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elıször 2007-ben a Kettil Bruun Társaság budapesti konferenciáján találkoztam személyesen, 
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talpraesett kollégámként segített a 2. vizsgálat megtervezésében és lefolytatásában. 

 

Köszönettel tartozom az ELTE Személyiség-és Egészségpszichológiai Tanszék valamennyi 
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végezheti tanulmányait.  
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BEVEZETİ 

Az alkohol ma a legelterjedtebb és legveszélyesebb szenvedélykeltı kémiai anyag. 

Fogyasztása a mindennapjaink, az ünnepségek és a társas együttlétek kelléke lett; mondhatni 

az alkohol „átitatta” a társadalmat (Buda, 1995). Az alkohol veszélyessége természetesen 

relatív és attól függ, hogy milyen mértékben, rendszerességgel és milyen motivációból 

fogyasztja az ember.  

 

A fiatalok alkoholfogyasztása külön figyelmet érdemel két okból is. Egyrészt a serdülıkor az 

alkohol kipróbálásának idıszaka. Ebben szerepet játszanak a társas hatások, az 

alkoholfogyasztás beavatási rítus jellege és az alkohol szimbólum ereje, amely a felnıttek 

szabad világát fejezi ki (Pikó, 2007). Másrészt ebben az életszakaszban a lelki egyensúly 

komoly kihívásnak van kitéve, amelyet tükröz a depressziós tünetegyüttes gyakoriságának az 

emelkedése is (Pikó és Fitzpatrick, 2003). Ebben a periódusban megnövekszik az 

autonómiaigény, a családtól való függetlenedés vágya, a kortárscsoportok szerepe 

felértékelıdik és átstrukturálódik a társas háló (Pikó, 2010a). Ez a folyamat újabb 

hangsúlyokkal és a kihívások dinamikus változásával elhúzódik a fiatal felnıttkor végéig.  

 

Az alkoholhasználat szempontjából a fiatalok kétségtelenül jelentıs kockázatnak vannak 

kitéve. Bár a szerfogyasztást önmagában természetesen nem kell devianciának tekintenünk, 

hiszen a fejlıdéstani adaptációs folyamat részjelenségei is lehetnek (Pikó, 2010c). 

Ugyanakkor az egészségmagatartási vizsgálatok és a prevenció szempontjából odafigyelést 

igényelnek az epidemiológiai felmérések adatai, amelyek az alkohol kockázatos 

fogyasztásának romló tendenciájáról tanúskodnak. A 2006-os HBSC (Health Behaviour in 

School-aged Children) vizsgálat, a 2007-es ESPAD (European School Survey Project on 

Alcohol and Other Drugs) felmérés és 2000-ben és 2008-ban Szegeden végzett ifjúságkutatás 

eredményei is mind azt mutatják, hogy Magyarországon az elmúlt években csökkent az 

absztinensek száma, a fogyasztás és a részegség gyakorisága emelkedett, valamint a nagyivók 

aránya is nıtt (Sebestyén és Németh, 2007; Elekes, 2009; Pikó, 2010b). Az adatok tükrében 

bátran állítható, hogy az alkoholfogyasztás az egyik legsürgetıbb népegészségügyi probléma, 

és a fiatalok a prevenció tekintetében fontos célcsoportot alkotnak. 

 

A hatékony prevenció tekintetében két tényezı figyelembe vétele elengedhetetlenül fontos: a 

prevenciós stratégia alapuljon tudományosan igazolt programon (Paksi és Demetrovics, 2003) 
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és az univerzálisan alkalmazott, általános populációt megszólító nagyszabású programok 

helyett a kockázati csoportoknak szóló célzott intervenciók szükségesek (Masterman és Kelly, 

2003). Ebbıl adódóan a kutatásoknak alapvetı feladata, hogy konkrét és pontos, 

tudományosan igazolt ismereteket szolgáltasson a rendszeresen fogyasztó, kockázati 

csoportnak tekinthetı fiatalok fogyasztásának okairól. 

 

A fiatal alkoholfogyasztók csoportja természetesen nem tekinthetı homogénnek. Pikó (2007) 

a serdülık szerhasználati spektrumában két jól elkülöníthetı szegmensrıl ír: azok, akik 

társaságban, buliban, a szórakozás kellékeként isznak; valamint a rendszeresen fogyasztó 

fiatalok csoportja, akik körében megjelenik a függıség. Ez a csoport kell, hogy alkossa a 

prevenciós programok fókuszát, mivel ebben a csoportban ráadásul lényegesen gyakoribbak a 

pszichopatológiai jelenségek, a depresszió és a szorongás (Pikó, 2007). Kuntsche és Gmel 

(2004) ez utóbbi csoportot, azaz a rendszeresen fogyasztó, nagyivó fiatalokat vizsgálva 

szintén elkülönített két szegmenst: a szociálisan gátolt, depresszív és agresszív magatartás 

áldozati szerepére hajlamos nagyivókat (a „magányos nagyivók”) és a szociális készségekkel 

jól felszerelt, az agresszív magatartás elkövetésére hajlamos nagyivókat (a „társas nagyivók”). 

Egy további kutatásban Kuntsche és munkatársai (2010a) megállapították, hogy ennek a két 

csoportnak jól elkülöníthetıek az ivás hátterében álló motivációi, és ennek következtében 

eltérı fejlesztési és prevenciós programokat igényelnek.  

  

Egyre több kutatás szolgáltat bizonyítékokat arra vonatkozólag, hogy a motivációk megértése 

elengedhetetlen a kockázati csoportok azonosításához, a fogyasztás okainak megismeréséhez, 

és ez által a hatékony primer prevenciós programok és korai kezelésbevétel programjainak a 

kidolgozásához (l. Kuntsche és mtsai. irodalmi áttekintését, 2006). Bár az alkoholmotivációk 

kutatása már a 60-as években megkezdıdött, a heterogén mérıeszközök használata és az 

átfogó elméletek hiánya visszavetette a téma kutatását (Kuntsche, 2007b). Az ivás hátterének 

kutatásában az elmúlt 25 évben a motivációkkal szemben inkább az alkoholfogyasztási 

elvárások vizsgálata volt divatos. Baer (2002) szakirodalmi áttekintıjében azt írja, hogy 2003-

ban a Medline adatbázis 45 találatot adott az alkoholfogyasztási motivációk keresı szóra, míg 

217-et az alkoholfogyasztási elvárások címszóra.  

 

Cox és Klinger (1988; 1990) átfogó alkoholmotivációs elméletének a születése jelentette a 

szisztematikus kutatások kiinduló pontját. A szerzık elmélete szerint az alkoholmotivációk 
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két dimenzió mentén írhatóak le: a motivációk kapcsolódhatnak pozitív vagy negatív érzelmi 

változáshoz vagy azok fokozásához, illetve visszavezethetıek külsı vagy belsı okokra. 

Cooper és munkatársai (1992) és Cooper (1994) a két-dimenziós mátrixból így létrejött négy 

alkoholmotivációt fokozásos (belsı és pozitív), társas (külsı és pozitív), megküzdéses (belsı 

és negatív) és alkalmazkodó (külsı és negatív) motivációnak nevezték el. A téma kutatásának 

további lendületet adott Cooper (1994) egyszerően használható, mindössze 20 tételbıl álló 

kérdıívének megjelenése.  

 

Az utóbbi években vizsgálatok sora mutatott rá arra, hogy az alkoholmotivációk tekinthetık 

az alkoholfogyasztást magyarázó tényezık közül a fogyasztáshoz „legközelebb” állónak (l. 

Cooper és mtsai., 1995; Kuntsche és mtsai., 2005, 2006; Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 

2008) és a motivációk mediálják más tényezık (pl.: elvárások, alkoholfogyasztás mértéke, 

gyakorisága, személyiségvonások, szituációs hatások stb.) hatását. A vizsgálatoknak azt is 

sikerült kimutatniuk, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos motivációk a fiatalok 

alkoholhasználatának mintegy 50%-át magyarázzák (Kuntsche és mtsai., 2007b), s ezzel 

összefüggésben erıs prediktorai az alkoholhasználattal összefüggı problémáknak és a 

nagyivásnak (Kuntsche és mtsai., 2006).  

 

Éppen ezért az alkoholmotivációk vizsgálata központi kérdéssé vált az alkoholkutatásokban. 

Az eddigi vizsgálatok azonban fıként Észak-Amerikában és Svájcban készültek és 

túlnyomórészt középiskolások vagy elsıéves egyetemisták mintáját használták a 

kutatásokban. Ennek következtében kevés ismeretünk van a fiatal felnıttek 

alkoholmotivációról; nem tudjuk pontosan, hogy például Közép-Kelet-Európában mennyiben 

alakulnak másképp az ivás hétterében álló motivációk; mennyiben mások a rétegpopulációban 

és nem hagyományos színtereken megtalálható fiatalok (pl. rekreációs színtéren) 

alkoholmotivációi; hiányoznak a longitudinális kutatásokból származó ismeretek a 

motivációk dinamikus alakulásáról; keveset tudunk a társadalmi helyzet és a családi 

struktúrák alkoholmotivációkra gyakorolt hatásáról, stb.  

 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Addiktológiai Tanszéki Csoportja Dr. 

Demetrovics Zsolt vezetésével néhány éve bekapcsolódott az alkoholmotivációk hazai és 

nemzetközi kutatásába. Dr. Demetrovics Zsolttal, Farkas Judittal, Futaki Lillával és az ELTE 

Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékérıl Dr. Urbán Róberttel közösen végzett 
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kutatásaink célkitőzése, hogy kialakítsuk az alkoholmotivációk mérésére szolgáló magyar 

nyelvő mérıeszközöket, valamint a fent vázolt, egymásba láncolódó kérdések 

megválaszolására kísérletet tegyünk.  

 

A disszertációmban bemutatásra kerülı empirikus vizsgálatok konceptuális váza tehát része 

az Addiktológiai Tanszéki Csoportjában folyó alkoholmotivációt vizsgáló kutatásoknak. A 

doktori munkám során az alkoholmotiváció négy-dimenziós modelljének érvényességét és 

alkalmazhatóságát teszteltem három empirikus vizsgálaton keresztül. Vizsgálataim 

központjában az a kérdéskör állt, hogy a különbözı kultúrák és speciális színterek mennyiben 

befolyásolják az alkoholmotivációkat, hogyan hatnak az alkoholmotivációk és egyéb, az 

alkoholhasználattal összefüggı kimeneti változók kapcsolatára.  

