and validation 
of the Children's Hope Scale. Journal of Pediatric Psychology, 22(3), 399-421. 

Spencer, S.M., Norem, J.K. (1996) Reflection and distraction: defensive pessimism, strategic 
optimism, and performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 354 – 365.  



 
206 

 

Srivastava, S., McGonigal, K.M., Richards, J.M., Butler, E.A., Gross, J.J. (2006) Optimism in 
close relationships: how seeing things in a positive light makes them so. Journal of 
Personality and Social Psychology, 91(1),143-153. 

Stanton,A.L., Snider,P.R., (1993) Coping with a breast cancer diagnosis: a prospective study. 
Health Psychology, 12, 16 – 23.  

Strassle, C.G., McKee, E.A., Plant, D.D. (1999) Optimism as an indicator of psychological 
health: using psychological assessment wisely. Journal of Personality Assessment, 72, 190 
– 199.  

Steffen, P.R. (1999) Optimism and psychological and physiological well – being following a 
natural disaster. Dissertation Abstracts International 60: 6-B.  

Stephenson, W. (1953) The study of behavior: Q-technique and its methodology. University 
of Chicago Press, Chicago 

Störig,H.J. (1993/1997) A filozófia világtörténete. Helikon Kiadó, Budapest  
Strecher, V.J., Kreuter, M.W., Korbin, S.C. (1995): Do cigarette smokers have unrealistic 

perceptions of their heart attack, cancer, and stroke risks? Journal of Behavioral Medicine, 
18, 45–54.  

Suls,J., Fletcher,B. (1985): The relative efficacy of avoidant and nonavoidant coping 
strategies: a meta – analysis. Health Psychology, 4, 249 – 288.  

Székelyi M., Barna I. (2002) Túlél készlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest. 
Szokolszky Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. 

Osiris Kiadó, Budapest 
Szondy M. (2003) A szubjektív jóllét pszichológiája. Kézirat. ELTE, Budapest 
Szondy M. (2004a) A szubjektív jóllét és a törekvések kapcsolata kés  serdül korban. 

Alkalmazott Pszichológia, 6 (4), 53 – 72.  
Szondy M. (2004b) Optimizmus és immunfunkciók. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5 

(4), 301 – 319.  
Szondy M., Dienes E., Kovács K. (2005) A diszpozicionális és a szituációs optimizmus hatása 

börtönkörnyezetben. Alkalmazott Pszichológia, 7 (3), 125 – 138.  
Szondy M. (2005) Optimizmus és egészségmagatartás: A pozitív elvárások segítik vagy 

gátolják az egészségmagatartást? Pszichológia 25 (4), 367 – 379.  
Szondy M. (2006a) A megbocsátás pszichológiája: kialakulása, hatásai és fejlesztése. 

Mentáhigéné és Pszichoszomatika, 7, 15 – 34.  
Szondy M. (2006b) Optimizmus és egészség. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (4), 617 – 

636. 
Szondy M. (2007a) Válasz Füzéki Bálint reflexiójára. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2, 

173 – 176.  
        Szondy M. (2007b) Anyagi helyzet és boldogság: kapcsolat individuális és nemzetközi 

szinten. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8 (4), 291 – 307.    
Szondy M. (megjelenés alatt) A megbocsátásra való hajlam korrelátumai: kapcsolata a  

szociodemográfiai jellemz kkel, az optimizmussal és a boldogsággal. Pszichológia 
Szondy M., Kalamár H. (2006) The possible role of Positive Youth Development (PYD) 

programs in the prevention of drug use. Poszter az Epidemiology and Social Effects of 
Drug – taking in the Visegrad Four Countries nemzetközi konferencián (Nyíregyháza, 
2006.november 16 – 17.) 

 Taylor, E (2001) Positive psychology and humanistic psychology: a reply to Seligman. 
Journal of Humanistic Psychology, 41 (1), 13-30.  

Taylor, S. E., Klein, B. P., Lewis, B. P., Gruenewald, T. L., Gurung, R. A. R., Updegraff J. A. 
(2000) Biobehavioral responses to stress in females: Tend and befriend, not fight or flight. 
Psychological Review, 107,411-429. 



 
207 

 

Taylor, S.E., Brown, J.D. (1988) Illusion and well-being: a social psychological perspective 
on mental health. Psychological Bulletin, 103, 193 – 210.  

Taylor, S. E., Kemeny, M.E., Aspinwall, L.G., Schneider, S.G., Rodriquez, R., Herbert, M. 
(1992) Optimism, coping, psychological distress, and high-risk sexual behavior among 
men at risk for AIDS. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 460-473.  

Taylor, S.E., Sherman, D.K. (2004) Positive psychology and health psychology: a fruitful 
liasion. In. Linley, P.A., Joseph, S. (szerk.) Positive psychology in practice. Wiley, 305 – 
320.  

Taylor, W.C., Baranowski, T., Klesges, L.M., Ey, S., Pratt, C., Rochon, J., Zhou, A. (2004) 
Psychometric properties of optimism and pessimism: results from the Girls' Health 
Enrichment Multisite Studies. Preventive Medicine, 38, 69-77. 

Tennen,H., Affleck,G. (2002) Benefit – finding and benefit – reminding. In: Snyder, C. R., 
Lopez, S. J. (2002) (szerk.) Handbook of positive psychology. New York: Oxford 
University Press, 584 – 596. 

Thomas, B., Mitchell, A., Devlin, M., Goldsmith, C., Singer, J., Watters, D. (1992). Small 
group sex education at school: The McMaster teen program. In B. Miller, J. Card, R. 
Paikoff, J. Peterson (szerk.), Preventing adolescent pregnancy. Newbury Park, CA: Sage 
Publications, 28-52. 

Thompson, M., Kaslow, N.J., Weiss, B., Nolen-Hoeksema, S. (1998) Children's Attributional 
Style Questionnaire-Revised: psychometric examination. Psychological Assessment, 10, 2, 
166 – 170.  

Tietze, H.W. (2001) Happyology. Beekman Books 
Tiger, L. (1979) Optimism. The biology of hope. Kodansha International, New York.  
Toshihiko, M., Colligan, R.C., Malinchoc, M., Offord, K.P.(2002) Optimism – pessimism 

assessed in the 1960s and self – reported health status 30 years later. Mayo Clinic 
Proceedings, 77, 748-753. 

 Tusaie, K.R., Patterson, K. (2006) Relationships among trait, situational, and comparative 
optimism: clarifying concepts for a theoretically consistent and evidence-based 
intervention to maximize resilience. Archives of Psychiatric Nursing, 20 (3), 144-150. 

Urbán R. (2001) Útban a magatartásszempontú egészségpszichológia felé: az 
egészségmagatartás pszichológiai elemzése, Magyar Pszichológiai Szemle, 56, 593 – 622.  

Urbán R. (2004) A fizikai egészség a pszichológiai alkalmazkodás és önszabályozás 
kontextusában. Doktori szeminárium. ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola, Budapest 

Urbán R. (2005) A dohányzás egészségpszichológiájának vázlata. In: Urbán R. (szerk.) A 
dohányzás egészségpszichológiája. Országos Addiktológiai Intézet, Vác 

Urbán R., Kugler Gy., Oláh A., Szilágyi Zs. (2005) Az iskolai végzettség, a depresszió és az 
önszabályozás a dohányzás független prediktorai. In: Urbán R. (szerk.) A dohányzás 
egészségpszichológiája. Országos Addiktológiai Intézet, Vác, 107 – 127.  

Utasi Á. (2006) (szerk.) A szubjektív életmin ség forrásai. MTA Politikai Tudományok 
Intézete, Budapest 

Yamawaki N., Tschanz B., Feick, D. (2004) Defensive pessimism, self-esteem instability, and 
goal strivings. Cognition and Emotion, 18 (2), 233-249 

Van de Ven, P., Prestage, G., Crawford, J., Grulich, A., Kippax, S. (2000) Sexual risk 
behaviour increases and is associated with HIV optimism among HIV-negative and HIV-
positive gay men in Sydney over the 4 year period to February 2000. AIDS, 14(18), 2951-
2953. 

Van der Plight, J., Zeelenberg, M., van Dijk, W.W., deVries, N.K., Richard, R. (1998) Affect, 
attitudes and decisions: let’s be more specific. In: Stroebe, W., Hewstone, M. (szerk.) 
European Review of Social Psychology, 8, John Wiley and Sons, Chichester, 33- 66.   



 
208 

 

Veenhoven, R. (1996) Happy – life expectancy: a comprehesive measure of quality – of – life 
in nations. Social Indicators Research, 39, 1-58.  

