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BEVEZETÉS

Spiritualitás/Vallásosság 

A valláspszichológia sajátos területnek számít, ugyanakkor felhasználja a pszicho-
lógia elméleteit, fogalmait és módszereit is. Célja a vallásosság megértése, leírása 
valamint az, hogy vizsgálják a vallás és a pszichológia tényezőinek összefüggéseit1. 
A spiritualitás a keresztény hagyományokból ered, de a pszichológiában a vallá-
sosságtól elkülönítve használják, külön defi niálva a két fogalmat2. 

A szubjektív jóllét

Manapság a boldogság fogalma mellett a pszichológiai kutatásokban egyre inkább 
a szubjektív jóllét (subjective well-being, SWB) fogalma jelenik meg. Ez a személy-
nek a saját életéről alkotott kognitív és érzelmi értékelése, amely magába foglalja 
az életével való elégedettséget, tehát a több pozitív és a kevesebb negatív érzelem 
megélését3. A demográfi ai jellemzők mint a személy egészsége, jövedelme, vég-
zettsége és családi állapota csak kis mértékben befolyásolják a szubjektív jóllétet. 
A szubjektív jóllét az egyén életében állandó szintet mutat, stabilnak bizonyul, 
mely a nagyobb életesemények kilengése után visszaáll4.

1 Horváth-Szabó, K. (szerk.).: Valláspszichológiai tanulmányok, Budapest, Akadémia Kiadó, 
2003.

2 Tomcsányi, T., Martos, T., Ittzés, A., Horváth-Szabó, K., Szabó, T., Nagy, J.: „A spiri-
tuális transzcendencia skála hazai alkalmazása: elmélet, pszichometriai jellemzők, kutatási 
eredmények és rövidített változat”. Pszichológia, XXXI., 2011/2, 165-192. 

3 Diener, E.: „Subjective well-being”. Psychological Bulletin, XCV., 1984, 542-575.
4 Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E.: „Personality, culture, and subjective well-being: 

Emotional and cognitive evaluations of life”. Annual Review of Psychology, LIV., 2003, 403-425.
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A vallásosság és a szubjektív jóllét kapcsolata

A vallásos érzések és gondolatok előmozdíthatják a jóllét magasabb szintjét. 
A vallásos hit és a vallásgyakorlás kapcsolatba hozható a magasabb önértékeléssel 
és az értékesség érzésével egy az idősebb emberek mintáján végzett kutatás ered-
ményei szerint5.

Több tanulmány foglalkozik a vallásosság illetve a spiritualitás és a szubjek-
tív jóllét kapcsolatával, ezekben a kutatásokban például összefüggést találtak a 
vallásosság és a fi zikai-6,7,8, 9, valamint a mentális 10,11,12 egészség között. Kutatási 
eredmények 13,14,15 támasztják alá, hogy a rendszeresen templomba és vallási ren-
dezvényekre járók várható élettartama nagyobb, mint azoknak, akik ritkán vagy 
soha nem látogatják ezeket a rendezvényeket. 

Tartano, Luecken és Gunn16 fi ziológiás eredményeik alapján kapcsolatba hozták 
a vallásosságot a jobb stressz kezeléssel. Delgado17 kutatása szerint a vallásosság, 
az Istenben való hit betegség esetén képes alacsony szinten tartani a stresszt és a 

5 Krause, N.: „Religiosity and Self-Esteem Among Older Adults”, Journal of Gerontology: 
Psychological Sciences, L., 1995/5, 236–246.

6 Matthews, D. A., McCullough, M. E., Larson, D. B., Koenig, H. G., Swyers,  J. P., & 
Milano, M. G.: „Religious commitment and health status: a review of the research and 
implications for family medicine”. Archives of Family Medicine, VII., 1998/2, 118.

7 McCullough, M. E., Hoyt, W. T., Larson, D. B., Koenig, H. G., & Thoresen, C.: „Religious 
involvement and mortality: a meta-analytic review”. Health Psychology, XIX., 2000/3, 211.