 

A disszertáció elsı részében az alkoholmotiváció-kutatás elméleti hátterének bemutatására és 

az eddig összegyőlt empirikus bizonyítékok összefoglalására kerül sor. A második részt 

három vizsgálat ismertetése alkotja. Az elsı vizsgálatban magyar középiskolás és egyetemista 

mintán alakítottam ki az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív hosszú (DMQ-R, 

Cooper, 1994) és rövid (Kuntsche és Kuntsche, 2009) magyar nyelvő verzióját (Németh és 

mtsai., 2011c). A második vizsgálat során egy speciális rekreációs populáció 

alkoholmotivációit vizsgáltam a rövid kérdıív (DMQ-R-SF-HU) segítségével (Németh és 

mtsai., 2011a). Mivel a rekreációs színtér látogatóira magasabb alkohol- és drogfogyasztási 

prevalencia jellemezı (Demetrovics, 2009), ez a színtér kiváló lehetıséget biztosít ahhoz, 

hogy a kockázatos és túlzott alkoholfogyasztás motivációs hátterét feltérképezzük. Ennek a 

vizsgálatnak különös jelentısége az, hogy eddig nem voltak arról ismereteink, hogy a 

speciális, veszélyeztetett populációk alkoholmotiváció különböznek-e az általános 

populációtól, és hogy a kérdıív megbízhatóan alkalmazható-e intézményes közegen (pl. 

iskola, egyetem) kívül. Mind a középiskolás és egyetemista, mind a rekreációs színtér 

vizsgálatával az volt a célom, hogy felmérjem a DMQ-R-HU és a DMQ-R-SF-HU kérdıívek 

hazai alkalmazhatóságát, ellenırizzem a kérdıívek struktúráját hazai mintán és különbözı 

populációk esetében, illetve azonosítsam az esetleges eltéréseket a magyar és az egyéb 

nemzetközi vizsgálatok között. Egy harmadik vizsgálatban az alkoholmotivációk négy-

dimenziós struktúráját és az alkoholhasználati kimeneti változókkal való összefüggését 

hasonlítottam össze kultúrák között (Németh és mtsai., 2011b). Egy spanyol és egy magyar 

egyetemista minta alapján azt elemeztem, hogy egy, a magyartól alapvetıen eltérı, 
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mediterrán (esetünkben spanyol) alkoholfogyasztó kultúrával összehasonlítva mennyire 

tekinthetık sajátosnak a hazai vizsgálati személyek alkoholmotivációi. Ebben a vizsgálatban 

is a rövid kérdıívet (DMQ-R-SF-HU) használtam, amelyet eddig még nem alkalmaztak 

interkulturális összehasonlítás céljából a nemzetközi szakirodalomban. A disszertáció a három 

vizsgálat következtetéseinek és a prevencióra gyakorolt hatásának tárgyalásával, valamint 

további kutatási kérdések felvetésével zárul. 
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1. A FIATALOK ALKOHOLHASZNÁLATA  

Az alkoholnak többféle kulturális és szimbolikus jelentése van a társadalomban. Ezek közül 

számos jelentés köthetı bizonyos alkalomhoz és kontextushoz (pl. evés, ünnepek, 

hagyományok), amely pozitív, társadalmilag elfogadott és támogatott tartalommal ruházza fel 

a fogyasztását (Babor és mtsai., 2004). A többi pszichoaktív szerhez képest az alkohol 

használata a legelfogadottabb (Anderson és Baumberg, 2006). Ugyanakkor az alkohol az 

egyik legjelentısebb károsító tényezı, amelynek fogyasztása számos népegészségügyi 

kockázattal jár. Bár kis mennyiségben (napi 10 gramm alkohol) az alkoholnak akár kedvezı 

hatása is lehet a szív- és érrendszeri egészségre (Corrao és mtsai., 2000), az alkoholhasználat 

ártalmai szerteágazóak. Az alkoholfogyasztás szoros kapcsolatban áll például a szándékos és 

nem szándékos balestek, a családon belüli erıszak, a huliganizmus, az öngyilkosság, a 

gyilkosság, egyéb bőncselekmények, a kockázatos szexuális magatartás, a társadalmi 

kirekesztés, a rossz munkahelyi teljesítmény, illetve a munkahelyrıl való hiányzás 

elıfordulásával (részletesen l. Babor és mtsai, 2004; Anderson és Baumberg, 2006), aminek 

az össztársadalmi következményei és költségei is jelentısek.  

 

Az alkoholfogyasztásból eredı károk jelentik a harmadik legnagyobb betegség-terhet az egész 

világon (WHO, 2009), és különösen a fejlett országokban jelentenek komoly kihívást. Az 

Európai Unióban az összes korai halálozás és megbetegedés 7,4%-át a túlzott 

alkoholfogyasztás okozza, amely legérzékenyebben a 15-29 éves korosztályt érinti: ebben a 

korcsoportban az alkohol a férfiak halálozásának 25%-át, a nık halálozásának 10%-át okozza 

(EU Alcohol Strategy, 2006). Egyúttal figyelmeztetı az alkoholhasználat káros 

következményeinek romló tendenciája is: 2000 és 2002 között 15%-kal nıtt az alkohollal 

összefüggı halálesetek száma (WHO, 2009). 

 

Magyarország különösen érzékenyen érintett az alkoholfogyasztással összefüggı morbiditás 

és mortalitás prevalenciájának a tekintetében. A mért és becsült alkoholfogyasztást együttesen 

figyelembe véve Magyarországon a második legmagasabb az egy fıre jutó fogyasztás (16,3 

liter) a WHO Európai Régiójában, amelyet csupán Csehország elız meg (16,5 liter: WHO, 

2005). A túlzott alkoholfogyasztás az egyik legkomolyabb népegészségügyi probléma 

Magyarországon, amelyen belül a fiatalok kockázatos alkoholfogyasztása kiemelt 

fontossággal bír. A probléma jelentıségéhez képest kevés kutatás készült eddig 
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Magyarországon, és azoknak is a nagy része epidemiológiai szempontból közelítette meg a 

kérdést. Az alkoholfogyasztás pszichológiai háttere, egészségpszichológiai vetülete eddig 

nem kapott megfelelı figyelmet. 

 

1.1. A fiatalok alkoholfogyasztásának epidemiológiája  

A serdülık vizsgálata azért is különösen fontos, mert ez a korszak a jelentıs változások 

idıszaka, amikor az egyének a feladatok, a barátok és egyéb kapcsolatok tükrében kezdik 

definiálni magukat (Room, 2004) és ebben az életperiódusban a lelki egyensúly is komoly 

kihívásnak van kitéve (Pikó és Fitzpatrick, 2003). A serdülıkor a dohányzás, az alkohol és a 

drogok kipróbálásának idıszaka, bár az alkohol kipróbálása már gyakran korábban, nemritkán 

8-9 éves korban megtörténik (Pikó, 2001). Különösen aggasztó, hogy egy 2000-ben és 2008-

ban Szegeden készült ifjúságkutatás adatai emelkedı tendenciáról tanúskodnak az 

alkoholfogyasztás területén (Pikó, 2010b). A vizsgálat szerint egyrészt csökkent azok aránya, 

akik egyáltalán nem fogyasztottak alkoholt a lekérdezést megelızı három hónap alatt, 34,5%-

ról 13,1%-ra, és a csak 1-2 alkalommal fogyasztók aránya pedig 40,3%-ról 29,4%-ra. 

Másrészt jelentıs eltolódás következett be a nagyobb gyakoriságok irányába is: a 3–9 

alkalommal fogyasztók aránya 19,7%-ról 29,9%-ra, a 10–19 alkalommal fogyasztóké 3,4%-

ról 16,6%-ra, a 20–39 alkalommal fogyasztóké1,2%-rıl 4,9%-ra, az ennél is többet 

fogyasztóké pedig 1%-ról 6,1%-ra emelkedett a vizsgálatot megelızı három hónapban. A 

nagyivászat arányai hasonló módon emelkedtek: azok aránya, akik egyáltalán nem jeleztek 

ilyen magatartást a vizsgált három hónap alatt, 2000-ben 55,2% volt, míg 2008-ban 32,1% 

(Pikó, 2010b).  

 

A nemzetközi felmérések is fontos támpontot nyújtanak a hazai alkoholfogyasztási 

tendenciákról és azok nemzetközi viszonyításáról. A nemzetközi kutatások többnyire a 

fiatalok alatt a serdülık 11-16 éves csoportját értik és az ennél idısebbeket fiatal felnıttekként 

definiálja (Anderson és Baumberg, 2006). Ennek a korcsoportnak az alkoholfogyasztási 

szokásait két jelentıs, négyévente megismételt nemzetközi felmérés is vizsgálja Európában: 

• a WHO együttmőködésével készülı „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” 

elnevezéső (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) program, amely 11, 

13 és 15 éveseket vizsgál,  

• valamint az Európa Tanács Pompidou Csoportja által támogatott „Európai 

iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról” (European School 
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Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) nevő program, amely 15-16 

éves serdülık fogyasztásait elemzi. 

 

A felmérésekbıl kiderül, hogy átlagosan 12,5 évesen próbálják ki a serdülık elıször az 

alkoholt Európában, bár ebben jelentıs eltérések mutatkoznak. Közép-Európában isznak és 

részegednek le a leghamarabb a fiatalok, míg Észak- és Dél-Európában késıbb kezdenek el 

inni (Hibell és mtsai., 2004; Currie és mtsai., 2006). A 15-16 évesek egy alkalommal 

átlagosan 60 g alkoholt fogyasztanak, és még a legvisszafogottabb fogyasztási mintázattal 

jellemezhetı Dél-Európában is 40 g alkoholt isznak meg átlagosan egy alkalommal a fiatalok 

(Kuntsche és mtsai., 2010b). 