Voltaire  (1759/1993) Candide vagy az optimizmus. IKON, Budapest  
Wallston, K.A. (1994) Cautious optimism vs. cockeyed optimism. Psychology and Health, 9, 

201 – 203.  
Waterman, A.S. (1993): Two conceptions of happiness: Contrast of personal expressiveness 

(eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 
678 – 691. 

Watson, D., Pennebaker, J.W. (1991) Situational, dispositinal, and genetic bases of symptom 
reporting. In: Skeleton, J.A., Croyle, R.T. (szerk.) Mental representations in health and 
illness. New York, Springer, 60 – 84.  

Weining C. C., Ruben-Wen, S. (2004) Constant vigilance: Heritage values and defensive 
pessimism in coping with severe acute respiratory syndrome in Singapore. Asian Journal 
Of Social Psychology, 7 (1), 35-53. 

Weinstein, N.D. (1980) Unrealistic optimism about future life events. Journal of Personality 
and Social Psychology, 39, 806 – 820.  

Weinstein, N.D. (1987) Unrealistic optimism about susceptibility to health problems: 
conclusion from a community-wide sample. Journal of Behavioral Medicine, 10, 481–500.  

Weinstein, N.D., Klein, W.M. (1996) Unrealistic optimism: present and future. Journal of 
Social Clinical Psychology, 1, 1–8. 

Weinstein, N.D., Marcus, S.E., Moser, R.P. (2005) Smokers' unrealistic optimism about their 
risk. Tobacco Control, 14 (1), 55-59. 

Weiss,A., King, J.E., Enns, R.M. (2002): Subjective well – being is heritable and genetically 
correlated with dominance in chimpanzees (Pan troglodytes). Journal of Personality and 
Social Psychology ,83 (5), 1141 – 1149.  

Weissberg, R.P., Greenberg, M.T. (1998) School and community competence-enhancement 
and prevention programs. In: Damon, W., Siegel,I.E., Renninger, K.A. (szerk.) Handbook 
of child psychology: Vol. 4. Child psychology in practice. John Wiley, New York,  877 – 
954.  

Wenglert, L., Rosen, S. (1995) Optimism, self – esteem, mood and subjective health. 
Personality and Individual Differences, 18, 653 – 661.  

Williams, G.C., Cox, E.M., Kouides, R., Deci, E.L. (1999) Presenting the facts about smoking 
to adolescents. Archives of Pediatric and Adolescence Medicine, 153, 959 – 964.  

Zadeh L.A. (1965) Fuzzy sets. Information and Control, 8, 338-353. 
Zax, M., Cowen, E.L. (1976) Abnormal psychology: Changing conceptions. Holt, Rinehart, & 

Winston. New York 
Zuckerman, M. (2002) Optimism and pessimism: biological foundations. In: Chang, E.C. 

(szerk.) Optimism and pessimism. APA, Washington, 169 – 189.  
Zullow, H.M. (1991) Explanations and expectations: understanding the „doing” side of 

optimism. Psychological Inquiry,2, 45 – 49.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
209 

 

1. FÜGGELÉK 
 

OPTIMIZMUS A VALLÁSOKBAN, A FILOZÓFIÁBAN ÉS AZ 
IRODALOMBAN 

 
 
 A homo sapiens öntudatra ébredése óta folyamatosan értékelte világát, világban 

betöltött helyét és jöv beli lehet ségeit. Az optimista és pesszimista felfogásmód kezdetben a 

vallási – filozófiai rendszerekben, illetve az irodalmi alkotásokban nyilvánult meg.  

Az alábbiakban Domino és Conway (2002) és Miller és munkatársai (2002) alapján 

áttekintjük az optimizmusról és pesszimizmusról alkotott legfontosabb filozófiai és vallási 

elképzeléseket. Jelen összefoglaló nem kívánja részletesen bemutatni az említett vallási, 

illetve filozófiai megközelítéseket, pusztán rámutat a bennük megfigyelhet  optimista és 

pesszimista „elemekre”. Így áttekintésünk óhatatlanul tartalmaz általánosításokat és 

leegyszer sítéseket.  

 

1. VALLÁSOK 

 

Miller és munkatársai (2002) röviden bemutatják, hogy a buddhizmusban, 

konfucionizmusban, a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlámban hogyan jelenik meg 

az optimizmus és a pesszimizmus kérdése. Cikkük alapgondolata szerint a fenti összes vallási 

– szellemi irányzatban egyensúlyi állapot van az optimizmus és a pesszimizmus közt.  

 A buddhizmus szerint minden átmeneti, semmi sem állandó. Az ember ragaszkodása a 

világ átmeneti elemeihez szenvedést szül. A „Négy Nemes Igazság” els  és második tagja azt 

mondja ki, hogy az emberi élet szenvedéssel teli – a szenvedést pedig a vágy és a ragaszkodás 

szüli. Ezt a pesszimista álláspontot ellensúlyozza a harmadik „Igazság”, miszerint a szenvedés 

megsz ntethet  a vágy megsz ntetésével. A vágyakozás megsz ntetése utat nyit a Nirvánába 

(„kialudt láng”). 

 A kínai konfucionizmus szerint az ember célja a helyes, bölcs és erkölcsös viselkedés. 

Az egyik híres konfucionista gondolkodó, Menciusz rövid és vel s véleményt fogalmazott 

meg az emberr l: „Az ember  jó” (Störig, 1993/1997, 78.o.). Ezt a pozitív felfogást árnyalja 

viszont az az elképzelés, miszerint az ember nagyon sokszor nem a természetéb l fakadó 

helyes utat követi (Menciusz szerint a küls  körülmények miatt) és az, hogy az erkölcsös 

magatartáshoz elengedhetetlen a folyamatos és szigorú önfejlesztés.  
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 A judaizmusban az embert körbevev , Isten által teremtett világ léte már önmagában 

is optimizmusra ad okot. Ezenkívül az isteni törvények betartása esetén közelebb kerülhetünk 

Istenhez. „A hagyományos zsidóság hisz az "Eljövend  Világ"-ban (Olám Hábá), azaz az 

ígért és várt Szabadító korában és a halottak feltámadásában, de a hitek részleteikben eltérnek. 

Némelyek hiszik, hogy az igazak lelkei a mennybe (Gán Éden - Éden Kert) kerülnek vagy 

újraszületnek, míg a gonoszok a saját maguk által készített pokolban szenvednek, vagy 

éppenséggel halva maradnak” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Judaizmus). A Tóra tanításának 

segítsége mellett is folyamatos bels  küzdelem jellemzi az embert az Istenhez való 

ragaszkodásban.  

 Az iszlám, akárcsak a judaizmus jónak látja a teremtett világot, azonban 

pesszimizmust rejt az a gondolat, miszerint az emberek saját döntésük következtében 

elbuktak, elvesztették az Allahhal való si egységet. A „könyörületes” Allah ennek ellenére 

megbocsát híveinek – ez pedig okot az optimizmusra.  

 A kereszténység – a judaizmushoz és az iszlámhoz hasonlóan – jónak látja a teremtett 

világot. Igen pesszimista viszont az „eredend  b nre” és a Paradicsomból való ki zetésre 

vonatkozó elképzelés. Az eredend  b n miatt az ember nem jó és csak isteni közbeavatkozás 

segítségével szabadulhat meg b neit l. Ez a beavatkozás Jézus Krisztus személyében történt, 

aki „magára vette a világ b neit”. Így a keresztény optimizmus gyökere Jézusban, illetve az 

általa elnyert megváltás lehet ségében rejlik.  

 A vallásosság fizikai és metális egészségre kifejtett kedvez  hatását számos kutatás 

igazolta (pl. Dezutter és mtsai , 2006; la Cour és mtsai, 2006). Egyett értünk Miller és 

munkatársai (2002) felvetésével, miszerint ez a pozitív hatás gyengébb lenne, ha a vallások 

nem találnák meg az egyensúlyt az optimizmus és pesszimizmus közt. Úgy teremtenek 

lehet séget és teret a reményteli és optimista elvárásoknak, hogy közben megvédenek a 

túlzott, irreálisan pozitív optimizmustól.  
 
 
  
2. FILOZÓFUSOK, ÍRÓK 

 

A következ kben els sorban Domino és Conway (2002) alapján tekintjük át az 

optimizmus kérdésének megjelenését a filozófiában és irodalomban. 