8 Hummer, R. A., Rogers, R. G., Nam, C. B., & Ellison, C. G.: „Religious involvement and 
US adult mortality”. Demography, XXXVI., 1999/2, 273-285.

9 Strawbridge, W. J., Shema, S. J., Cohen, R. D., & Kaplan, G. A.: „Religious attendance 
increases survival by improving and maintaining good health behaviors, mental health, and 
social relationships”. Annals of Behavioral Medicine, XXIII., 2001/1, 68-74.

10 Moreira-Almeida, A., Lotufo Neto, F., & Koenig, H. G: „Religiousness and mental health: 
a review”. Revista Brasileira de Psiquiatria, XXVIII., 2006/3, 242-250.

11 Steger, M. F., & Frazier, P.: „Meaning in Life: One Link in the Chain From Religiousness 
to Well-Being”. Journal of Counseling Psychology, LII., 2005/4, 574.

12 Pargament, K. I.: Th e Psychology of Religion and Coping: Th eory, Research, Practice, New 
York, Guilford, 1997.

13 McCullough, M. E., Hoyt, W. T., Larson, D. B., Koenig, H. G., & Thoresen, C.: i.m. 211.
14 Strawbridge, W. J., Shema, S. J., Cohen, R. D., & Kaplan, G. A.: i.m. 68-74.
15 Hummer, R. A., Rogers, R. G., Nam, C. B., & Ellison, C. G.: i.m. 273-285.
16 Tartano, J., Luecken, L., & Gunn, H.: “Exploring Heart and Soul: Eff ects of Religiosity/

Spirituality and Gender on Blood Pressure and Cortisol Stress Responses”. Journal of Health 
Psychology, 2005, 753–766.

17 Delgado, C.: “Sense of Coherence, Spirituality, Stress and Quality of Life in Chronic Illness”. 
Journal of Nursing Scholarship, 2007, 229-234.
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szorongást. Több kutató 18,19,20,21 szerint a vallásosság és a lelki jóllét kapcsolatában 
fontos tényező lehet a megküzdés, a jó egészségmagatartás, a pozitív társas kap-
csolatok, a pozitív érzelmek, a vallásos rítusok és a hit. 

A vallás és a depresszió kapcsolata

A magasabb fokú vallásos hittel rendelkező emberek boldogabb és elégedettebb 
életről számoltak be22. Egy kutatásban klinikai depresszióval diagnosztizált idős 
emberek mintáján vizsgálták a vallásosság és a pszichológiai jóllét kapcsolatát. 
Eredményeik szerint negatív összefüggést találtak a vallásosság és a depresszió, 
valamint pozitív összefüggést a vallásosság és az élettel való elégedettség között23. 
Serdülők mintáján vizsgálva a vallásosságot negatív kapcsolatot találtak az ön-
gyilkossági gondolattal és -kísérlettel, a pszichoaktív szerek használatával, a korai 
szexualitással, valamint a bűnözéssel24. 

Pargament25 szignifi kánsan alacsonyabb szintű depressziót talált azoknál, 
akiknek megküzdésében segítséget nyújtott a vallás.

A vallás és a megküzdés kapcsolata

Lazarus26,27 egy új és fontos fogalmat vezetett be, a megküzdést (coping). Megküzdés-
nek tart minden olyan külső megterheléssel való szembenézést, mely kognitív vagy 
viselkedéses erőfeszítéssel, törekvéssel jár és arra irányul, hogy a személy alkalmaz-
kodjon a környezetéhez és a fennálló stresszhelyzetet megoldja. Az érzelemfókuszú 

18 Tartano, J., Luecken, L., & Gunn, H.: i.m. 753–766.
19 Ellison, C. G., & Levin, J. S.: „Th e religion-health connection: Evidence, theory, and future 

directions”. Health Education & Behavior, XXV., 1998/6, 700-720.
20 McCullough, M. E., Hoyt, W. T., Larson, D. B., Koenig, H. G., & Thoresen, C.: i.m. 211.
21 Strawbridge, W. J., Shema, S. J., Cohen, R. D., & Kaplan, G. A.: i.m. 68-74.
22 Ellison, C. G.: „Religious Involvement and Subjective Well-Being”. Journal of Health & 

Social Behavior, XXXII., 1991/1, 80–99.
23 Yoon, D. P., & Lee, E.-K. O.: „Th e impact of religiousness, spirituality, and social support on 

psychological well-being among older adults in rural areas”. Journal of Gerontological Social 
Work, IIL., 2006/3-4, 281-298.