 

Magyarországon – a közép-európai országokhoz hasonlóan – magas az alkoholfogyasztás és a 

részegség prevalenciája a HBSC és az ESPAD adatok alapján. A 2006-os HBSC felmérés 

eredménye azt mutatta, hogy a 11 éves lányok 35,4%-a (2002-ben 23,8%-a), a fiúk 46,8%-a 

(2002-ben 39,5%-a) próbálta már ki az alkoholt. A részegség prevalenciája is emelkedett a 

korábbi adatokhoz képest: a 15 évesek körében a lányok 51,3%-a (2002-ben 40,8%-a), a fiúk 

71%-a (2002-ben 64%-a) volt már túl legalább kétszeri részegségen (Sebestyén és Németh, 

2007). Az italfajták fogyasztása tekintetében a HBSC adatok szerint az összes korosztályt 

figyelembe véve a leggyakrabban fogyasztott italfajta a fiúknál a sör, lányoknál a rövidital 

(Sebestyén és Németh, 2007). Az ESPAD vizsgálat ugyanakkor arra mutat rá, hogy az elızı 

havi prevalencia értékek alapján a legelterjedtebb a bor fogyasztása, azonban az utolsó 

alkalomra vonatkozó mennyiségi adatok szerint a fiatalok – fiúk és lányok egyaránt – a 

röviditalból fogyasztják a legtöbbet (Elekes, 2009). A HBSC vizsgálat eredményeihez 

hasonlóan az ESPAD felmérésekbıl is az derül ki, hogy a 15-16 éves korosztály 

alkoholfogyasztási mintázatában is jelentısen változás volt megfigyelhetı az elmúlt években. 

Míg az élet és éves prevalencia értéke lényegében ugyanaz maradt az elmúlt 12 évben, addig 

a havi rendszerességgel alkoholt fogyasztók aránya 44,2%-ról 58,7%-ra, a havi hat vagy több 

alkalommal alkoholt fogyasztók aránya 7,9%-ról 14,2%-ra nıtt (Elekes, 2009).  

 
A fiatalok fogyasztásának hazai és európai trendjeit vizsgálva fontos kiemelni, hogy 

Európában a 70-es években tetızött az elfogyasztott alkohol mennyisége és azóta lassan és 

folyamatosan csökken az alkoholfogyasztás mértéke (Anderson és Baumberg, 2006). Ez az 

adat nemcsak a teljes populációra vonatkozik, hanem úgy tőnik, hogy az európai fiatalok 

alkoholfogyasztása is hasonlóan alakul. Azonban szem elıtt kell tartanunk, hogy egyrészt az 
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EU új tagállamaiban – a régi tagállamokban megfigyelhetı tendencia ellentéteként – 

növekszik az elfogyasztott alkohol mennyisége a fiatalok között. Másrészt, míg összeurópai 

szinten az elfogyasztott mennyiség tekintetében igaz nem tapasztalható változás, addig a 

kockázatos nagyivás prevalenciája folyamatosan emelkedik (Anderson és Baumberg, 2006; 

Kuntsche és mtsai., 2010b).  

 

1.2. A nagyivás definíciója és epidemiológiája 

A fiatalok alkoholfogyasztási magatartásának egyik központi kérdése a túlzott fogyasztás 

jellemzıinek pontos leírása és okainak megértése. A túlzott fogyasztást a szakirodalom 

nagyivásnak nevezi (binge drinking), ami egy alkalommal történı nagy mennyiségő alkohol 

elfogyasztását jelenti. Az angol nyelvő szakirodalom a binge drinkinget egyéb szinonimákkal 

is helyettesíti, mint pl. „problematic drinking” vagy „heavy drinking”. Ezen kívül használatos 

fogalom még a „hazardous alcohol consumption”, a „heavy sessional drinking” (pl.: 

Measham, 1996), valamint a risky single-occasion drinking (RSOD) (Murgraff, 1999).  

 
A fogalmi sokszínőség ellenére a kutatók, epidemiológusok és népegészségügyi szakemberek 

többszörösen megkísérelték a formális és kvantitatív definíciók létrehozását. Ugyanakkor a 

definíciók használata gyakran nem következetes, amely megnehezíti a kutatások 

megismételhetıségét és az összehasonlítását. Amerikai kérdıívek általában öt vagy több ital 

mértékegységével definiálják a nagyivást – ahol egy ital kb. 12 ml tiszta szeszt tartalmaz. Az 

európai kutatások ezzel szemben többnyire hat vagy több itallal számolnak, ahol egy ital kb. 

10 ml tiszta szeszt tartalmaz. Plant és Plant (2006) a brit fogyasztási mintázatot vizsgálva arra 

hívják fel a figyelmet, hogy a nemi és korosztálybeli különbségekre való tekintettel 

szerencsésebb az öt, illetve annál több egységnyi alkohol elfogyasztásának mérése. Elekes 

(2004) a magyarországi fogyasztási szokásokat figyelembe véve arra a következtetésre jutott, 

hogy Magyarországon a hat vagy több ital elfogyasztása tekinthetı nagyivásnak.  

 

A nemzetközi kutatások eredményei alapján is kitőnik, hogy a nagyivás a középiskolások és a 

fiatal felnıttek (18-25 év közötti fiatalok) csoportját érinti leginkább (pl.: Kandel és Logan, 

1984). Amerikai adatok szerint a középiskolás diákok 90%-a fogyasztott alkoholt, 

visszatekintve az elmúlt egy évre (O’Malley és Johnston, 2002), közel 80%-uk számolt be 

nagyivásos epizódról az elmúlt 90 napban (Vik és mtsai, 2000), és 44%-uk élt át nagyivásos 

epizódot az elmúlt két hét során (Wechsler és Kuo, 2000). Anderson és Plant (1996) angol 
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diákokon végzett felmérés kapcsán arról számoltak be, hogy a 13-16 éves diákok 30-40%-a 

fogyasztott el nagyivásnak megfelelı mennyiségő italt az utolsó alkoholfogyasztás 

alkalmával. A legtöbb felmérés szerint öt egyetemista közül kettınél rendszeresen 

tapasztalhatók nagyivásos epizódok (pl.: O’Malley és Johnston, 2002; Wechsler és Kuo, 

2000). 

 
A magyar középiskolásokkal végzett vizsgálatok hasonló eredményre vezettek. A 2002-ben 

Budapesten a megkérdezett fiatalok közel 30%-ánál fordult elı legalább egyszer nagyivás (itt 

ez kivételesen az öt vagy több ital egy alkalommal történı elfogyasztását jelenti) a megelızı 

egy hónapban (Elekes és Paksi, 2002). Az ESPAD vizsgálatok alapján arra 

következtethetünk, hogy a szélsıségesebb fogyasztási formák elıfordulása középiskolások 

körében növekvı tendenciát mutat hazánkban (Elekes, 2004). Az eredmények rámutatnak 

arra, hogy 1995 és 2007 között a nagyivás prevalenciája jelentısen nıtt (23%-ról 36%-ra) a 

magyar fiatalok körében (Elekes, 2009). Éppen ezért kiemelten fontos azon tényezık 

kutatása, amelyek a nagyivás hátterében rejlenek.  

 

1.3. A fiatalkori alkoholfogyasztás és nagyivás lehetséges magyarázatai  

Már a pszichoanalízis megszületésével egy idıben megfogalmazódtak az elsı feltevések az 

addikciókról, elsısorban az alkoholdependenciáról. Ez az irányzat azért is tekinthetı az egyik 

legmeghatározóbb megközelítésnek, mivel ez tudta a 70-es évekre a legkoherensebb elméletet 

kialakítani a szerhasználat vonatkozásában (Demetrovics, 2007). A pszichoanalitikus felfogás 

azt tartja, hogy az alkohol a felettes én oldószere, amely a belsı követelményekbıl, a 

lelkiismeret szavából, a teljesítmény miatti aggódásból eredı szorongást oldja. Ezért is 

szokták az alkoholt használni a lámpaláz, a vizsgadrukk, a versenyláz oldására egyfajta 

célzóvízként (Buda, 1995). A pszichoanalitikus elmélet kiindulási pontja, hogy az énfunkciók 

gyengesége nem teszi lehetıvé a személyiség hatékony mőködését. A korai elméletek az 

örömszerzést, az azonnali vágyteljesítést, kielégülést nyújtó és regresszív jelleget, valamint az 

öndestruktív elemet helyezték elıtérbe. Újabb elméletek azt feltételezik, hogy a 

pszichofarmakonok részben képesek behelyettesíteni az egofunkciókban megjelenı 

deficiteket. Ebben a felfogásban a szerhasználat nemcsak az énszabályozás hiányosságainak 

egyik lehetséges kimenete, hanem kifejezett kísérlet arra, hogy a szabályozás deficitjeit a 

személy pótolja, kompenzálja, és egyfajta kontroll-gyakorlásról van szó (Demetrovics, 2007). 
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A társadalmi-társas tényezıket figyelembe vevı átfogó magyarázatok a fiatalok 

szerhasználatának okairól és magyarázatairól az 1960-as évek végétıl kezdtek megjelenni. A 

megközelítések többnyire a deviancia és a fiatalkori bőnüldözés elméletei kereteibıl 

táplálkoztak (White, 1996). A deviancia jelenségének az egészségmagatartásra kivetített 

magyarázatairól és az elméletek rendszerezésérıl Pikó (2007) ad kitőnı áttekintést.  

 

A mai napig meghatározó tanulmánynak számít Kandel (1980) szakirodalmi áttekintése a 

fiatalok szerhasználatának elméleteirıl, amelyben három megközelítést vet össze saját 

elméletével. A problémás magatartás elméletének (Jessor és Jessor, 1977) központjában az 

áll, hogy serdülıkorban az addiktív viselkedésformák, valamint más kockázati magatartások 

szorosan összefüggnek egymással és tünetegyüttest hoznak létre. A jelenség magában foglalja 

az agresszív, antiszociális viselkedést, iskolai beilleszkedési és tanulási nehézségeket, 

dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást, korai és kockázatos szexuális kapcsolatokat és 

pszichés zavarokat. Jessor és Jessor (1977) a pszichoszociális hatások három rendszerének 

interakcióját feltételezi a problémás magatartás mögött. A személyiség, az észlelt környezet és 

a magatartás rendszerének hármasának mőködését két tényezı módosítja: a motivációs 

késztetés, hogy az egyén problémás viselkedésbe bocsátkozzon, valamint a kontroll az ellen, 

hogy az egyén problémás viselkedésbe bocsátkozzon. Ennek a két tényezınek az egyensúlya 

határozza meg a problémás viselkedés kialakulását. A szerzık az elméletbe foglaltak még 

számos demográfiai és a családi háttérre vonatkozó (szocializációs) változót.  