 Alexander Pope (1688 – 1744), angol költ  szerint az ember a „Létezés Nagy 

Láncolatában” pontosan a legjobb helyen van, minden tulajdonságunk a lehet  

legoptimálisabb. Például ha érzékszerveink élesebbek lennének, az könnyen a végzetünket 
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okozná; a szaglási érzékenység növekedése miatt „egy rózsa illata az ’aromatikus fájdalom’ 

halálával járna.” Helyzetünkben, állapotunkban történ  bármilyen változás végzetes 

változásokhoz vezetne. Pope híres mondása szerint „Egy igazság biztos: bármi is van, az jól 

van”.     

Az „optimizmus” kifejezés gyökereit el ször Gottfried Leibniz (1646 – 1716) 

írásaiban lelhetjük fel. Elképzelése szerint Isten az optimum elvét követte a világ 

teremtésekor; mivel ismeri az összes lehetséges világot, morális tökéletessége miatt a lehet  

legtökéletesebb világot alkotta meg. Ez nem jelenti azt, hogy világunk tökéletes és hiba nélkül 

való. Mivel azonban a negatív események sokszor váltanak ki pozitív eseményeket, egy 

negatív tényez  megsz ntetése, mindazt a jót is megsz ntetné, amit ez a negatív esemény 

váltana ki.  

Leibniz elméletét Voltaire (1694 – 1778) figurázta ki a Candide, avagy az 

optimizmusról cím  m vében. M vének f szerepl je, Candide tanítójának, dr. Pangloss 

filozófiai tanítása nyomán úgy gondolta, hogy minden „a lehet  legjobban van”. Ennek 

következtében Candide elszalasztja annak lehet ségét, hogy tanuljon tapasztalataiból és a m  

végére megtagadja a vak optimizmust és dr. Pangloss filozófiai spekulációit. Bár felszínesen 

úgy t nhet, hogy Voltaire az optimizmust kritizálja (definíciója szerint az „optimizmus… 

annak a rögeszmés állítása, hogy minden rendben van, akkor, amikor a dolgok rosszul 

mennek” (Voltaire, 1759/1993)), valójában mind az optimizmust, mind a pesszimizmust 

bizonyíték nélküli spekulatív általánosításnak tekinti. Filozófiai szótárában szintén felszólal a 

„minden jó” (tout est bien) felfogással szemben, azt állítva, hogy az optimizmus csak azon 

fiatal arisztokraták számára kézenfekv , akiknek az élete valóban kellemes. 

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) szerint nemcsak hogy nem a lehet  legjobb 

világban élünk, hanem a lehet  legrosszabban. Definíciója szerint az tekinthet  lehetséges 

világnak, ami fent tud maradni, nem omlik össze (ezzel szemben a lehetetlen világ egy 

pillanat alatt megsz nne létezni). Érvelése szerint ha a világunk nem a lehet  legrosszabb 

világ, akkor el kell tudnunk képzelni egy rosszabb világot. Azonban bármilyen változtatás, 

amit el tudunk képzelni vagy a világ összeomlásához vezetne (ezáltal ez lehetetlen világnak 

min sül), vagy egy jobb világ kialakulását eredményezné.  Ebb l tehát az következik, hogy 

világunk a lehet  legrosszabb. Schopenhauer szerint pusztán az a személy lehet boldog vagy 

optimista, aki ignorálja ezt a tényt. 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) épelméj sége utolsó éveiben az optimizmust és az 

„amor fati” tanát hirdeti. E szerint a világhoz való optimista hozzáállás azt jelenti, hogy 
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„semmin sem akarnánk változtatni, sem a jöv ben, sem a múltban, sohasem. Nem egyszer en 

a szükségszer  dolgok elfogadásáról, hanem szeretetér l van szó.”  

 Martin Heidegger (1927/2004) Dasein (jelenvalólét) fogalma nem pusztán az ember 

aktuális helyzetére (aktualitás), hanem a lehet ségeire (potencialitás) vonatkozik. A 

lehet ségek ereje nagymértékben meghatározza identitásunkat és a világban betöltött 

helyünket. A létezésünket befolyásoló lehet ségek közt kiemelked  fontosságú (a) az arra 

vonatkozó elvárások, hogy jó dolgok fognak történni (bonum futurum) és az arra vonatkozó 

elvárások, hogy negatív dolgok fognak történni (malum futurum). Ez a gondolat megjelenik 

az egzisztencialista filozófusok (Camus, Sartre), teológusok (Martcel, Tillich) és a 

humanisztikus pszichológia klasszikusainak (Allport, Frankl, Maslow, Rogers) gondolatai 

közt. 

Természetesen az optimizmus témája az írókat, költ ket is megihlette. Oscar Wilde 

szerint „Az optimizmus alapja a puszta félelem” (1891). Mark Twain 67 évesen azt állította, 

hogy „aki 48 éves kora el tt pesszimista, túl sokat tud, aki 48 éves kora után optimista, túl 

keveset tud” (1902). Szintén meglehet sen negatív fényben tüntette fel az optimizmust 

Ambrose Bierce, amerikai író, novellista, aki szerint az optimizmus nem más mint, „az a hit, 

hogy minden szép, még a csúnya is, minden jó, különösen a rossz és minden, ami helytelen, 

az helyes” (1906). 

 Angolszász nyelveterületen az optimista gondolkodás legszemléletesebb irodalmi 

példájaképp Eleanor Porter „Pollyanna” (1913) cím  m vét szokták említeni. A történet egy 

Pollyanna Whittier nev  kislányról szól, aki szülei halála után gonosz nagynénjéhez kerül. 

Ekkor kezdi el játszani az általa „hála játéknak” (glad game) nevezett hozzállást: mindegy, 

hogy mi történik, valamiért mindenképp hálás lehet az ember. Megpróbál minden negatív 

eseményben valamilyen pozitívumot találni. Minél több és nagyobb a szerencsétlenség, ami 

éri, annál izgalmasabb a játék (apja halálakor például annak örült, hogy így a szülei végre újre 

együtt lehetnek). A „hála játék” akkor válik nehézzé, amikor egy autóbaleset következtében 

lebénulnak lábai. Azonban a baleset után nagynénje sokkal kedvesebb és odaadóbb lesz vele, 

így ekkor is sikerül pozitívumot találnia. A történet végén Pollyana természetesen 

meggyógyul és újra képes lábra állni. A történet nem várt népszer ségre tett szert: a 

köznyelvbe beépült a „pollyana” (túlzottan, irreálisan optimista személy) és a „pollyanizmus” 

(túlzott, irreális optimizmus) kifejezések. Világszerte „hála játék” klubbok alakultak, valamint 

megszülettek a játék társasjáték változatai is (IV.1.ábra).   
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IV.1.Ábra Pollyana - társasjátékok 
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2. FÜGGELÉK 
 
 AZ OPTIMIZMUS ÉS A REALITÁS KAPCSOLATA A „FUZZY LOGIKA” 

TÜKRÉBEN 
 

 

Az optimizmus realitással mutatott kapcsolatáról számos különböz  elképzelés látott 

napvilágot. A laikus közgondolkodás és számos kutató egymás ellentéteként kezeli az 

optimista és a realista (valóságh ) gondolkodásmódot. Ugyanakkor több kutatás szerint (ld. 

2.5.1.2.rész) az optimista személyek hatékonyan képesek észlelni környezetüket (illetve annak 

negatív elemeit is). 

Schneider (2001) az ún. fuzzy35 elméletet felhasználva mutatja be az optimizmus és 

realitás közti viszonyt. A fuzzy elmélet (fuzzy theory) (Zadeh, 1965) szerint a valóságról való 

tudásunkat és döntéseinket bizony fokú bizonytalanság jellemzi. Kétféle típusú 

bizonytalansági tényez t különböztet meg. A „fuzzy tudás” (fuzzy knowledge) estében nincs 

elég információm a várható kimenetek pontos bejóslásához.A „fuzzy jelentés” (fuzzy 

meaning) kifejezés arra vonatkozik, hogy bizonyos határok közt szabadon értelmezhetem a 

jelenségeket. A két tényez  nem független egymástól: a valóság bizonytalansági határain 

belül (fuzzy tudás) a várható kimenetek (fuzzy jelentés) értelmezésében bizonyos fokú 

szabadságunk van.  

Schneider (2001) definíciója szerint a reális optimizmus nem más, mint egyfajta 

„tendencia a pozitív látásmód fenntartására a fizikai és szociális világ kényszerít  

körülményeinek figyelembe vétele mellett” (253.o.). Azaz a kifejezés arra utal, hogy a 

valóság bizonytalansági határain belül optimista elvárásokat fogalmazunk meg. A szerz  

szerint reménykedést és pozitív élmények átélését foglalja magában, miközben elismerjük azt, 

hogy tudásunk korlátozott a valóságról – korlátozott tudásunk korlátain belül viszont 

optimisták vagyunk. Irreális optimizmusról ebben a megközelítésben akkor beszélhetünk, ha a 

személy elvárásai (fuzzy jelentés) nem veszik figyelembe a valóság bizonytalansági határait.  