24 Donahue, M. J.,  & Benson, P. L.: „Religion and the well‐being of adolescents”. Journal of 
social issues, LI., 1995/2, 145-160.

25 Pargament, K. I.: i.m. 
26 Lazarus, R. S.: Psychological stress and the coping process, New York, McGraw-Hill, 1966.
27 Lazarus, R. S.: „From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks”. 

Annual Review of Psychology, XLIV, 1993, 1–21.
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megküzdési stílus alkalmazásakor a személy a stresszhelyzet következtében kiala-
kuló negatív érzései csökkentésére törekszik. A problémafókuszú megküzdésnél 
pedig a személy magát a stresszhelyzetet kiváltó ingert akarja megszüntetni, illetve 
igyekszik gátolni a stresszhelyzet kialakulását. A kontrollálható helyzetekben 
inkább a problémafókuszú megküzdést alkalmazzák, amely együttjárást mutat a 
jobb alkalmazkodással, míg a kevésbé kontrollálható, megváltoztathatatlan hely-
zetekben inkább hajlamosak az érzelemfókuszú megküzdésre és az elkerülésre, 
melyek pedig a kevésbé jó alkalmazkodással hozhatók kapcsolatba.

Megkülönböztetnek egy harmadik megküzdési stílust is, az elkerülést28, amely 
esetében a személy elvonja fi gyelmét a valós problémáról és valami más feladat 
elvégzésébe kezd29.

A vallásos személyek sikeresebben küzdenek meg a stresszel és jobbak a lelki 
egyensúly megtartásában, valamint visszaállításában is30. A vallás azáltal tud segí-
teni a stresszes helyzetekkel való hatékony megküzdésben, hogy jelentést, értelmet 
és célt ad a személynek31,32,33. A vallásos megküzdés segít a traumák feldolgozásában, 
a spirituális értelmezés pedig erőt adhat a személynek, hogy elfogadja azokat a 
helyzeteket, amelyeken nem tud változtatni, segít neki a béke megtalálásában34. 
A gyásszal és a komoly betegségekkel való megküzdésben - ahol a nyílt kontroll 
kicsi - a megküzdési módszerek közül a vallásos megküzdés bizonyult a leghaté-
konyabbnak35.

Krok36 kutatásában a stresszes helyzetekben jelentkező megküzdést vizsgálta a 
vallásosság kapcsolatában és eredményei szerint összefüggést talált a vallásosság 
és a problémafókuszú megküzdés, valamint a társas támogatáskeresés között. 

28 Endler, N. S., & Parker, J. D. A.: „Th e multidimensional assessment of coping: A critical 
evaluation”. Journal of Personality and Social Psychology, LVIII., 1990, 844–855.

29 Endler, N. S., & Parker, J. D. A: i.m. 844–855.
30 Myers, D. G.: „Th e funds, friends, and faith of happy people”. American Psychologist, LV., 

2000/1.
31 Fehring, R. J., Brennan, P. F. & Keller, M. L.: „Psychological and spiritual well‐being in 

college students”. Research in Nursing & Health, X., 1987/6, 391-398.
32 Mascaro, N., Rosen, D. H. & Morey, L. C.: „Th e development, construct validity, and clinical 

utility of the spiritual meaning scale”. Personality and Individual Diff erences, XXXVII., 2004/4, 
845-860.

33 Muldoon, M. & King, N.: „Spirituality, health care, and bioethics”. Journal of Religion and 
Health, XXXIV., 1995/4, 329-350.