 

A szociális tanulás elmélete (Akers, 1977) azt feltételezi, hogy ugyanazon mechanizmusok 

húzódnak a szerhasználat (és egyéb deviáns viselkedés) elsajátítása mögött, mint a konform 

viselkedés esetében. Az elmélet szerint ez a mechanizmus az alábbi tényezıkön keresztül 

alakítja a viselkedést: a differenciális asszociációs (másokkal való érintkezés), a differenciális 

megerısítés (jutalmazás, büntetés), utánzás (megfigyelı tanulás) és definíciók (attitődök). A 

deviáns viselkedés (azaz a szerhasználat) akkor jelentkezik és marad fenn, ha azt más 

alternatív viselkedéssel szemben differenciálisan megerısíti a környezet.  

 

Kaplan (1980) integratív (korábban önbecsmérelésnek, angolul self-derogationnak is 

nevezett) elméletében ötvözi a szelf, a stressz, a kontroll, a szociális tanulás és a címkézéses 

megközelítéseket. Véleménye szerint, ha az egyén folyamatosan kudarcot vall az önértékelése 
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növelésében, akkor motiválttá válik az olyan deviáns magatartásra, amely lehetıvé teszi az 

önértékelése kialakítását. 

 

 A szocializációs elméletben (Kandel, 1980) a szülık és a kortársak hatása áll a középpontban. 

Kandel (1980) hangsúlyozza, hogy a kortársak szocializációs hatása mellett a kortársak 

kiválasztása, illetve a szülık hatása, különösen a kötıdés minısége épp oly fontos a 

szerhasználat kialakulásában. Empirikus vizsgálatában arra mutat rá, hogy míg a szülık 

hatása elsısorban a jövıbeli szerepek alakulását befolyásolja, addig a kortársaknak erısebb 

hatása van a serdülınél az éppen aktuális életstílus kialakításában. A szociális tanulás 

elméletével összhangban Kandel (1980) kiemeli, hogy a „fontos másik” utánzása és az attól 

jövı megerısítés alapvetıen fontos tényezık a szocializációs folyamatban. Az utánzás a 

kortársak esetében egyszerő megfigyelést és „másolást” takar, míg a szülıknél a megfigyelt 

magatartás átültetését a kortársak által elfogadott életstílusba. A megerısítés a kortársak és a 

szülık viselkedésének és értékeinek internalizálását jelenti. Kandel (1980) tanulmányának 

konklúziója, hogy a négy elmélet jól kiegészítheti egymást: míg Jessor egy széles elméleti 

keretet teremt a szerhasználattal összefüggésbe hozható tényezık számára, addig maga 

Kandel a fiatalok társas környezetének a szerepével foglalkozik, Akers részletesen elemzi az 

általános környezeti tényezıket, amelyek a fiatalok viselkedést formálják és Kaplan pedig az 

önértékelés és az attribúciós folyamatok fontosságát hangsúlyozza. White (1996) felhívja a 

figyelmet, hogy ezen elméletek nemcsak a deviáns viselkedésre nyújtanak magyarázatot, 

hanem ugyanúgy alkalmazhatóak a proszociális viselkedés értelmezésére, hiszen az elméletek 

vázát alkotó változók lehetnek kockázati vagy protektív tényezık is egyszerre.  

 

Erre a gondolatmenetre épül Catalano és munkatársai (1996) szociális fejlıdés modellje is, 

amely Kaplan elméletéhez hasonlóan egy integráló megközelítésre tesz kísérletet. Az elmélet 

középpontjában a szocializáló ágens szerepel, amelytıl az egyének proszociális vagy deviáns 

magatartásformákat tanulnak el. A modell két lehetséges utat vázol fel: a proszociálisat, 

amely gátolja a deviáns magatartás kialakulását és az antiszociálisat, amely kedvez annak 

kialakulásában. A folyamat eredménye a szocializáló ágenshez főzıdı kötıdés és 

elkötelezettség mértékén, illetve a bevonódás és az interakció lehetıségein, annak mértékén, 

az arravaló képességen, valamint a megerısítésen múlik.  
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További fontos elméletet fogalmaz meg Labouvie (1996) modelljében, amely az 

önszabályozás elméleti keretein belül vizsgálja a szerhasználatból való „kinövés” folyamatát 

(maturing-out). Ebben az önszabályozás központi szerepet játszik. Az önszabályozás egy 

olyan összetett rendszer, amelyben tudatos és nem tudatos erıfeszítések szabályozzák a 

gondolatokat, érzelmeket, impulzusokat és a cselekvést annak érdekében, hogy az egyén egy 

változó környezetben is elérje a céljait (Carver, 2004). Ez a folyamat lehetıvé teszi, hogy az 

egyén a viselkedését és az attitődjeit megváltoztassa. A hangsúly az egyéni célokon van, 

amelyek iránytőként szolgálnak az egyén számára abban, hogy terveket állítson fel a céljai 

elérésére. Labouvie (1996) szerint a szerhasználat fiatal felnıttkorban megfigyelhetı 

csökkenése például annak köszönhetı, hogy a fiatal felnıttek aktív szerepet vállalnak az 

önnön fejlıdésük irányításában, céljaik kialakításában és megvalósításában. Empirikus 

vizsgálatok bizonyítják, hogy az alacsony önszabályozási képességekkel rendelkezı egyének 

kevésbé képesek kontrollálni az alkoholfogyasztásukat, és az alkoholfogyasztással próbálják 

meg szabályozni a társas és érzelmi tapasztalataikat (pl. a negatív érzelmek kerülését és a 

pozitívok fokozását) (Hull és Slone, 2004). A késıbbiekben nyilvánvaló lesz, hogy az 

önszabályozás elméletének fı aspektusai, azaz a célok megfogalmazása, a tervek felállítása, 

valamint ezek visszacsatolása az alkoholfogyasztás motivációs elméletében is jelen vannak 

(Cox és Klinger, 1988). 

 

Szintén a magatartás kimeneti szempontjából lényeges vélekedéseket elemzi az un. várható 

hasznosság elmélete (Ronis, 1992). A feltételezés szerint az egyének egy döntési folyamatban 

különbözı alternatív cselekvések várható hasznosságát vetik össze, majd pedig kiválasztják a 

legnagyobb vélt hasznot hozó lehetıséget. Az elmélet szorosan kapcsolódik az egészséghit-

modellhez (Rosenstock, 1974), amelynek lényege, hogy különbözı vélekedések alapján 

hozzuk meg magatartási döntéseinket. A kapcsolódási pontot a két elmélet között az 

szolgáltatja, hogy mindkettı szerint az egészségmagatartási döntés visszavezethetı a betegség 

súlyossága és a betegségre való fogékonyság mellett az egészségmagatartás vélt elınyeire és 

annak hátrányaira (Pikó, 2004). Schwarzer (1994, 1997) egészségcselekvés-modelljében a 

kognitív elemek mellett kiemelt hangsúlyt kap az énhatékonyság is, amelynek szerepe, hogy 

összerendezi a társas és kognitív elemeket. A modell figyelembe veszi a vélekedések mellett a 

konkrét szituációt és a motivációkat is, amelyek összeköttetésben állnak a szándékkal és 

végül a cselekvéssel.  
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Végül lényeges kiemelni a fiatalok alkoholfogyasztását magyarázó elméletek közül az egyik 

legátfogóbb és legszélesebb körben alkalmazott megközelítést (Petraitis, Flay és Miller, 

1995), Fishbein és Ajzen (1975) „indokolt cselekvés elméletét”, illetve annak 

továbbfejlesztett változatát, a „tervezett cselekvés elméletét” (Ajzen, 1991). Mindkét elmélet 

az egyén attitődje és viselkedése közötti diszkrepanciára ad magyarázatot és az attitőd-

viselkedés kapcsolat legfontosabb összetevıjeként a szociális normákat jelöli meg. Míg az 

„indokolt cselekvés elmélete” a szándékos cselekvésre vonatkozik, addig a „tervezett 

cselekvés elmélete” csupán az észlelt (viselkedési) kontrollt és a tervezett viselkedést veszi 

figyelembe. Mindkét teória abból indul ki, hogy a viselkedés közvetlen meghatározója a 

viselkedés teljesítésére (vagy nem teljesítésére) irányuló szándék vagy tervezés, és ezek 

utóbbiak meghatározzák egyrészt az egyén attitődjét, másrészt a szubjektív normákat (azaz 

mit gondol a „fontos másik” az adott viselkedés megvalósításáról) az adott viselkedéssel 

kapcsolatban. Az elmélet rendkívül jól alkalmazható az alkoholfogyasztás vagy bármely 

szerhasználat magyarázatára (Petraitis, Flay és Miller, 1995). Látni fogjuk, hogy mindkét 

elmélet három legfontosabb komponense, az attitőd, a szubjektív norma, valamint a szándék 

vagyis az észlelt viselkedési kontroll megjelenik valamilyen formában az alkoholfogyasztás 

motivációs elméletében is (Cox és Klinger, 1988).  
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2. AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS MOTIVÁCIÓS ELMÉLETE 

2.1. A motivációk szerepe 

A motívumok vagy motivációk1 érzelmi töltettel rendelkezı ismeretkészletek, amelyek 

megjelennek a gondolatainkban, elképzeléseinkben és bizonyos kívánatos vagy nemkívánatos 

célokra ill. célkategóriákra vonatkoznak (McClelland, 1985; Carver és Scheier, 1998). Murray 

(1938) feltételezése szerint a motívumokat a szükségletek és a környezeti ráhatások 

határozzák meg. A szükségletet nem érzékeljük közvetlenül, ugyanakkor ez a feltétel alakítja 

ki azt a motivációs állapotot, amelyet már közvetlenül átélünk. A környezeti ráhatással vagy 

nyomással kapcsolatban hasonló összefüggést tapasztalunk: a ráhatást önmagában nem 

érzékeljük közvetlenül, de az motivációs hatást vált ki arra vonatkozólag, hogy valamit meg 

akarunk-e szerezni vagy el akarunk-e kerülni. A szükségletek (pl. táplálékszükséglet) 

önmagukban is kialakíthatnak motivációs állapotokat (pl. éhség vagy maga az evés), de a 

külsı tényezık, azaz a környezeti ráhatás is jelentısen befolyásolja a motivációink alakulását. 