Példaképp említhetjük a különböz  egészségügyi problémák kialakulásával kapcsolatos 

optimista elvárást. Azzal együtt, hogy tisztában vagyunk egy egészségügyi probléma 

százalékos el fordulásával (pl. a rák kialakulásának el fordulása), saját 

veszélyeztettségünkkel kapcsolatban igen nagy a bizonytalanság (fuzzy tudás). Az a személy 

tekinthet  reálisan optimistának, aki ezen bizonytalansági határon belül optimista 

                                                           
35 fuzzy (ang.) = homályos, életlen 
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elvárásokkal bír (fuzzy jelentés). Irreálisan optimista az a személy, aki optimista elvárásaiban 

nem veszi figyelembe a valóság korlátait.   
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4. FÜGGELÉK 
AZ ER SSÉGEK ÉS ERÉNYEK RENDSZERE 

 
 Peterson és munkatársai (pl. Peterson és Seligman, 2004; Peterson és Park, 2004) a 

személyes er sségek klasszifikációját t zték ki céljukul. A patológiákat rendszerez  DSM 

mintájára azokat a karakterjellemz ket rendszerezi, amelyek „lehet vé teszik a jó életetet” 

(Peterson és Park, 2004; 435.o.)36.  

 Peterson és Park (2004) az er sségek 7 univerzális jellemz jét gy jtik össze: 

1. Az er sségek az ember viselkedésének számos területén – gondolkodás, érzések, 

cselekedetek – megnyilvánul.  

2. Az er sségek hozzájárulnak a „jó élet” beteljesüléséhez (mind a személy, mind mások 

számára) 

3.  Bár az er sségek kívánatos kimenetekhez vezetnek, valamennyi er sség saját jogán 

morálisan értékelt, még a nyilvánvalóan pozitív kimenetek hiányában is. 

4. Az er sség megnyilvánulása másokban csodálatot és elismerést vált ki. 

5. Erikson (1963) pszichoszociális elméletének megfelel en a társadalom olyan 

intézményeket és rituálékat hozott létre, amelyek az er sségeket segítik és táplálják. 

6. Minden er sség rendelkezik általánosan elismert példaképekkel. 

7. Az er sségek egydimenziósak és nem bonthatóak további er sségekre. 

 

    A szerz k 6 csoportba sorolják az er sségeket: bölcsesség és tudás, bátorság, szeretet és 

emberiség, igazságosság, mértékletesség, spiritualitás és transzcendencia. Az er sségek 

rendszerét a V.1.táblázat tartalmazza. 

 

ER SSÉG LEÍRÁS 

I. Bölcsesség és tudás Olyan kognitív er sségek, amelyek a tudás megszerzésére és 
használatára vonatkoznak 

1. Kreativitás Produktív és újító jelleg  gondolkodásmód; magába foglalja a m vészi 
kifejezésmódot is, de nem csak arra korlátozódik. 

2. Kíváncsiság Érdekl dés mindenfajta élmény iránt, exploráció és felfedezés 
3. Ítél képesség/kritikus 
gondolkodás 

A dolgokat alaposan és minden oldalról átgondolja, képes 
megváltoztatni a véleményét a bizonyítékok hatására. 

4. A tanulás szeretete Mind formális keretek közt, mind informálisan szeret új 
információkhoz jutni, új képességeket elsajátítani, új ismeretekre szert 
tenni.  

5. Perspektíva Képes másoknak bölcs tanácsokat adni. A világról alkotott felfogása 
mind önmaga, mind mások számára különleges értéket jelent.  

                                                           
36 Az er sségekr l magyarul ld. Seligman (2004). 
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II. Bátorság Olyan érzelmi er sségek, melyek az akarati funkciókra vonatkoznak, 
mind küls , mind bels  ellenállás esetén. 

6. H siesség Nem riad vissza a fenyegetést l, a kihívásoktól, a fájdalomtól vagy 
nehézségekt l. Akkor is vállalja a véleményét, ha mások azt nem 
fogadják el.  

7. Kitartás/buzgalom Mindenfajta nehézség ellenére mindig befejezi azt, amibe belefog. 
Örömét leli a feladatok befejezésében.  

8. Hitelesség Nem akar másnak látszani, mint ami. Becsületessége nem csak 
szavaiban, hanem hiteles életvitelében is megmutatkozik. Önmagunk 
és szándékaink felvállalása. 

9. Lelkesedés Energiával telve fordul az élet felé. „Él nek” és aktívnak érzi magát. 
Lelkesedése a környezetére is átragad. 

III. Szeretet Interperszonális er sségek, melyek az „oltalmazó és védelmez ” 
(„tending and befriending”) (Taylor és mtsai, 2000) magatartásban 
nyilvánulnak meg. 

10. Intimitás Értékeli a másokkal való szoros kapcsolatot, közel érzi magához az 
embereket. 

11. Kedvesség Megpróbál mások kedvében járni, segít másoknak, vigyáz rájuk. 
12. Szociális intelligencia Tudatában van mások és saját érzéseinek és motívumainak. tudja, hogy 

különböz  szociális helyzetekben hogyan viselkedjen. 
IV. Igazságosság Társadalmi er sségek, melyek az egészséges közösségi életet 

szolgálják. 
13. Társadalmi 

elkötelezettség/csapatmunka 
„Jó csapatjátékos”, lojális a csoportjával szemben. 

14. Méltányosság Mindenkit egyenl en kezel. Nem engedi, hogy személyes érzései 
eltorzítsák a másokkal kapcsolatos érzéseit.  

15. Vezet i képesség Jó érzéke van a különböz  tevékenységek megszervezéséhez és 
lebonyolításához. Ugyanakkor képes jó kapcsolatot fenntartani a 
csoporttagokkal.  

V. Mértékletesség Olyan er sségek, melyek a túlzásoktól védenek minket. 
16. Megbocsátás/ 

könyörületesség 
Megbocsátás azoknak, akik vétkeznek ellenünk, a bosszúvágy hiánya. 

17. Alázatosság és 
szerénység 

Nem keresi a felt nést, szívesebben engedi át az elismerést másoknak. 
Nem tekinti önmagát különlegesnek. 

18. Óvatosság El vigyázatosság, feleslegesen nem keresi a veszélyeket, nem tesz, 
illetve mond olyan dolgokat, amiket kés bb megbánhat.  

19. Önkontroll Képes szabályozni azt, amit érez, illetve tesz. Nem okoz problémát, ha 
vissza kell fognia vágyait, szükségleteit és indulatait. 

VI. Transzcendencia Olyan er sségek, melyek a tágabb univerzummal való kapcsolatot 
er sítik és jelentést adnak az életnek. 

20. A szépre és kivállóságra 
való fogékonyság 

Az élet minden területén (a természett l a m vészeten át a 
matemetikáig) a szépség és kivállóság felfedezése és értékelése. 

21. Hála Tudatában lenni a velünk történt pozitív dolgoknak és hálásnak lenni 
ezekért. A hála kifejezése. 

22. Remény Jöv beli pozitív események elvárása és az ezekért való munka. 
23. Játékosság Szeret nevetni és másokat megnevettetni. Az életnek mindig látja a 

napos oldalát is.   
24. Spiritualitás Koherens hitrendszerrel bír a világ céljával és jelentésével 

kapcsolatban, annak megértése, hogy hol a helye a világban. Az élet 
jelentésével kapcsolatos hitrendszer, ami irányítja az életvitelt és 
biztonságérzetet nyújt. 

V.1. Táblázat  Az erények rendszere Seligman (2004) alapján 
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  Az er sségek mérésére Peterson és mtsai kidolgozták a VIA37 Inventory of Stregths 

(VIA – IS) mér eszközt. A mér eszköz interneten kitölthet  verziója a 

www.authentichappiness.sas.upenn.edu (2007. szeptember 7.) címen található.  

  Az er sségekkel kapcsolatos kutatások eredményeit, az er sségek korrelátumait és 

következményeit ld. Peterson és Park (2004) és Peterson és Seligman (2004) 

összefoglalóit. Az er sségekkel kapcsolatos nemi és életkori különbségeket ld. Linley és 

mtsai (2007) munkáját.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 VIA = Values in Action („Gyakorlatba fordított értékek”) 
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5. FÜGGELÉK 
 

POZITÍV PSZICHOTERÁPIA 
 

 
A pozitív pszichoterápia tekinthet  egyfajta terápiás megközelítés – látásmódnak, másrészt 

konkrét terápiás technikák összességének. Seligman és munkatársai (2006) a következ  

technikákat mutatja be pozitív pszichoterápiából.  