34 Pargament, K. I.: i.m.
35 Mattlin, J. A., Wethington, E. & Kessler, R. C.: „Situational determinants of coping and 

coping eff ectiveness”. Journal of Health and Social Behavior, 1990, 103-122.
36 Krok, D.: „Th e role of spirituality in coping: Examining the relationships between spiritual 

dimensions and coping styles”. Mental Health, Religion & Culture, XI.., 2008/7, 643–653. 
doi:10.1080/13674670801930429

Vallástudományi Szemle 2015 3-4.indd   65Vallástudományi Szemle 2015 3-4.indd   65 2016.01.08.   9:43:412016.01.08.   9:43:41



66 Vallástudományi szemle 2015/3–4

Célok és motiváció 

Az aspirációk olyan általános célok és törekvések, amelyek kifejezik a személy 
életében megjelenő jelentős és alapvető motívumokat37,38. A célokhoz szorosan 
kapcsolható kognitív és affektív értékelések képesek a testi és lelki egészség 
előrejelzésére39. Az aspirációk tehát hozzájárulhatnak az egészséges működés-
hez. Ennek megfelelően Kasser és Ryan40 két részre osztották a motivációt: Az 
intrinzik motiváció fontos részét képezi az önelfogadás, a személyes növekedés, 
a kapcsolatközpontúság, a közösségbetartozás érzése és az olyan tevékenységek 
végzése, mely kielégíti a személy pszichológiai szükségleteit, így biztosítva 
jóllétét. Ezzel szemben az extrinzik motivációval jellemezhető személyek a 
belső értékek helyett inkább a külső elvárásokra, -jutalmakra összpontosíta-
nak, a materiális siker, a hírnév, a külső megjelenés fontos számukra, melyek 
kevésbé képesek pszichológiai szükségleteik kielégítésére41. Az intrinzik célok 
egészségesebb működéshez vezetnek és pozitív kapcsolatot mutatnak a jólléttel, 
mentális egészséggel. Az extrinzik célok pedig negatív összefüggést mutatnak 
a mentális egészséggel42,43,44. Az extrinzik és intrinzik célok jólléttel való ösz-
szefüggéseit serdülőkön végzett kutatásban is bizonyították45. 

Martos, Szabó és Rózsa kutatásában az intrinzik motiváció pozitív kapcsolatot 
mutatott az élet értelmességével és az élettel való elégedettséggel, valamint negatív 
kapcsolatot mutatott a depresszióval. Az extrinzik motivációval kapcsolatban nem 
kaptak ilyen összefüggéseket. Az extrinzik- és intrinzik motiváció mellett vizsgálták 
még az egészséggel, annak megőrzésével kapcsolatos célokat, az egészségmegőrző 
motivációt, mely nem alkotott elkülönült faktort, ugyanakkor nem lehetett beso-
rolni sem az extrinzik-, sem az intrinzik motiváció közé.

37 Kasser, T. & Ryan, R. M.: „A dark side of the American dream: correlates of fi nancial success 
as a central life aspiration”. Journal of Personality and Social Psychology, LXV., 1993/2, 410-422.

38 Kasser, T. & Ryan, R. M.: „Further examining the American dream: Diff erential correlates 
of intrinsic and extrinsic goals”. Personality and Social Psychology Bulletin, XXII., 1996, 
280-287.

39 Martos, T., Szabó, G., & Rózsa, S.: „Psychometric Characteristics of the Shortened Aspiration 
Index in Hungarian Sample”. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, VII., 2006/3, 171–191. 

40 Kasser, T. & Ryan, R. M (1996): 280-287.
41 Martos, T., Szabó, G., & Rózsa, S.: i.m. 171–191.
42 Kasser, T. & Ryan, R. M. (1993).: i.m. 410-422.
43 Kasser, T. & Ryan, R. M. (1996): i.m. 280-287.
44 Kasser, T. & Ryan, R. M.: „Be careful what you wish for: Optimal functioning and the relative 

attainment of intrinsic and extrinsic goals. Life goals and well-being”. Towards a positive 
psychology of human striving, 2001, 116-131.