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a szükségletek és a külsı tényezık befolyásán túl az 

egyének a személyiség szintjén jelentısen különböznek motivációs hajlamaikban (pl. 

teljesítménymotívumukban). E három tényezı (a szükségletek, a külsı környezet és a 

személyiség) kölcsönös kapcsolatban áll egymással, és idıben és helyzetenként 

változékonyak (Carver és Scheier, 1998).  

 

2.2. Az alkoholfogyasztás motivációs kutatásának kezdete 

Bár az alkoholmotivációt vizsgáló kurrens kutatásokban elterjedt négyfaktoros modell 

megszületése Cooper nevéhez főzıdik (1994), fontos megemlíteni, hogy az alkoholfogyasztás 

motivációjának vizsgálata egészen a 40-es évekre nyúlik vissza, amikor is kvalitatív 

módszerekkel írták le az ivás mögött húzódó okokat (Riley, Marden és Lifshitz, 1948). A 60-

as években már nagyobb, az általános populációt (Cahalan, Cisin és Crossley, 1969) és 

egyetemistákat (Jessor, Carman és Grossman, 1968) vizsgáló kvantitatív vizsgálatokban is 

kutatták az alkoholfogyasztás motivációit az Egyesült Államokban. Ezek a tanulmányok még 

nem motivációról szóltak, hanem inkább az ivás „okait” (reasons for drinking) vizsgálták, 

amelyeket két fı csoportba osztottak: a személyes problémákkal vagy a negatív hangulattal 

                                                 
1 Értelmezésünkben a motívum és a motiváció fogalma fedi egymást és felcserélhetı. 
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való megküzdéses okok/motivációk, illetve a társasággal, felszabadult hangulattal, örömmel 

összefüggı okok/motivációk. Erre a két tengelyre épülve a vizsgálatoknak köszönhetıen az 

évek során egyre győlt az ismeretanyag az egyén alkoholfogyasztásának szubjektív 

motivációiról és annak komplex változóiról (Kuntsche, 2007b). Egy további fontos lépést 

jelentett az alkoholfogyasztás motivációinak kutatásában, hogy McCarty és Kaye (1984) 

részletes motivációs mintázatot tárt fel az ivók különbözı típusára vonatkozólag: a 

nagyivóknál különösen az elkerülés, az élménykeresés, az alkohol hatásának fokozása és 

társas okok voltak meghatározóak; a visszafogott fogyasztókra (akik fıképp nık voltak) az 

öröm és az élvezet fokozása, és a sörfogyasztókra (akik fıképp férfiak voltak) nagyfokú 

élménykeresés volt jellemzı. Azonban ezeknek a „kezdeti” vizsgálatoknak legfıbb 

hiányosságuk abban rejlett, hogy nem épültek egy olyan átfogó elméleti háttérre, amely a 

fogyasztás mögött húzódó motivációs folyamatokat szisztematikusan figyelembe vette volna. 

Épp ezért az elsıdleges céljuk az információk győjtése volt olyan szubjektív állításokkal 

kapcsolatban, amelyeket az emberek nagyobb felmérések kapcsán mondtak az 

alkoholfogyasztásuk okairól és indítékairól. Az alkoholfogyasztás motivációinak elméleti 

rendszerezésében Cox és Klinger (1988, 1990) modellje jelentette a mérföldkövet, amelybıl 

valamivel késıbb az alkoholfogyasztás motivációinak négyfaktoros modellje nıtte ki magát. 

 

2.3. Az alkoholfogyasztás motivációs elmélete 

A motivációs elméleteknek megkerülhetetlen szerepük van az egészségpszichológiában, az 

egészséget meghatározó magatartásformák hátterének pontosabb megértésében. McClelland 

(1989) például cukorbetegek motivációs struktúráinak és vércukorszintjük összefüggését 

modellezte sikerrel.  

 

Kifejezetten az alkoholfogyasztás területén is több kutató állított fel motivációkon alapuló 

elméleti modelleket. Az egyik legismertebb Cox és Klinger (1988) nevéhez főzıdik. A 

szerzık a Motivációs Modellükben azt feltételezik, hogy bár az alkoholfogyasztás mögött 

számos tényezı húzódik, a végsı tényezı, amely az ivást meghatározza, az motivációs 

természető. Az elképzelésük alapján az egyén alkoholfogyasztási motivációja az incentív 

motiváció és az elvárt affektív változás köré fonódik. Az incentív motiváció – Clark L. Hull, a 

fogalom létrehozója nyomán – alatt a szervezet azon késztetését értik, hogy bizonyos pozitív 

kimenetelő incentívákat elérjenek és negatív incentívákat pedig elkerüljenek. A szerzık 
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szerint az emberek élete az incentívák elérése és élvezete köré szervezıdik, és ez által az 

incentív motiváció a szervezet pszichológiai mőködésének alapvetı részének tekinthetı. Az 

önszabályozás elméletére építve azt feltételezik, hogy nem csupán az incentívák elérése és 

elutasítása határozza meg a magatartásunkat, hanem a motiváció egészében vett mőködésének 

lényege, hogy specifikus célok felé irányítja az egyén viselkedését. Az incentívákon túl a 

célok kitőzésében ugyanakkor lényeges az, hogy az egyének milyen affektív állapot vagy 

változás elérését kapcsolják össze az adott céllal. Az alkoholfogyasztás esetében az incentívák 

és az érzelmi változások percipiálásának szerepét úgy képzelik el, hogy azok az egyének, akik 

pozitív hangulat-változást tapasztalnak az alkoholfogyasztás következtében, egyre nagyobb 

incentívát (pl. jutalmat) élnek meg, és ennek fordítottja is igaz.  

 

Ezen elméleti alapokra támaszkodva Cox és Klinger (1988) tanulmányukban egy 

folyamatábrával illusztrálták komplex modelljüket, amelyben összegzik mindazon 

tényezıket, amelyek hozzájárulnak az egyén döntéséhez abban, hogy fogyaszt-e alkoholt 

vagy sem. Az alkoholhasználatra vonatkozó korábbi elméletekhez (pl. Jellinek, 1960) képest 

nem egyfajta kontrollálatlan sóvárgást feltételeznek az alkohollal kapcsolatban, hanem 

modelljük szerint az egyén motivációs „hálózatától” (nexusától), azaz az elvárások, az 

affektív folyamatok, az incentívák értékeinek és a döntési funkciók összességétıl függ az 

alkoholfogyasztás. Cox és Klinger (1988) alapfeltevése, hogy az egyén tudatos vagy nem 

tudatos (automatikus) döntést hoz arról, hogy iszik-e vagy sem, és ez a döntés érzelmi és 

racionális folyamatok kombinációjával jellemezhetı. A döntés a feltételezett affektív változás 

alapján történik, amelyet az egyén az alkohollal el kíván érni – szemben azzal a helyzettel, ha 

nem iszik. Egy alkoholista esetében például az alkohol nagymértékő fogyasztása ugyan 

elıreveti az egyén számára azt, hogy ez veszélyezteti a pozícióját a munkahelyén, valamint a 

családi kapcsolatait, ugyanakkor az alkohol okozta öröm vagy megnyugvás felülírja a negatív 

érzelmi következményeket. Az Alkoholmotivációs Modellben Cox és Klinger (1988) olyan 

tényezıket vettek figyelembe, mint  

• történeti tényezık, amely alatt az egyén személyiségbeli jellemzıit, szociokultúrális 

környezetét és az alkohollal kapcsolatos biokémiai reaktivitását értik; 

• aktuális tényezık, amelyekhez a szituációs tényezık (pl. fizikai környezet, egyedül 

van-e az egyén, amikor iszik) és a pozitív és negatív incentívák megléte (pl. az 

alkoholtól erısebbnek, nıiesebbnek, optimistábbnak stb. érezze magát) sorolhatók. 



26 

 

A történeti és aktuális tényezık a kognitív mediáló folyamatok (pl. gondolatok, emlékek, 

percepciók) révén súlyozódnak és befolyásolják az egyén érzelmileg pozitívan vagy negatívan 

színezett elvárását az alkohol direkt (kémiai) és nem direkt (instrumentális) hatásáról. 

Mindezek következményeként az egyénben négyfajta elvárt hatás alakul ki az 

alkoholfogyasztással kapcsolatban: 

1. a pozitív hatás erısebb lesz (ezt reménynek nevezik) 

2. a pozitív hatás csökkeni fog (ezt csalódásnak, elkerülésnek nevezik) 

3. a negatív hatás erısebb lesz (ezt félelemnek nevezik) 

4. a negatív hatás csökkeni fog (ezt megkönnyebbülésnek nevezik) 

Cox és Klinger (1988, 2002) e modell alapján kidolgozott egy „Motivációs strukturált 

kérdıívet” alkoholproblémával küzdı páciensek számára, akikkel strukturált interjúk 

keretében elemezték az egyes tényezık szerepét, maladaptív és adaptív motivációkat 

azonosítottak, majd egy cél-hierarchiát állítottak fel velük közösen az alkoholfogyasztásuk 

csökkentése érdekében. 

 

Egy késıbb tanulmányukban Cox és Klinger (1990) leegyszerősítette a modellt, és egy olyan 

elméleti keretet javasoltak a motivációk kategorizálására, amely magában foglalja ugyan 

ezeket a részletesen feltárt tényezıket, azonban csupán két dimenzió mentén csoportosítja 

ıket. Az egyik dimenzióként az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó érzelmi töltetet jelölték 

meg, amely lehet pozitív és negatív; a másik dimenziót pedig az incentíva forrásában látták, 

amely lehet belsı vagy külsı eredető. Ezen elméleten inspirálódva fogalmazta meg Cooper 

(1994) az alkoholmotiváció négyfaktoros modelljét. 