  
 
 A GYAKORLATOK ÉS RÖVID BEMUTATÁSUK 
1. Er sségek használata A VIA kérd ív (4. függelék) kitöltése, az 5 legfontosabb 

er sség azonosítása és annak kigondolása, hogy ezek hogyan használhatóak a 
mindennapokban. 

2. Három áldás Minden este írjon le 3 jó dolgot, ami aznap történt vele és gondolja 
végig, hogy miért történtek vele. 

3. Halotti beszéd/Életrajz Képzelje el, hogy egy gyümölcsöz  és kielégít  élet után 
elhalálozik. Mit szeretne, mit tartalmazzon a halotti beszéde? Írjon 1-2 oldalas 
esszét arról, amir l azt szeretné, hogy emlékezzenek magára. 

4. Hála-látogatás Gondoljon valakire, akinek nagyon hálás valamiért, de ezt még 
sohasem közölte vele. Írjon egy levelet, amiben leírja mennyire hálás és vagy 
személyesen vagy telefonon olvassa fel azt a személynek. 

5. Aktív/konstruktív reagálás Naponta legalább egyszer reagáljon aktívan és 
konstruktívan, amikor jó hírt kap valakit l. 

6. Élmények „megízesítése” Naponta legalább egyszer adjon magának elég id t arra, 
hogy élvezzen olyan dolgokat, amiket általában sietve végez (pl. étkezés, 
zuhanyozás). Miután befejezte, írja le, hogy milyen élmény volt, hogy érezte 
magát.  
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1. Melléklet Az Életszemlélet Teszt (Life Orientation Test) (Scheier és Carver, 
1985) 

 
    
          

        0 
  egyáltalán 
      nem  
értek egyet 

         1 
  nem értek 
     egyet 

          2 
   közömbös  
   számomra 

         3 
egyetértek 

         4 
 
határozottan 
   egyetértek 

1. Bizonytalan helyzetben 
általában a legjobbat várom. 

          0          1            2          3           4 

2. Könnyen ellazulok. 
 

         0          1                2          3            4 

3. Nálam, ha valami rosszul 
alakulhat, úgy is lesz. 

         0          1            2           3                4 

4. A dolgoknak mindig a 
jobbik oldalát nézem. 

         0          1              2            3            4 

5. Mindig optimista vagyok a 
jöv mmel kapcsolatban. 

         0           1            2          3             4  

6. Szinte sohasem számítok 
arra, hogy a dolgok úgy 
fordulnak, ahogyan 
szeretném. 

         0           1           2          3                4 

7. Számomra fontos, hogy 
állandóan elfoglaljam 
magam. 

         0           1           2          3                4 

8. Jól érzem magam a 
barátaimmal. 

 

         0           1           2          3                4 

9. A dolgok sohasem 
m ködnek úgy, ahogyan én 
szeretném. 

         0           1           2          3                4 

10. Nem borulok ki könnyen. 
 

         0           1           2          3                4 

11. Hiszek abban, hogy 
„minden rosszban van valami 
jó”. 

         0           1           2          3                4 

12. Ritkán számolok azzal, 
hogy jó dolgok is 
történhetnek velem. 

         0           1           2          3                4 
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2. Melléklet: Kiterjesztett Életszemlélet Teszt (Extended Life Orientation Test) 
(Chang és mtsai, 1997) 

 
1. It is best not to get your hopes too high since you will probably be disappointed. 
2. In uncertain times, I usually expect the best.  
3. Rarely do I expect good things to happen.  
4. If something can go wrong for me, it will.  
5. I always look on the bright side of things.  
6. I’m always optimistic about my future.  
7. I hardly ever expect things to go my way. 
8. When I undertake something new, I expect to succeed.  
9. Things never work out the way I want them to. 
10. If I make a decision on my own, I can pretty much count on the fact that it will turn 

out to be a poor one. 
11. Where there’s a will, there’s a way.  
12. I rarely count on good things happening to me. 
13. Better to expect defeat: then it doesn’t hit so hard when it comes. 
14. In general, things turn out all right in the end.  
15. Give me 5O/5O odds and I will choose the wrong answer every time. 
 

 
3.Melléklet: Módosított Életszemlélet Teszt (Revised Life Orientation Test, LOT – R ) 

(Scheier és mtsai, 1994) 
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4.Melléklet: Fiatalok Életszemlélet Tesztje (Youth Life Orientation Test, YLOT) (Ey 
és mtsai, 2005) 

  
1. Things usually go wrong for me.* 
2. When I am not sure what will happen next, I usually expect it to be something good. 
3. Usually, I don’t expect good things to happen to me.*  
4. I am a lucky person. 
5. If something nice happens, chances are it won’t be to me.* 
6. Each day I look forward to having a lot of fun. 
7. When things are good, I expect something to go wrong.*  
8. I usually expect to have a good day. 
9. No matter what I try, I do not believe anything is going to work.*  
10. Overall, I expect more good things to happen to me than bad things. 
11. Each day I expect bad things to happen.*  
12. When things are bad, I expect them to get better. 

 
* fordított tétel 
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5. Melléklet: Els  kérd ívcsomag 
  
Nem:  férfi    n  
Életkor: ___ 
Legmagasabb iskolai végzettség:    Családi állapot: 
__ 8 általános     __stabil párkapcsolatban él minimum 3 hónapja 
__ középiskola     __ jelenleg nem él stabil párkapcsolatban 
__ egyetemi vagy f iskolai diploma  __házas/újraházasodott 
__ folyamatban lév  egyetemi    __elvált 
       vagy f iskolai tanulmányok            __özvegy 
      
 
 
            LOT 
 

          0 
  egyáltalán 
      nem  
értek egyet 

         1 
nem      
értek 

   egyet 

          2 
   közömbös  
   számomra 

         3 
egyetértek 

         4 
 határozottan 
   egyetértek 

  1. Bizonytalan helyzetben általában a legjobbat várom.           0       1           2        3            4 
  2. Könnyen ellazulok. 

 
         0       1               2        3            4 

  3. Nálam, ha valami rosszul alakulhat, úgy is lesz.          0       1           2        3                4 
  4.  A dolgoknak mindig a jobbik oldalát nézem.          0       1             2          3            4 
  5. Mindig optimista vagyok a jöv mmel kapcsolatban.          0        1           2        3             4  
  6. Szinte sohasem számítok arra, hogy a dolgok úgy 

fordulnak, ahogyan szeretném. 
         0       1           2        3                4 

  7. Számomra fontos, hogy állandóan elfoglaljam 
magam. 

         0       1           2        3            4  

  8. Jól érzem magam a barátaimmal. 
 

         0       1           2        3            4 

  9. A dolgok sohasem m ködnek úgy, ahogyan én 
szeretném. 

          0         1           2        3            4 

10. Nem borulok ki könnyen. 
 

         0       1             2        3              4 

11. Hiszek abban, hogy „minden rosszban van valami 
jó”. 

         0       1           2        3               4 

12. Ritkán számolok azzal, hogy jó dolgok is 
történhetnek velem. 

        0       1             2        3                   4  

 
 
DPQ1 
 

A KÖVETKEZ  KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSAKOR GONDOLJA ÁT, HOGY HOGYAN ÉREZ 
TANULMÁNYI HELYZETETEKKEL SZEMBEN. AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOK ARRA VONATKOZNAK, 
AHOGYAN AZ EMBEREK EZEN HELYZETEKKEL KAPCSOLATBAN ÉREZNEK, ILLETVE 
GONDOLKOZNAK. 
 KÉRJÜK, HOGY MINDEN ÁLLÍTÁS ESETÉN JELEZZE AZT, HOGY AZ ADOTT ÁLLÍTÁS MILYEN 
MÉRTÉKBEN IGAZ ÖNRE! 
 