45 Williams, G. C., Cox, E. M., Hedberg, V. A., & Deci, E. L.: „Extrinsic life goals and health-
risk behaviors in adolescents”. Journal of Applied Social Psychology, XXX., 2000/8, 1756-1771.
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KUTATÁS CÉLJA

Jelen vizsgálat az „Iskolai egészségfejlesztés és univerzális drogmegelőzés” (IEUD) 
elnevezésű program része, melyet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
kutatócsoportja indított. 

Kutatásunk célja általános és középiskolások vallásosságának és lelki jóllétének 
összehasonlítása volt, valamint e két korosztálynál vizsgáltuk a vallásosság kor-
relátumait. Célunk volt továbbá a vallásosság és lelki jóllét kapcsolatának összetett 
vizsgálata is, melyben mediátor tényezőket is be kívántunk vonni (motiváció, 
megküzdés). 

MÓDSZER

Minta

Országosan közel 300 iskola 500 osztályában (3., 5., 7., 9. és 11.) történt mérés. 
A mintavétel során az elemszámmal arányos, rétegzett mintavételi mód útján 

500 iskolai osztályt kellett kiválasztani oly módon, hogy a minta évfolyam, fe-
ladattípus, régió, településtípus és intézményfenntartó szerint reprezentálja az 
alapsokaságot. 

Jelen elemzésekhez használt mintánk 6272 általános és középiskolai diákból állt, 
3-11. osztályosokig. Összesen 3033 lány (átlagéletkor=13.73, SD=3.12) és 3239 fi ú 
(átlagéletkor =13.94, SD=3.17) vett részt a vizsgálatban reprezentatív mintavétellel. 

Eljárás

A kiválasztott iskolák igazgatóinak felkérő levelet küldtünk a kutatásban való 
részvételre, minisztériumi támogató levéllel együttesen. Az iskolaigazgatók és a 
pedagógusok jóváhagyását követően, szülői beleegyező nyilatkozatokkal, 45 perces 
tanóra keretében kérdőívcsomag kitöltésére került sor anonim módon. 

Mérőeszközök

Vallásosság/ Spirituális lelki jóllét
A vallásosságot a „Hiszel-e Istenben” kérdés mellett mértük a templomba járás és 
az imádkozás gyakoriságával, Istennek való hálaadás mértékével („Hálás vagyok 
azért, amit Isten ad.” kérdéssel) valamint három kérdéssel a Spirituális Egészség és 
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Élet Orientáció Kérdőívből46, amellyel rákérdeztünk arra, hogy a gyerekek meny-
nyivel érzik jobban magukat attól, hogy „imádkoznak vagy Istennel beszélgetnek”, 
„tudják, hogy Isten vigyáz rájuk”, vagy hogy „templomban vannak”. A hét kérdés 
együttesen 65,314%-os megmagyarázott varianciával egy közös főkomponensbe 
volt sűríthető (a komponens értékek minden esetben 0,7 felettiek voltak).

Gyerek Depresszió Kérdőív
A depresszió tüneteket a Gyerek Depresszió kérdőív nyolc itemével mértük47. 
Két item a negatív hangulatra, kettő az interperszonális problémákra, kettő az 
anhedóniára, egy a negatív önértékelésre és egy a hatékonyság hiányára vonatkozott. 

A magyar verziót Rózsa és munkatársai48 készítették. A skála megbízhatósága 
0,735-ös Cronbach-alfájú lett. A kérdőív 3-fokú skálát használt lehetséges válaszként.

Általános jóllét
A Cantril-létrákat49 számos Gallup nemzetközi kutatásban használták már a jóllét 
mérésére (Gallup-Healthways Well-Being Index50). 

A feladat instrukciója a következő: „Az alábbiakban két létrát látsz. A létrák 
legmagasabb foka (10. fok) a lehetséges legjobb életet jelenti, a legalsó foka (0. fok) 
pedig a lehető legrosszabbat. Karikázd be az első létránál annak a létrafoknak a 
számát, ahol most állsz, a másikon pedig azt, hogy hol fogsz állni 5 év múlva?”