 

Ezen túlmenıen fontosnak tartom megemlíteni Wills és Cleary modelljét (Pikó, Wills és 

Walker, 2007), amelyben empirikus kutatások alapján szintén négy motivációs faktort 

különítettek el a serdülıkori szerfogyasztásban. A Cox és Klinger modellel (Cox és Klinger, 

1988, 1990) megegyezıen a szociális és a megküzdéses motivációt azonosították a 

fogyasztást meghatározó tényezınek. Ezek mellett pedig az énmegerısítés és az unalomőzés 

motiválhatja az alkoholfogyasztást. Az utóbbi faktor némiképp megfeleltethetı Cox és 

Klinger (1990) fokozásos motivációjának, mivel mindkettı motiváció fı jellemzıje az 

izgalom- és élménykeresés. Az énmegerısítés esetében a fogyasztás az önbizalom és a 

magabiztosság növelésével függ össze, amely összefüggésbe hozható a Cox és Klinger (1990) 

által azonosított konformitás motivációval.  
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2.4. A négyfaktoros modell 

2.4.1. A négyfaktoros modell elızménye: a háromfaktoros modell 

A korai alkoholmotivációk vizsgálatának bemutatásánál kitértem arra, hogy a kezdetekben 

kétfajta motivációs típust (vagy okot) mértek: a személyes problémákkal vagy a negatív 

hangulattal való megküzdéses motivációkat, illetve a társasággal, az öröm fokozásával 

összefüggı motivációkat. Ezt késıbb az alkoholfogyasztás motivációinak két-dimenziós 

megközelítésének nevezték, amely a megküzdéses és a szociális motivációkat foglalta 

magában (Cooper és mtsai., 1992; Stewart, Zeitlin és Samoluk, 1996).  

 

Cooper és munkatársai (1992) fogalmazták meg elsıként, hogy a két-dimenziós megközelítés 

nem fedi le az alkohol duális szabályozó funkcióját (Wills és Shiffman, 1985), nevezetesen 

azt, hogy az alkohol csökkenti a negatív és fokozza a pozitív érzelmeket. Ezt figyelembe véve 

arra jutottak, hogy a szorongásos és lehangolt érzelmi állapotok szabályozására vonatkozik a 

megküzdéses motiváció, azonban a pozitív érzelmek felerısítését, azaz a fokozásos motivációt 

egy ettıl független, önálló motivációként kell vizsgálni. Cooper és munkatársainak (1992) 

vizsgálatát megelızıen négy tanulmány (Brown és Finn, 1982; Johnston és O’Malley, 1986, 

Newcomb és mtsai., 1988, Windle és Barnes, 1988) foglalkozott már a fokozásos motiváció 

szerepével, azonban ezek közül egy sem vizsgálta a három motivációt együttesen. A négy 

közül csak kettı (Newcomb és mtsai., 1988, Windle és Barnes, 1988) jutott arra a 

következtetésre, hogy a fokozásos motiváció önállóan és pozitívan képes elırejelezni az 

alkoholfogyasztást. Fontos azonban kiemelni, hogy a négy közül egy vizsgálat sem mérte 

szisztematikusan és átfogóan az alkoholmotivációk szerepét az alkoholfogyasztásban. 

 

A három motiváció együttes vizsgálatára Cooper és munkatársai (1992) kidolgoztak egy 21 

tételes kérdıívet, amellyel különbözı életkori és etnikai csoportokban igazolták a 

háromfaktoros modell érvényességét és megbízhatóságát. Az eredmények elégséges 

bizonyítékot szolgáltattak a fokozásos motiváció mint önálló dimenzió létjogosultságáról. A 

vizsgálat szerint a fokozásos motiváció gyakori és nagymértékő alkoholfogyasztással volt 

jellemezhetı és az alkoholhasználati indikátorok 5%-át magyarázta. Ezzel szemben a 

megküzdéses motiváció csupán az ivás gyakoriságával korrelált, de a fogyasztás 

mennyiségével nem mutatott összefüggést. Az is a fokozásos motiváció bevezetésének 

szükségességét támasztja alá Cooper és munkatársai (1992) szerint, hogy mindegyik 
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motiváció sajátos alkoholfogyasztási magatartással írható le. Mind a fokozásos és a szociális 

motivációk társas helyzetekkel és pozitív érzelmi állapottal kapcsolódtak össze, míg a 

megküzdéses motivációk fıképp magányos, vagy kevésbé jellemzıen egy további személlyel 

történı alkoholfogyasztással jártak együtt. A fokozásos motivációk szignifikáns kapcsolatot 

mutattak egyéb stimuláló szerek használatával (pl. marihuána, kokain), míg a megküzdéses 

motivációk inkább barbiturátok és nyugtatók bevételével párosultak. Ezzel szemben a 

szociális motivációk nem álltak kapcsolatban semmilyen szer használatával sem, és az 

összességében is elmondható volt, hogy a szociális motivációkra – ellentétben a fokozásos és 

a megküzdéses motivációkkal – visszafogott alkoholfogyasztás volt jellemzı. 

 

Mivel Cooper és munkatársainak (1992) mintáját középkorú felnıtt normál populáció alkotta, 

Stewart, Zeitlin és Samoluk (1996) megismételte a vizsgálatot egyetemisták részvételével. Az 

eredmények tekintetében azonban nem adódtak lényeges különbségek, és a konfirmációs 

faktoranalízis megerısítette a három-faktoros modell konstruktum validitását és 

alkalmazhatóságát.  

 

2.4.2. 3+1 faktor, azaz a négyfaktoros modell megszületése  

Cox és Klinger (1990) elméleti megfontolásai és a 2.3. fejezetben leírt „leegyszerősített” 

modellje arra inspirálta Lynne Coopert (1994), hogy a szerzıpáros által leírt két dimenzió 

alapján kiegészítse a háromfaktoros modellt. Cox és Klinger koncepciójának alapfeltevése az 

volt, hogy az emberek azért isznak, hogy elérjenek bizonyos kimeneteleket, és ezen 

kimenetelek két dimenzió mentén oszthatóak fel: lehetnek egyrészt belsıleg vagy külsıleg 

motiváltak, másrészt szolgálhatnak pozitív vagy negatív megerısítéssel. Ez a négy-dimenziós 

Cooper (1994) szerint a következıképp nevezhetı el: 

 Pozitív megerısítés Negatív megerısítés 

Külsıleg motivált SZOCIÁLIS KONFORMITÁS 

Belsıleg motivált FOKOZÁSOS MEGKÜZDÉSES 

1. ábra: A négyfaktoros alkoholmotiváció Cox és Klinger (1990) és Cooper (1994) nyomán 
 

A konformitás motiváció kialakítását inspirálta továbbá Farber, Khavari és Douglass (1980) 

tanulmánya, akik eredményeiket összegezve arra hívták fel a figyelmet, hogy minden 

alkoholfogyasztásra szolgáló ok vagy indok (ık még nem használták a motiváció kifejezést) 
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szolgálhat külsı és belsı megerısítéssel. Ezért lényegében Cooper (1994) szétválasztotta a 

szociális motivációt két eltérı motivációra: a pozitív megerısítéssel járó társas-affiliációs 

motivációra (ez maradt a szociális motiváció) és a negatív megerısítéssel szolgáló társak-

konformitás motivációra (ezt konformitás motivációnak nevezte el). 

 

Egy további lépést jelentett a konformitás faktor kialakítása felé, hogy korábban négy 

tanulmány (Brown és Finn, 1982; Gliksman, 1983, Johnston és O’Malley, 1986, Windle és 

Barnes, 1988) is vizsgálta a kortársak nyomását, valamint a társas elutasítástól való félelem 

szerepét az alkoholfogyasztásban. Ezek a vizsgálatok konzisztensen arra az eredményre 

jutottak, hogy a konformitás mint az ivás oki tényezıje a fiatalok magatartásában még 

kitüntetett szerepet játszik, azonban a kor elırehaladtával elhalványul a szerepe, valamint 

– a feltételezések ellenére – nem kapcsolódik össze a gyakori vagy nagymértékő ivással.  

 

Mindezen eredmények tükrében Cooper (1994) kiterjesztette az általa és kollégái által 

favorizált háromfaktoros modellt négyfaktorosra, amelyben a négy motiváció a 

következıképp különíthetı el és írható le: 

(1) A fokozás (belsı/pozitív megerısítés) motivációja azt a jelenséget fedi, amikor valaki 

azért iszik, hogy jobban érezze magát, fokozza az alkoholhasználata révén átélt élményeket, 

eufóriát, azaz a megszokottnál kellemesebb belsı élményeket keres.  

(2) A szociális (külsı/pozitív megerısítés) motiváció szintén a pozitív élmények keresésére 

irányul, azonban ezeket társas kontextusban anticipálja. A szociális motívum arra vonatkozik, 

ha valaki a társas együttlétek élvezetének fokozása, a bulik „feldobása” miatt iszik.  

(3) A konformitás (külsı/negatív megerısítés) arra utal, ha a személy azért iszik, hogy 

elkerülje a kellemetlen szociális helyzeteket; elsısorban a kiközösítést vagy a társaságon 

kívül rekedés élményét. Ez az azért iszom, hogy „ne lógjak ki a társaságból” tipikus helyzete. 

(4) A megküzdés (belsı/negatív megerısítés) mint motívum a belsı, negatív állapotok 

(szorongás, feszültség, nyugtalanság, rossz hangulat stb.) elkerülésére utal. Az 

alkoholfogyasztó ezekben az esetekben nem kiemelkedı jó hangulatot keres, hanem a negatív 

belsı állapotokat próbálja elkerülni, kivédeni. 

 

Cooper (1994) volt az elsı kutató, aki az alkoholfogyasztás négy motivációját együtt vizsgálta 

és ehhez egy validált, megbízható kérdıívet fejlesztett ki (l. 2.5. fejezet). A négyfaktoros 

modell validációs vizsgálatának mintáját – ellentétben a háromfaktoros alkoholmotivációs 
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kérdıívet validáló vizsgálat középkorú résztvevıivel – serdülık alkották. Az eredmények 

összességében megfelelıen igazolták a négy-dimenziós struktúrát, és a konfirmációs 

faktoranalízis összehasonlítva a két- és háromfaktoros modellel sokkal jobb illeszkedést 

mutatott. Az etnikai csoportok és a korosztályok közötti összehasonlításban is invariánsak 

maradtak az eredmények. 