1           2     3            4             5        6            7 
     egyáltalán                     teljes  
   nem igaz rám        mértékben igaz rám 
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__1. Ezekben a helyzetekben általában felkészülök a legrosszabbra, bár tudom, hogy valószín leg 
minden rendben lesz. 
__2. Általában pozitív elvárásokkal megyek bele ezen helyzetekbe. 
__3. A múltban általában jól teljesítettem hasonló helyzetekben. 
__4. Az ilyen helyzetek el tt mindig alaposan átgondolom a lehetséges kimeneteleket. 
__5. Ha jól teljesítek ezen helyzetekben, boldognak érzem magam. 
__6. Ezen helyzetekben gyakran aggódom amiatt, hogy nem tudom teljesíteni a céljaimat.  
__7. Gyakran gondolok arra, hogy hogyan érezném magam, ha rosszul teljesítenék ilyen helyzetekben. 
__8. Gyakran gondolok arra, hogy hogyan érezném magam, ha jól teljesítenék ilyen helyzetekben. 
__9. Ha jól teljesítek ezen helyzetekben, az általában annak köszönhet , hogy el tte nem aggódom 

túlságosan. 
__10. Gyakran gondolkodom azon, hogy mekkora annak a valószín sége, hogy nagyon gyengén 

teljesítek majd ezekben a helyzetekben. 
__11. Vigyázok, nehogy túlságosan elbízzam magam ezekben a helyzetekben. 
__12. Ezen helyzetek el tt sok id t töltök tervezéssel. 
__13. Amikor másokkal együtt veszek részt ezen szituációkban, gyakran aggódom, hogy mások 

jelenléte keresztülhúzza majd a számításaimat. 
__14. Gyakran gondolkodom azon, hogy mekkora annak a valószín sége, hogy jól teljesítek 

majd ezekben a helyzetekben. 
__15. Ezekben a helyzetekben olykor jobban foglalkoztat az a lehet ség, hogy bolondot csinálhatok 

magamból, mint az, hogy jól teljesítsek. 
__16. Az ilyen szituációk el tt megpróbálom elkerülni azt, hogy a lehetséges negatív kimenetelekre 

gondoljak. 
__17.Az ilyen helyzetekre való felkészülésemet segíti, ha átgondolom, hogy mi mehet rosszul. 
 
 
A KÖVETKEZ KBEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKAT TALÁL FELSOROLVA. KÉRJÜK, ÍRJA BE ANNAK A SZÁZALÉKOS 
VALÓSZÍN SÉGÉT, HOGY EGY ÖNNEL AZONOS ÉLETKORÚ ÉS NEM  SZEMÉLYNÉL KIALAKULNAK A 
PROBLÉMÁK. A 100% AZT JELENTI, HOGY A PROBLÉMA MINDENKÉPPEN KIALAKUL, 0% PEDIG AZT, HOGY 
SEMMIKÉPPEN NEM ALAKUL KI.  
 

 ___ 1. tüd rák  ___ 7. HIV – fert zés     ___13. asztma 
___ 2. mellrák   ___ 8. cukorbetegség        
___ 3. kóros elhízás  ___ 9. magas vérnyomás 
___ 4. reuma   ___10.b rrák 
___ 5. agyvérzés  ___11.májrák 
___ 6. infarktus  ___12.nemi betegség 
 
ATHS 
 
 MINDEN ÁLLÍTÁST OLVASSON EL FIGYELMESEN! AZ ALÁBBI SKÁLÁT HASZNÁLVA 
VÁLASSZA KI AZT A SZÁMOT, AMI A LEGJOBBAN KIFEJEZI, HOGY MENNYIRE JELLEMZI ÖNT AZ 
ÁLLÍTÁS! 
 

1           2     3            4             5        6            7 
     egyáltalán                     teljes  
   nem igaz rám        mértékben igaz rám 
 
 
 
__ 1. Ha bajba kerülök, általában több megoldási lehet ség is eszembe jut. 
__2. Energikusan próbálom elérni a céljaimat.  
__3. Sokszor érzem magam fáradtnak. 
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__4. A problémákat általában sokféleképpen meg lehet oldani. 
__5. Vitatkozás során könnyen alulmaradok. 
__6. A számomra fontos dolgok megszerzésére több „utat” is ki tudok gondolni. 
__7. Aggódom az egészségem miatt. 
__8. Még ha mások el is bizonytalanodnak, tudom, hogy meg tudom oldani a felmerült 

problémákat. 
__9. A múltbeli tapasztalataim megfelel en felkészítettek a jöv re. 
__10. Igen sikeres vagyok az életben. 
__11. Sokszor aggódom valami miatt. 
__12. El szoktam érni a saját magam által állított célokat. 
 
 
DPQ2 
 

A KÖVETKEZ  KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSAKOR GONDOLJA ÁT, HOGY HOGYAN ÉREZ 
SZOCIÁLIS/TÁRSAS HELYZETETEKKEL SZEMBEN. AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOK ARRA VONATKOZNAK, AHOGYAN AZ 
EMBEREK EZEN HELYZETEKKEL KAPCSOLATBAN ÉREZNEK, ILLETVE GONDOLKOZNAK. 
 KÉRJÜK, HOGY MINDEN ÁLLÍTÁS ESETÉN JELEZZE AZT, HOGY AZ ADOTT ÁLLÍTÁS MILYEN MÉRTÉKBEN 
IGAZ ÖNRE! 
 

1           2     3            4             5        6            7 
     egyáltalán                     teljes  
   nem igaz rám        mértékben igaz rám 
 
 
__1. Ezekben a helyzetekben általában felkészülök a legrosszabbra, bár tudom, hogy valószín leg 

minden rendben lesz. 
__2. Általában pozitív elvárásokkal megyek bele ezen helyzetekbe. 
__3. A múltban általában jól teljesítettem hasonló helyzetekben. 
__4. Az ilyen helyzetek el tt mindig alaposan átgondolom a lehetséges kimeneteleket. 
__5. Ha jól teljesítek ezen helyzetekben, boldognak érzem magam. 
__6. Ezen helyzetekben gyakran aggódom amiatt, hogy nem tudom teljesíteni a céljaimat.  
__7. Gyakran gondolok arra, hogy hogyan érezném magam, ha rosszul teljesítenék ilyen helyzetekben. 
__8. Gyakran gondolok arra, hogy hogyan érezném magam, ha jól teljesítenék ilyen helyzetekben. 
__9. Ha jól teljesítek ezen helyzetekben, az általában annak köszönhet , hogy el tte nem aggódom 

túlságosan. 
__10. Gyakran gondolkodom azon, hogy mekkora annak a valószín sége, hogy nagyon gyengén 

teljesítek majd ezekben a helyzetekben. 
__11. Vigyázok, nehogy túlságosan elbízzam magam ezekben a helyzetekben. 
__12. Ezen helyzetek el tt sok id t töltök tervezéssel. 
__13. Amikor másokkal együtt veszek részt ezen szituációkban, gyakran aggódom, hogy mások 

jelenléte keresztülhúzza majd a számításaimat. 
__14. Gyakran gondolkodom azon, hogy mekkora annak a valószín sége, hogy jól teljesítek 

majd ezekben a helyzetekben. 
__15. Ezekben a helyzetekben olykor jobban foglalkoztat az a lehet ség, hogy bolondot csinálhatok 

magamból, mint az, hogy jól teljesítsek. 
__16. Az ilyen szituációk el tt megpróbálom elkerülni azt, hogy a lehetséges negatív kimenetelekre 

gondoljak. 
__17.Az ilyen helyzetekre való felkészülésemet segíti, ha átgondolom, hogy mi mehet rosszul. 
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A KÖVETKEZ KBEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKAT TALÁL FELSOROLVA. KÉRJÜK ÍRJA BE ANNAK A SZÁZALÉKOS 
VALÓSZÍN SÉGÉT, HOGY VALAMIKOR A KÖZELJÖV BEN ÖNNÉL KIALAKULNAK A PROBLÉMÁK. A 100% AZT 
JELENTI, HOGY A PROBLÉMA MINDENKÉPPEN KIALAKUL, 0% PEDIG AZT, HOGY SEMMIKÉPPEN NEM ALAKUL KI.  
 

    ___ 1. tüd rák   ___ 7. HIV – fert zés    ___13. asztma 
___ 2. mellrák   ___ 8. cukorbetegség      
___ 3. kóros elhízás  ___ 9. magas vérnyomás 
___ 4. reuma   ___10.b rrák 
___ 5. agyvérzés  ___11.májrák 
___ 6. infarktus  ___12.nemi betegség 
 

 

SWLS 
 

KÉREM, HOGY JELÖLJE BE, HOGY MILYEN MÉRTÉKBEN ÉRT EGYET A FELSOROLT ÁLLÍTÁSOKKAL (1  
EGYÁLTALÁN NEM ÉRTEK EGYET, 7  TELJESEN EGYETÉRTEK). 
  