Aspirá ció s Index rö vidí tett vá ltozata 
A Kasser é s Ryan-fé le51 Aspirá ció s Index (Aspiration Index) a hosszú  tá vú  cé lok 
feltérképezésére szolgá ló  mé rőeszkö z. Az aspirá ció k olyan tö rekvé sek, melyek a 
szemé ly é leté nek alapvető irá nyultsá gá t jelzik52. A kérdőív az intrinzik és extrinzik 
célokat egyaránt méri. Előbbihez tartoznak a tartalmas emberi kapcsolatok, 

46 Fisher, J. W.: Reaching the heart: assessing and nurturing spiritual well-being via education 
(Doctoral Dissertation), University of Ballarat, Australia, 2009.

47 Kovacs, M.: The Children’s Depression Inventory (CDI) manual, North Tanawanda, New 
York, NY, Multi-Health Systems, 1992.

48 Rózsa, S., Vá rfiné  Komló si, A., Kő, N., Vetró , Á., Gá doros, J., Csorba, S.: „A gyermek- é s 
serdü lő kori depresszió  ké rdő í ves mé ré sé nek lehető sé ge a klinikai é s normatí v mintá n szerzett 
tapasztalatok alapjá n”. Pszicholó gia, 1999/4., 459-482.

49 Cantril, H.: Th e Pattern of Human Concerns, Rutgers University Press, New Brunswick, 
1965.

50 Harter, J. K. & Gurley, V. F.: Measuring Wellbeing in the United States. APS Observer, 
21, 2008/ 8. Retrieved August 10, 2009, from http://www.psychologicalscience.org/observer/
getArticle.cfm?id=2394

51 Kasser, Tim & Ryan, Richard M. (1996): i.m., 280-287.
52 Konkoly Thege, B., & Martos T.: „Az É letcé l Ké rdőí v magyar vá ltozatá nak jellemzői”. 

Mentá lhigié né  é s Pszichoszomatika, 7, 2006/3, 153-169.
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szemé lyes nö vekedé s é s a kö zö ssé g irá nti elkö telezettsé g, utóbbihoz a gazdagsá g, 
hí rné v é s megjelené s. Jelen kutatásban a rö vidí tett vá ltozat53 alapján 11 tételt 
használtunk, melyből öt az intrinzik célokat, öt az extrinzik célokat, és egy az 
„egészségesnek lenni” célját méri, mely Martos és mtsai54 munká ja alapján nem 
tartozik egyértelműen sem az intrinzikhez, sem az extrinzikhez. Adataink alap-
ján az intrinzik skála 0,778–as Cronbach alfával, míg az extrinzik skála 0,794–es 
Cronbach alfával bír.

Megküzdés- CISS-21
A megküzdés mérésére a „Stresszkeltő helyzetekre vonatkozó megküzdési kér-
dőív” rövidített változatát (Coping Inventory for Stressful Situations CISS-2155,56) 
használtuk.  A kérdőív 21 itemből áll, mindhárom alskálája (problémafókuszú 
megküzdés, érzelemfókuszú megküzdés, elkerülés) megfelelő pszichometriai 
jellemzőkkel bír felnőtteknél57 és serdülőknél58 egyaránt. 

Ötfokú Likert-skálát használva, vizsgálatunkban a skálák megbízhatósági 
elemzése a következő Cronbach alfás együtthatókat eredményezte: 0,807 (a problé-
mafókuszúra), 0,803 (az érzelem-fókuszúra), és 0,723 (az elkerülőre). Az item-totál 
korrelációk egy item kivétel minden esetben 0,35 felettiek lettek. Az egy, kevésbé 
illeszkedő itemet (Egy kis szünetet tartok és kilépek a helyzetből) kivéve az elkerülő 
skála megbízhatósága 0,763-ra növekedett. Mivel ezt az itemet más – nemzetkö-
zi – kutatások is kevéssé illeszkedőnek tapasztalták59, ezen itemet kihagytuk az 
elemzésből.