 

Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a szociális motiváció a leggyakrabban elıforduló 

tényezı az ivás hátterében. A szociális motivációt követıen a legmagasabb átlagot a 

fokozásos, a megküzdéses és végül a konformitás motiváció kapta. Az „újonnan bevezetett” 

konformitás motiváció mindhárom motivációval viszonylag alacsony interfaktor korrelációt 

mutatott, a legmagasabb korrelációja a szociális motivációval volt (r=31). A faktorok közötti 

korreláció legmagasabb a szociális és a fokozásos motivációk között volt (r=68). A 

konformitás motiváció negatív kapcsolatban állt az ivás gyakoriságával és az elfogyasztott 

alkohol mennyiségével, ugyanakkor – várható módon – pozitív kapcsolatot eredményezett a 

kifejezetten a bulikon elfogyasztott alkohol mennyiségével, valamint az alkohollal összefüggı 

problémáknak is megbízható elırejelzıje volt a fiatalabb korcsoportban.  

 

Ugyanakkor érdemes végül megemlíteni, hogy Martens és munkatársai (2003) 

versenyszerően atletizáló egyetemistákkal végzett vizsgálatában arra jutott, hogy a 

konformitás motiváció skálája inkonzisztens, mivel bizonyos tételek inkább belsı, mint külsı 

eredető motivációkat mérnek, és ezáltal a skála pszichometriai tulajdonságai a többi három 

motiváció skálájához képest gyengébb. A szerzık felvetik, hogy az is elképzelhetı a 

konformitás motiváció skála problémájának hátterében, hogy míg Cooper és munkatársai 

(1992) a szociális, fokozásos és megküzdéses motivációs skála tételeit felnıtt populáción 

fejlesztették ki, addig a konformitás motiváció tételei serdülıkön végzett vizsgálat 

eredményeképp születtek. A szerzık érvelése szerint az egyetemista atléták csoportja 

feltehetıleg inkább a felnıtt populáció jellemzıivel rendelkeznek, és kevéssé hasonlítanak a 

serdülıkhöz. A konformitás motiváció skála pszichometriai gyengeségeit azonban késıbbi, 

mind az idısebb és a fiatalabb populációt vizsgáló kutatások nem erısítették meg (l. Kuntsche 

és mtsai., 2005, 2006 összefoglalóit). 
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2.4.3. Az ötfaktorossá bıvült modell 

Újabban felmerült a négyfaktoros modell továbbfejlesztésének az igénye, amelyben a 

négyfaktoros motivációs struktúra helyett a megküzdéses motiváció szétválasztásával egy 

ötfaktoros megoldás jönne létre. Grant és munkatársainak (2007) javaslata szerint a 

megküzdéses motiváció szétbontható lenne egy megküzdéses-szorongásos és egy 

megküzdéses-depressziós faktorra. Ennek alapját azok az empirikus vizsgálatok szolgáltatják, 

amelyek bizonyították, hogy míg a depresszióval fokozott alkoholfogyasztás jár együtt, addig 

a szorongásos tünetekre visszafogott alkoholfogyasztás jellemzı (Graham és mtsai., 2007). 

Grant és munkatársai (2007) a megküzdéses motiváció pontosítását azért is tartják 

szükségesnek, mert a klinikai gyakorlatban meghatározó jelentısége lenne annak, ha az 

alkoholfogyasztás hátterében álló depressziós és szorongásos alapú megküzdési motivációkat 

el tudnák különíteni. A feltételezéseik ellenırzésére Cooper (1994) kérdıívét kiegészítették 

további tételekkel, amelyek a két új motivációt mérték és két különbözı egyetemi mintán 

tesztelték a kérdıív pszichometriai tulajdonságait (Grant és mtsai., 2007).  

 

A konfirmációs faktoranalízis az ötfaktoros modell jó illeszkedését mutatta, sıt az egyik 

minta esetében a négyfaktoros modellel összehasonlítva bizonyos tekintetben jobb értékeket 

eredményezett. Graham és munkatársainak (2007) vizsgálatával összhangban a megküzdéses-

depresszió motiváció – ha minden egyéb változó kontrollálva volt – nagyobb mennyiségő 

alkoholfogyasztását jelezte elıre, míg ez a megküzdéses-szorongásos motiváció esetében ez 

nem volt igaz.  

 

A megküzdéses motivációk és az alkohollal összefüggı problémák szoros kapcsolatát számos 

vizsgálat alátámasztotta (Cooper, 1994; Cooper és mtsai., 1995; Kuntsche és mtsai., 2006, 

Kuntsche és Kuntsche, 2009; Németh és mtsai., 2011a; Urbán és mtsai., 2011; Németh és 

mtsai., 2011b). Az ötfaktoros modellel végzett vizsgálatban az derült ki, hogy míg a 

megküzdéses-szorongásos motiváció megbízhatóan, direkt úton jelezte elıre az alkohollal 

összefüggı problémák elıfordulását, addig a megküzdéses-depressziós motiváció csak 

indirekt módon, az alkoholfogyasztás mennyiségén keresztül jelezte azt elıre (Grant és mtsai., 

2007). 
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Bár az eredmények igazolták Grant és munkatársainak feltétezéseit az ötfaktoros modell 

megbízhatóságáról és validitásáról, úgy tőnik, az elmúlt három évben nem terjedt el a 

használata. Sıt, a tendencia inkább a négyfaktoros modell egyre szélesebb körő alkalmazása 

felé látszik elmozdulni (Kuntsche és mtsai., 2005). A négyfaktoros alkoholmotivációt mérı 

kérdıív rövidítése (Kuntsche és Kuntsche, 2009) és a modell egyéb, speciális kontextusban 

(pl. rekreációs környezet, Németh és mtsai., 2011a) és interkulturális összehasonlításban való 

alkalmazása (Kuntsche, Stewart és Cooper, 2008; Németh és mtsai., 2011b) is fellendülést 

hozhat annak további népszerősödésében.  

 

2.5. Az alkoholfogyasztás motivációs hátterének empirikus vizsgálata a négyfaktoros 
modell alapján 

Az alkoholmotiváció kutatásának kezdeti szakaszában kvalitatív módszerekkel (Riley, 

Marden és Lifshitz, 1948) és nagyobb felmérésekbe beépített kérdésekkel, azaz nem 

sztenderdizált kérdıívvel indirekt módon vizsgálták a motivációkat (Kuntsche, 2007b). A 60-

as években terjedt el néhány megbízható, önállóan kitöltendı „kérdéssor” a szociális és 

megküzdéses motiváció mérésére (pl. Cahalan, Cisin és Crossley, 1969; Mulford és Miller, 

1960). A 80-as években jelentek meg (nem sztenderdizált) mérıeszközök a fokozásos 

motiváció mérése céljából (Brown és Finn, 1982; Johnston és O’Malley, 1986, Newcomb és 

mtsai., 1988, Windle és Barnes, 1988). Ezeknek a skáláknak a legfıbb hiányosságuk az volt, 

hogy csupán post-hoc elemzésekbıl fejlıdtek ki, nem voltak kereszt-validálva, valamint nem 

épültek egy átfogó elméleti háttérre (Cooper és mtsai., 1992). Kuntsche és munkatársai (2005) 

összefoglaló szakirodalmi elemzésükben összesen 25 olyan kérdıívet azonosítottak, amelyek 

közvetve vagy közvetlenül az ivás okait, indítékait és motivációit mérik. Ezek rendszerint 2-

10 vizsgált dimenzió jellemzıen tetszılegesen, elméleti keret nélkül lett kiválasztva, és 

maguk a kérdıívek többnyire elnevezés és további konfirmációs vizsgálatok nélkül maradtak. 

 

Az elsı három faktort együttesen vizsgáló mérıeszközt, az Alkoholfogyasztás Motivációi 

Kérdıívet (Drinking Motives Questionnaire, DMQ) Cooper és munkatársai (1992) 

fejlesztették ki. Az említett korábbi skálákból összegyőjtötte a felhasznált tételeket, amelyeket 

két, független kutató értékelt, akik végül 21 tételre szőkítették le a kérdéssort. A kérdıívet 

felvették egyetemistákkal, majd az egyes tételek kiválasztása fıkomponens elemzéssel, illetve 

faktoranalízissel történt, amelynek során vizsgálták a három faktor megfelelıségét. Ennek 

eredményeképp a három faktor a variancia 65%-át magyarázta és a súlyok alapján 15 tétel 
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hagytak meg Cooper és munkatársai (1992) a kérdıívben. 5-5 kérdés vonatkozott minden 

egyes motivációra és egy négyfokú skálán (1=soha/majdnem soha, 2=néha, 3=gyakran, 

4=mindig/majdnem mindig) jelölhették be a megkérdezettek a válaszokat a következı 

instrukció alapján: „ha visszagondolsz az összes alkalomra, amikor ittál, mit mondanál, 

milyen gyakran ittál a következı okok miatt”. 

 

Két évvel késıbb tette közzé Cooper (1994) a négyfaktoros modellre bıvült kérdıívet, az 

Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıívet (Drinking Motives Questionnaire –

Revised, DMQ-R). A korábbi verzió szociális, a megküzdéses és a fokozásos skála tételeit 

meghagyta és azokhoz hozzátett öt további tételt a konformitás motiváció mérésére régebbi 

vizsgálatok kérdéssorai (Brown és Finn, 1982; Gliksman, 1983, Johnston és O’Malley, 1986, 

Windle és Barnes, 1988), valamint serdülıkkel végzett fókuszcsoportok eredményei alapján. 

Az így létrejött 20 tételes kérdıív válaszlehetıségeit kibıvítette egy ötfokú skálára 

(1=soha/majdnem soha, 2=idınként, 3=az esetek felében, 4=gyakran, 5=mindig/majdnem 

mindig) és az instrukción ekkor még nem változtatott a korábbi verzióhoz képest. Csak 

késıbb módosította az instrukciót úgy, hogy a válaszadónak az elmúlt 12 hónapban történı 

alkoholfogyasztást kell mérlegelnie az egyes motivációk elıfordulásában. (Ennek a 

kérdıívnek a magyarra fordított és validált változata a Mellékletben található.) 