                                                        egyáltalán nem                                            teljesen   
                                                         értek egyet                                             egyet értek 
1. Életem szinte minden területen                     
            közel áll a tökéleteshez.                      1   2 3 4 5 6 7 
2. Kit n ek az életkörülményeim.   1  2 3 4 5 6 7 
3. Elégedett vagyok az életemmel.   1  2 3 4 5 6 7 
4. Mindezidáig elértem az általam  
      fontosnak tartott dolgokat az életben.  1  2 3 4 5 6 7 
5. Ha újra leélhetném az életem, 
      szinte semmit se változtatnék rajta.   1  2 3 4 5 6 7 
 
 
BCOPE 
 
  AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLÍTÁSOKAT TALÁL, MELYEK ARRA VONATKOZNAK, HOGY AZ 
EMBEREK ÁLTALÁBAN HOGYAN REAGÁLHATNAK KELLEMETLEN, STRESSZKELT  
HELYZETEKRE. KÉRJÜK, HOGY MINDEN ÁLLÍTÁSNÁL JELÖLJE BE, HOGY ÖNRE MILYEN 
MÉRTÉKBEN IGAZ – ÁLTALÁBAN – A LEÍRT REAKCIÓ.  
            egyáltalán          teljes  

       nem igaz                            mértékben igaz 
1. Megpróbálok valamilyen stratégiát kidolgozni arra vonatkozóan, 
hogy mit tegyek. 

      1            2         3             4                5 

2.Er feszítést fejtek ki, hogy megoldjam a helyzetet, amiben vagyok.       1            2         3             4                5 
3. Alkoholt vagy drogot használok, hogy „túljussak” a dolgon.       1            2         3             4                5 
4. Feladom a próbálkozást, hogy megoldjam a dolgot.       1            2         3             4                5 
5. Érzelmi támogatást kapok másoktól.       1            2         3             4                5 
6. Magamat hibáztatom a történtekért       1            2         3             4                5 
7. Kifejezem a negatív érzéseimet.       1            2         3             4                5 
8. Megpróbálok segítséget, illetve tanácsot kapni másoktól arra 
vonatkozóan, hogy mit tegyek. 

      1            2         3             4                5 

9. Nem hiszem el, hogy ez megtörténhet.        1            2         3             4                5 
10. Megpróbálok tenni valamit, hogy eltereljem a figyelmem – például 
moziba megyek, TV – t nézek, olvasok, álmodozok, alszom vagy 
vásárolok. 

      1            2         3             4                5 

11. Aktívan próbálom meg kedvez bbre alakítani a helyzetet.       1            2         3             4                5 
12. Próbálok a vallásos, sprituális hitemben megnyugvást találni.       1            2         3             4                5 
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13. Arra koncentrálok, hogy milyen lépéseket tehetnék a helyzet 
megoldásához. 

      1            2         3             4                5 

14.Önmagamat kritizálom.       1            2         3             4                5 
15. Munkába vagy egyéb aktivitásba temetkezem, hogy eltereljem a 
figyelmem. 

      1            2         3             4                5 

16. Megpróbálok „együtt élni” ezzel a helyzettel.       1            2         3             4                5 
17. Segítséget vagy tanácsot kapok másoktól.       1            2         3             4                5 
18. Beszélek a kellemetlen érzéseimr l.       1            2         3             4                5 
19. Megpróbálom humorosan értékelni a szituációt.       1            2         3             4                5 
20. Azt mondom magamnak, hogy „ez nem lehet igaz”.       1            2         3             4                5 
21. Alkoholt vagy drogot használok, hogy jobban érezzem magam.       1            2         3             4                5 
22. Feladom a próbálkozást, hogy megküzdjek a helyzettel.       1            2         3             4                5 
23. Próbálom viccesen felfogni a helyzetet.       1            2         3             4                5 
24. Elfogadom azt a tényt, hogy ez történt.       1            2         3             4                5 
25. Megpróbálom pozitív színben látni a dolgokat.       1            2         3             4                5 
26. Támogatást, illetve megértést kapok valakit l.       1            2         3             4                5 
27. Imádkozom vagy meditálok.       1            2         3             4                5 
28. Megpróbálok valami pozitív dolgot találni abban, ami történik.       1            2         3             4                5 

 
 
 
6. Melléklet: Az Élettel való Elégedettség Skála (Diener és mtsai, 1985) item – total 

korrelációi 
 

  
 

 
 

7. Melléklet: Az Élettel való Elégedettség Skála (Diener és mtsai, 1985) normatív 
eredményei 
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8. Melléklet: Az optimizmusskálák hisztogramjai és P – P görbéi 
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1. Ábra A defenzív pesszimizmus Pesszimizmus alskálájának (tanulmányi helyzetben) 
eloszlásgörbéje és a P – P grafikonja 
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2. Ábra A defenzív pesszimizmus Reflektivtás alskálájának (tanulmányi helyzetben) 

eloszlásgörbéje és a P – P grafikonja 
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 3. Ábra A defenzív pesszimizmus Pesszimizmus alskálájának (szociális helyzetben) 

eloszlásgörbéje és a P – P grafikonja 
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Normal P-P Plot of DPQS_REF
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4. Ábra A defenzív pesszimizmus Reflektivitás alskálájának (szociális helyzetben) 

eloszlásgörbéje és a P – P grafikonja 
 
 
 

Normal P-P Plot of REMENY
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5. Ábra A remény eloszlásgörbéje és P – P grafikonja 
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Normal P-P Plot of AGENCY
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6. Ábra A Remény Skála Hatóer  alskálájának eloszlásgörbéje és P – P grafikonja 
 
 
 
 
 
 
 

Normal P-P Plot of PATHWAYS
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7. Ábra A Remény Skála Megoldási Módok alskálájának eloszlásgörbéje és P – P    

grafikonja 
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Normal P-P Plot of DISZ_OPT
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7. Ábra A Életszemlélet Teszt diszpozicionális optimizmus alskálájának eloszlásgörbéje és P 

– P    grafikonja 
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Normal P-P Plot of DISZ_PES
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8. Ábra A Életszemlélet Teszt diszpozicionális pesszimizmus alskálájának eloszlásgörbéje és 

P – P    grafikonja 
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Normal P-P Plot of IR_OPT
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9. Ábra Az egészségügyi problémákra vonatkozó irreális optimizmus eloszlásgörbéje és P – 

P  grafikonja 
 
 
  

9. Melléklet: A megküzdésskálák hisztogramja és P – P görbéje 
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Elfogadás
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Instrumentális támogatás használata
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Önhibáztatás
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10.  Melléklet A 2. kutatási fázisban alkalmazott kérd ívcsomag 

 
Az alábbiakban az egészségi állapotával és egészséggel kapcsolatos 
magatartásával kapcsolatos kérdéseket talál. Kérjük, hogy minden 
kérdésre válaszoljon! 
 
Nem  férfi  n  
Életkor:___ 
Legmagasabb iskolai végzettség:    Családi állapot: 
__ 8 általános     __stabil párkapcsolatban él minimum 3 hónapja 
__ középiskola                   __ jelenleg nem él stabil párkapcsolatban 
__ egyetemi vagy f iskolai diploma  __házas/újraházasodott 
__ folyamatban lév  egyetemi                  __elvált 
       vagy f iskolai tanulmányok                          __özvegy 
 
Ön:  __ tanul    __tanul és dolgozik  __ munkanélküli 
          __ dolgozik   __nyugdíjas 
       
 
 
 Összességében hogyan min síti saját egészségi állapotát? 

 1. NAGYON ROSSZ        2. ROSSZ     3. KÖZEPES      4. JÓ              5. KIVÁLÓ  

 

Az elmúlt 1 évben részt vett – e Ön az alábbi vizsgálatokon? 

    1. FOGÁSZATI SZ R VIZSGÁLAT   IGEN  NEM 

    2. TÜD SZ RÉS                 IGEN  NEM 

    3. N GYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT   IGEN   NEM 

    4. EGYÉB ORVOSI SZ R VIZSGÁLAT  IGEN   NEM 

 TÍPUSA:……………………… 

Feladás
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1. Dohányzik Ön?              2. Milyen gyakran fogyaszt Ön alkoholt? 