53 Martos T., Szabó G., & Rózsa S.: i.m. 171–191.
54 Martos T., Szabó G., & Rózsa S.: i.m. 171–191.
55 De Ridder, D. T. D., & Van Heck, G. L.: Dutch version of the CISS, Lisse, Swets & Zeitlinger 

(Swets Test Publishers), 2003.
56 Endler, N. S., & Parker, J. D. A.: Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual 

(second edition). Toronto, Multi Health Systems, 1999.
57 Endler, N. S., & Parker, J. D. A.: „Assessment of multidimensional coping: Task, emotion 

and avoidance strategies”, Psychological Assessment, 1, 1994, 50–60. 
58 Calsbeek, H., Rijken, M., Bekkers, M. J. T. M.,  Van Berge Henegouwen, G. P., Dekker, 

J.: „Coping in adolescents and young adults with chronic digestive disorders: impact on school 
and leisure activities”. Psychology & Health, 21, 2006/4, 447-462.

59 Calsbeek, H., Rijken, P. M., Van Berge Henegouwen, G. P., & Dekker, J.: „Factor structure 
of the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS-21) in adolescents and young adults 
with chronic digestive disorders”. (megjelenés alatt). Letöltve 2015.07.10.-én: http://dspace.
library.uu.nl/bitstream/handle/1874/497/c5.pdf 
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EREDMÉNYEK

A vallásosság alakulása az életkorral

Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy az életkorral szignifi kánsan csökken 
az Istenben való hit (r=-0,189**), a templomba járás (-0,167**) és imádkozás gya-
korisága  (-0,149**) és a spirituális lelki jóllét (-0,305)

Az 1. sz. táblázatban láthatjuk, hogy míg a 3. osztályosok 83,6%-a hisz Istenben, 
addig a 11. osztályosoknál ez az arány már csak 60,4%.

. sz. táblázat. Istenben való hit alakulása évfolyamonként

3. osztály 5. osztály 7. osztály 9. osztály 11. osztály

Hiszel Istenben?” 
kérdésre igent 
válaszolók aránya

83,6% 69,1% 65,4% 61,9% 60,4%

A lelki jóllét alakulása az életkorral

Korrelációs eredményeink szerint az életkorral szignifi kánsan csökken a lelki 
jóllétet jelző, Cantril-létrán választott értékek (jelenre adott értéknél: r=-0,362**, 
jövőre adott értéknél: r=-0,149**). A gyerekeknek egy-egy tízfokozatú létrán kellett 
jelölniük, hogy jelenleg és öt év múlva hol állnak, ahol a 10-es a lehetséges legjobb 
életet jelentette, a legalsó foka (0. fok) pedig a lehető legrosszabbat. Az életkor 
ugyanakkor nem mutatott összefüggést a depresszió pontszámmal (r=0,024).

Vallásosság korrelátumai

További korrelációs eredményeink szerint (ld. 2. sz. táblázat) a vallásosság 
összmutatója szignifi kánsan korrelál a lelki jóllétet jelző Cantril-létrán jelölt foko-
zatokkal, a megküzdési képességgel (különösen a problémafókuszú megküzdéssel) 
valamint az intrinzik- és egészségmegőrző motivációval. A korrelációk ugyanakkor 
csak gyenge kapcsolatra utalnak, csak egy esetben (Problémafókuszú megküzdés) 
haladja meg a 0,2-es szintet mindkét korcsoportnál a korrelációs együttható.
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. sz. táblázat. Vallásosság összmutató korrelációja 
a lelki jólléttel, megküzdéssel, motivációval