__ SOHA NEM DOHÁNYOZTAM      __ SOHA NEM ISZOM ALKOHOLT 

 __ MINIMUM EGY ÉVE LESZOKTAM     __ HAVONTA EGYSZER-KÉTSZER 

 __ HAVONTA EGYSZER-KÉTSZER     __ HETENTE EGYSZER-KÉTSZER 

 __ HETENTE EGYSZER-KÉTSZER      __ KÉT-HÁROM NAPONTA  

 __ MINDEN NAP (MAX. 10 SZÁL)     __ MINDEN NAP   

 __ MINDEN NAP (TÖBB MINT 10 SZÁL) 

 

3. általában mennyi alkoholt fogyaszt       4. Milyen gyakran végez testedzést?              

egy alkalommal?        __ SZINTE SOHASEM 

 __ MAX. 2-3 DECI BORT, SÖRT      __ HAVONTA EGYSZER-KÉTSZER 

 __ MAX. FÉL LITER BORT, SÖRT      __ HETENTE MIN. KÉTSZER 

 __ TÖBB MINT FÉL LITER BORT, SÖRT     __ HETENTE MIN. NÉGYSZER 

 __ MAX. 2-3 DECI TÖMÉNY 

 __ TÖBB MINT 3 DECI TÖMÉNY 

 

 

5. milyen gyakran védekezik   6. Mivel védekezik Ön szexuális   

Ön szexuális együtlétei során?                                     együttlétei során? 

 __ ÁLTALÁBAN NEM VÉDEKEZEM            __ ÓVSZERREL 

 __ KB. AZ ESETEK FELÉBEN VÉDEKEZEM           __FOGAMZÁSGÁTLÓ TABLETTÁVAL 

 __ MAJDNEM MINDIG VÉDEKEZEM            __ SPIRÁLLAL 

 __ MINDIG VÉDEKEZEM             __ EGYÉB 

 __ NEM VÉDEKEZIK, MERT GYEREKET SZERETNE     __ SEMMIVEL 

 

7. Mely állítások igazak az étkezési szokásaira? 
     __ SOHASEM ESZEM ZSÍROS ÉTELEKET                       __ SZOKTAM „NASSOLNI” 

     __ RITKÁN ESZEM ZSÍROS ÉTELEKET                       __ RITKÁN ISZOM SZÉNSAVAS ÜDÍT T 

     __ MINDENNAP FOGYASZTOK ZÖLDSÉGET VAGY GYÜMÖLCSÖT   __ ÁLTALÁBAN ODAFIGYELEK ARRA,  

__ HETENTE LEGALÁBB HÁROM ALKALOMMAL FOGYASZTOK              HOGY   MIT  ESZEM 

           ZÖLDSÉGET VAGY GYÜMÖLCSÖT  
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A KÖVETKEZ KBEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKAT TALÁL FELSOROLVA. KÉRJÜK, ÍRJA BE ANNAK A 
SZÁZALÉKOS VALÓSZÍN SÉGÉT, HOGY EGY ÖNNEL AZONOS ÉLETKORÚ ÉS NEM  SZEMÉLYNÉL 
KIALAKULNAK A PROBLÉMÁK. A 100% AZT JELENTI, HOGY A PROBLÉMA MINDENKÉPPEN 
KIALAKUL, 0% PEDIG AZT, HOGY SEMMIKÉPPEN NEM ALAKUL KI.  
 
    ___ 1. TÜD RÁK   ___ 7. HIV – FERT ZÉS     ___13. ASZTMA 

___ 2. MELLRÁK   ___ 8. CUKORBETEGSÉG    

___ 3. KÓROS ELHÍZÁS  ___ 9. MAGAS VÉRNYOMÁS     

___ 4. REUMA   ___10.B RRÁK 

___ 5. AGYVÉRZÉS  ___11.MÁJRÁK 

___ 6. INFARKTUS  ___12.NEMI BETEGSÉG 

 

 

KÉRJÜK, JELÖLJE BE, HOGY MENNYIRE ÉRT EGYET AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOKKAL! 

 
    
          

        0 
  egyáltalán 
      nem  
értek egyet 

         1 
  nem értek 
     egyet 

          2 
   közömbös  
   számomra 

         3 
egyetértek 

         4 
 határozottan 
   egyetértek 

1. Bizonytalan helyzetben 
általában a legjobbat várom. 

          0          1            2          3           4 

2. Könnyen ellazulok. 
 

         0          1                2          3            4 

3. Nálam, ha valami rosszul 
alakulhat, úgy is lesz. 

         0          1            2           3                4 

4. A dolgoknak mindig a jobbik 
oldalát nézem. 

         0          1              2            3            4 

5. Mindig optimista vagyok a 
jöv mmel kapcsolatban. 

         0           1            2          3             4  

6. Szinte sohasem számítok arra, 
hogy a dolgok úgy fordulnak, 
ahogyan szeretném. 

         0           1           2          3                4 

7. Számomra fontos, hogy 
állandóan elfoglaljam magam. 

         0           1           2          3                4 

8. Jól érzem magam a 
barátaimmal. 

 

         0           1           2          3                4 

9. A dolgok sohasem m ködnek 
úgy, ahogyan én szeretném. 

         0           1           2          3                4 

10. Nem borulok ki könnyen. 
 

         0           1           2          3                4 

11. Hiszek abban, hogy „minden 
rosszban van valami jó”. 

         0           1           2          3                4 

12. Ritkán számolok azzal, hogy 
jó dolgok is történhetnek velem. 

         0           1           2          3                4 
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 A KÖVETKEZ KBEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKAT TALÁL FELSOROLVA. KÉRJÜK ÍRJA BE ANNAK A 
SZÁZALÉKOS VALÓSZÍN SÉGÉT, HOGY VALAMIKOR A KÖZELJÖV BEN ÖNNÉL KIALAKULNAK A 
PROBLÉMÁK. A 100% AZT JELENTI, HOGY A PROBLÉMA MINDENKÉPPEN KIALAKUL, 0% PEDIG AZT, 
HOGY SEMMIKÉPPEN NEM ALAKUL KI.  
 
    ___ 1. TÜD RÁK   ___ 7. HIV – FERT ZÉS    ___13. ASZTMA 

___ 2. MELLRÁK   ___ 8. CUKORBETEGSÉG    

___ 3. KÓROS ELHÍZÁS  ___ 9. MAGAS VÉRNYOMÁS 

___ 4. REUMA   ___10.B RRÁK 

___ 5. AGYVÉRZÉS  ___11.MÁJRÁK 

___ 6. INFARKTUS  ___12.NEMI BETEGSÉG 

 

 

       Köszönjük a segítségét! 

 
 
 
11. Melléklet A LOT két alskálájának reliabilitás-mutatói 

 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

  1.     LOT1              2,2152         1,3426       683,0 
  2.     LOT4              2,5271         1,0655       683,0 
  3.     LOT5              2,4261         1,0999       683,0 
  4.     LOT11             2,8960          ,9439       683,0 

                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       10,0644    10,0574     3,1713          4 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

LOT1           7,8492         5,9875        ,3451           ,6893 
LOT4           7,5373         6,0290        ,5529           ,5289 
LOT5           7,6384         5,7209        ,5943           ,4961 
LOT11          7,1684         7,4159        ,3405           ,6611 
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Reliability Coefficients 

N of Cases =    683,0                    N of Items =  4 

Alpha =    ,6654 
 
 
A vonás optimizmus skála reliabilitásmutatói 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

  1.     LOT3              2,7950         1,0482       683,0 
  2.     LOT6              2,9663          ,9444       683,0 
  3.     LOT9              3,0073          ,8723       683,0 
  4.     LOT12             3,0717          ,9714       683,0 

                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       11,8404     9,8968     3,1459          4 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

LOT3           9,0454         5,5537        ,6567           ,7988 
LOT6           8,8741         5,9401        ,6658           ,7921 
LOT9           8,8331         6,1891        ,6789           ,7889 
LOT12          8,7687         5,8056        ,6724           ,7891 

Reliability Coefficients 

N of Cases =    683,0                    N of Items =  4 

Alpha =    ,8355 

A vonás pesszimizmus skála reliabilitásmutatói 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
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12. Melléklet  Az egészségmagatartás komponensek  faktoranalízise 
Communalities

1,000 ,676
1,000 ,596
1,000 ,615
1,000 ,658
1,000 ,715
1,000 ,284

dohányzási szokások
ALKOHOL
testedzes gyakorisaga
FIGYEL
sz r vizsgálatok száma
VED_GYAK

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Total Variance Explained

1,391 23,179 23,179 1,391 23,179 23,179
1,154 19,238 42,417 1,154 19,238 42,417
1,000 16,673 59,090 1,000 16,673 59,090

,975 16,251 75,342
,799 13,309 88,651
,681 11,349 100,000

Component
1
2
3
4
5
6

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Component Matrixa

,730 -5,78E-02 ,374
,660 ,268 ,298

-3,77E-02 ,697 -,358
-,421 ,563 ,405
-,478 -,141 ,683
,121 ,506 ,117

dohányzási szokások
ALKOHOL
testedzes gyakorisaga
FIGYEL
sz r vizsgálatok száma
VED_GYAK

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
3 components extracted.a. 

 
 
 