Általános 
iskolások

Közép-
iskolások Teljes minta

Depresszió -0,033 -0,008 -0,026

Jelen a Cantril-létrán 0,112** 0,053* 0,173**

Jövő a Cantril-létrán 0,121** 0,091** 0,141**

Problémafókuszú megküzdés (CISS) 0,236** 0,208** 0,222**

Érzelemfókuszú megküzdés (CISS) 0,072** 0,105** 0,079**

Elkerülés (CISS) 0,015 0,075** 0,043**

Extrinzik motiváció -0,023 0,025 0,007

Intrinzik motiváció 0,180** 0,221** 0,223**

Egészség megőrzése iránti motiváció 0,130** 0,140** 0,161**

Mediátor elemzések

Végezetül mediátor elemzéseink azt mutatták, hogy a problémafókuszú megküz-
dés és az intrinzik motiváció közvetíti a vallásosság-lelki jóllét közti kapcsolatot 
(ld. az 1. sz. ábrát a következő oldalon). Továbbá, jóllehet a vallásosság-depresszió 
között nincsen direkt kapcsolat, szignifi káns indirekt kapcsolat mutatkozik meg 
ugyancsak a problémafókuszú megküzdés és az intrinzik motiváció közvetítésével.
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DISZKUSSZIÓ

A magyar iskolások körében életkorral egyre csökken a lelki jóllét és a vallásosság 
is, azaz a fi atalok ahogy idősödnek, kevésbé hisznek Istenben és kevésbé érzik 
magukat jól lelkileg. Elemzéseink arra mutatnak rá, hogy az iskolások körében 
Magyarországon a vallásosság és lelki jóllét között gyenge pozitív kapcsolat is 
megmutatkozik: a vallásosak szignifi kánsan, de csak kicsivel jobb lelki egészséggel 
jellemezhetőek, mint a nem vallásosak. A vallásosság és a depresszió szint között 
ugyanakkor nem mutatkozott szignifi káns közvetlen kapcsolat, ellentétben más 
kutatási eredményekkel60,61.

A vallásosság korrelátumai között viszont fellelhetőek olyan változók, melyek 
révén erősebb kapcsolatot találhatunk vallásosság és lelki jóllét valamint szignifi káns 
közvetett kapcsolat tárulkozik fel a vallásosság és depresszió között. Az egyik ilyen 
változó a problémafókuszú megküzdés, a másik pedig az intrinzik motiváció volt. 
A problémafókuszú megküzdés mértéke, azaz a problémák megoldásának megta-
lálása együttjárt a vallásosság mértékével. Eredményeink számos eddigi kutatási 
eredménnyel összhangban állnak, melyek a vallásosság megküzdésre gyakorolt ha-
tásával foglalkoznak62,63,64,65. A vallásos megküzdés a legnehezebb krízishelyzetekben, 
legnagyobb traumáknál is értelmet és erőt képesek adni a személynek a kitartáshoz.

A másik, jóllétet közvetítő változó az intrinzik motiváció volt. A belső mo-
tiváció jótékony hatását már előző kutatások is megmutatták66, de a vallásosság-
jóllét kapcsolatát közvetítő hatásával az eddigi kutatások nem foglalkoztak olyan 
mértékben, mint a megküzdéssel. A vallásos emberek tehát nagyobb mértékű 
intrinzik motivációt mutatnak, mint a nem vallásosak, azaz nagyobb fontosságot 
tulajdonítanak az önelfogadásnak, a személyes növekedésnek, a kapcsolatközpon-
túságnak és a közösség egészének. 

Összefoglalva tehát eredményeink azt mutatják, hogy a vallásosság a problé-
mafókuszú megküzdés és intrinzik motiváció révén válik lelki egészséget védő 
tényezővé. A vallásosságnak a lelki egészségvédő hatása életkorral növekedve 
változatlanul jelen van, ugyanakkor mind a lelki egészség, mind a vallásosság 
életkorral szignifi kánsan csökken. 

Fontos megemlítenünk azonban, hogy eredményeink csupán keresztmetszeti 
adatok, így jövőbeni szándékunk vizsgálatainkat longitudinális kutatással folytatni.

60 Pargament, K.: i.m.
61 Yoon, D. P., & Lee, E.-K. O.: i.m. 281-298.
62 Myers, D. G.: i.m.
63 Fehring, R. J., Brennan, p. F. & Keller, M. L.: i.m. 391-398.
64 Mascaro, N., Rosen, D. H. & Morey, L. C..: i.m. 845-860.
65 Muldoon, M. & King, N.: i.m. 329-350.
66 Kasser, T. & Ryan, R. M. (1996): i.m. 280-287.
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