 

Az alkoholmotivációk mérésében további fontos fejlıdést eredményezett, hogy Kuntsche és 

Kuntsche (2009) a még szélesebb körben történı, gyorsabb és könnyebb alkalmazhatóság 

érdekében kidolgozta a kérdıív rövid változatát is, az Alkoholfogyasztás Motivációi 

Módosított Kérdıívének Rövid Változatát (Drinking Motives Questionnaire Revised Short 

Form, DMQ-R-SF). Ez a kérdıív 12 tételt tartalmaz, mivel minden egyes motivációhoz 

három-három kérdés tartozik. A megkérdezetteknek egy háromfokú skálán kell bejelölniük 

(1=„soha”, 2=„idınként”, 3=„szinte mindig”) a válaszokat az alábbi instrukció alapján: „Az 

elmúlt 12 hónapban milyen gyakran ittál azért, mert…”. A kérdıívet egy középiskolás svájci 

reprezentatív mintán validálták, és azóta tudomásunk szerint Magyarországon kívül (Németh 

és mtsai., 2011a) csak Olaszországból közöltek eredményeket az alkalmazásáról (Mazzardis 

és mtsai., 2010). Fontos megjegyezni, hogy a svájci vizsgálat eredményei szerint a rövid 

verzió statisztikai mutatói megfeleltek a hosszú verzió jellemzıinek, sıt az illeszkedési 

mutatók valamelyest jobbak is voltak a rövid kérdıív esetében. Éppen ezért a disszertáció 
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anyagát alkotó vizsgálatban is alkalmaztuk a DMQ-R-SF-HU-t. (Ennek a kérdıívnek a 

magyarra fordított és validált változata is a Mellékletben található.) 

 

Végül röviden ismertjük az ötfaktoros alkoholmotivációra alkalmazott, kanadai mintán 

validált kérdıívet is. A DMQ-R-t (Cooper, 1994) alapul véve egészítették ki Grant és 

munkatársai (2007) a meglévı 20 tételt 28-ra. A két új motiváció (megküzdéses-szorongásos 

és megküzdéses-depressziós) tételeit részben Cooper megküzdéses tételeibıl, részben 

depressziós alkoholfüggıktıl származó klinikai tapasztalatok alapján és negatív kognitív 

stílusukat figyelembe véve (pesszimista, tépelıdı, negatív önértékelés) állították össze (Grant 

és mtsai., 2007). A 28 tétel úgy jött létre, hogy a szociális, fokozásos és konformitás 

motivációk öt-öt tételét kibıvítették 4 tétellel a megküzdéses-szorongásos és 9 tétellel 

megküzdéses-depressziós motiváció mérésére. Az ötfokú válaszlehetıség-skálát és az 

instrukciót átvették a DMQ-R-bıl. Az ötfaktoros kérdıív jó illeszkedését eredményezett, a 

faktortöltések, a megbízhatóság és az interfaktor korrelációk megfelelınek bizonyultak (Grant 

és mtsai., 2007).  

 

2.6. Összegzés 

Az alkoholmotivációk kutatása mintegy fél évszázadra tekint vissza. A kutatások kezdetén 

többnyire két dimenziót vizsgáltak, az ivás megküzdéses és a társas-fokozásos tényezık köré 

szervezıdı okait. Az évek során mintegy 25 skála született, amely közvetve vagy közvetlenül 

az ivás okait, indítékait és motivációit méri, azonban a rendszerint 2-10 vizsgált dimenzió 

csupán post-hoc elemzésekbıl fejlıdött ki és jellemzıen tetszılegesen, átfogó elméleti keret 

nélkül lett kiválasztva (Cooper és mtsai., 1992; Kuntsche és mtsai., 2005).  

 

Jelentıs áttörést az alkoholmotiváció kutatásában Cox és Klinger (1988, 1990) elmélete 

jelentette, amelyre támaszkodva dolgozta ki Cooper (1994) azt a négyfaktoros 

alkoholmotivációs mérıeszközt, amely jelenleg a leggyakrabban használat mérıeszköz ezen a 

területen (Kuntsche és mtsai., 2005). Cox és Klinger (1998, 1990) elméletét és Cooper (1994) 

gyakorlati megközelítését Kuntsche és munkatársai (2005) szintetizálták tömör és világos 

módon (2. ábra).  
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Szintén Cox és Klinger (1988, 1990) elméletére alapozva készült egy három- és ötfaktoros 

skála (Cooper és mtsai., 1992; Grant és mtsai., 2007) is az alkoholmotivációk mérésére, 

amelyek szintén szolid elméleti és módszertani alapokon állnak, de úgy tőnik, hogy a négy-

dimenziós struktúra marad egyelıre a legelterjedtebb. A négyfaktoros alkoholmotivációs 

mérıeszköz rövidített változatának (Kuntsche és Kuntsche, 2009) használata terjedıben van 

(Mazzardis és mtsai., 2010; Németh és mtsai., 2011a; Németh és mtsai., 2011b), amely 

praktikussága és gyors kitöltése miatt tovább serkentheti az alkoholmotivációk négy-

dimenziós megközelítésének a vizsgálatát.  
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 Az egyéni elvárások 
elızménye 

Történeti tényezık 

(pl. az alkoholra való 
biokémiai reaktivitás, a 
személyiség jellemzık, 

szociokulturális és környezeti 
faktorok, múltbéli 

megerısítések) 

Jelenlegi tényezık 

(pl. az aktuális pozitív és 
negatív ingerek mennyisége 

és minısége) 

Szituációs tényezık 

(pl. az alkohol elérhetısége, a 
kortársak ivása) 

Kognitív mediáló hatások 

(pl. gondolatok, percepciók, 
emlékek) 

2. ábra: A Motivációs Modell Cox és Klinger (1988, 1990) és Cooper (1994) feltételezései alapján (Kuntsche és mtsai., 2005) 

Azon elvárás, hogy az ivás 
kémiai hatása pozitív lesz 

A direkt kémiai 
hatásokra vonatkozó 

egyéni elvárások 
elızménye 

Indirekt közremőködı 
hatások 

Elvárás, hogy az aktuális 
pozitív élmények fokozhatóak 
és az aktuálisan fenntartott 
pozitív élmények, ill. új 
pozitív élmények kiválthatóak 

Elvárás, hogy az aktuális 
negatív élmények intenzitása 
csökkeni fog, illetve az új 
negatív incentívák 
megjelenése gátlódni fog 

Elvárás, hogy a 
pozitív hatás 
serkentıdik 

Elvárás, hogy a 
negatív hatás 
csökkeni fog 

Az elvárt 
hatások 
forrása 

Ivási 
motivációk 

Viselkedés 

belsı 

belsı 

külsı 

külsı 

Serkentés 
(pozitív / 

belsı) 

Szociális 
(pozitív / 

külsı) 

Megküzdéses 
(negatív / 

belsı) 

Konformitás 
(negatív / 

külsı) 

Alkohol- 
fogyasztás 

Az elvárt 
hatások értéke 
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3. AZ ALKOHOLMOTIVÁCIÓK ÉS AZ ELVÁRÁSOK KAPCSOLATA 

Számos tanulmány foglalkozik az elvárások és a nagymértékő alkoholfogyasztás 

kapcsolatával (Brown, 1985; Martin és Hoffman, 1993; Reis és Riley, 2000). 

Alkoholelvárások alatt azokat a hiedelmeket értjük, amelyeket az emberek az 

alkoholfogyasztás hatásával társítanak (Brown és mtsai,. 1980). Az elvárás-elmélet szerint, ha 

a pozitív kimenetelő elvárások (pl. az alkoholfogyasztás pozitív megerısítésére vonatkozó 

elvárás) a negatív hatások alacsony szintő elvárásával (pl. kognitív-fizikai károsodás, 

depressziós tünetek) párosulnak, akkor az nagymértékő alkoholfogyasztáshoz vezet (Burke és 

Stephens, 1999). Az eddigi vizsgálatok azt mutatták, hogy egyéb változók (pl. gazdasági-

társadalmi státusz, nem, kor, etnikum stb.) kontrollálása mellett az elvárások elırejelzik a 

nagyivást, de ez különösen a pozitív elvárások esetében igaz, a negatív elvárások prediktív 

ereje gyengébb (Brown, 1985; Smith és mtsai., 1995; Urbán és mtsai, 2008; Urbán, Kökönyei 

és Demetrovics, 2008). Greenbaum, Brown és Friedman (1995) serdülıkkel végzett 

vizsgálata szerint a magatartászavar és az alkoholhasználat közötti kapcsolat mintegy 30%-át 

magyarázza az alkoholfogyasztás pozitív társas következményeire vonatkozó elvárás. 

Továbbá az is alátámasztást nyert, hogy az alkohollal kapcsolatos pozitív elvárások mediálják 

a gyermekkori bőnelkövetés és az alkoholhasználat közötti összefüggést (Meier és mtsai., 

2007). 

 

Mivel mind a motivációk és az elvárások esetében az alkoholfogyasztást megelızı és azt 

magyarázó tényezıkrıl van, ezért az elvárások és a motivációk gyakran az alkoholfogyasztás 

ekvivalens meghatározóiként jelennek meg (Baer, 2002; Ham és Hope, 2003). Való igaz, 

hogy a motivációk mérésének kezdeti szakaszában Brown és munkatársai (1980) a Leigh-féle 

Alkoholelvárás kérdıívének (Alcohol Expectancies Questionnaire, AEQ, Leigh és Stacy, 

1993) tételeit javasolta felhasználni az alkoholmotivációk mérésére (Cooper, 1994).  

 

Azonban a motiváció és az elvárás eltérı fogalmak, amelyek bár szorosan kapcsolódnak az 

alkoholfogyasztáshoz és valamelyest egymáshoz, mást-mást mérnek (Kuntsche és mtsai., 

2007a). A Motivációs Modell szerint az alkoholfogyasztási motivációk koncepciója azon a 

feltételezésen alapul, hogy az emberek azért isznak, hogy elérjenek bizonyos értékekkel 

színezett kimeneteleket (Cooper, 1994). Ugyanakkor a Modell figyelembe veszi azt is, hogy a 

motivációk különbözı szükségletek, funkciók befolyásolják és alakítják, amelyek hatnak az 
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elvárásainkra, amelyek viszont a motivációinkat alakítják. A nagymértékő ivás, például, 

nagyobb valószínőséggel fordul elı azok között, akik fokozott stressznek vannak kitéve és 

megküzdéses motivációból isznak, valamint azok között is, akiknek a barátai nagyivók és 

szociális motivációból fogyasztanak alkoholt (Abbey, Smith és Scott, 1993). Ez azt jelenti, 

hogy az ivás motivációi és okai egy olyan döntési keretbe vannak beágyazva, amelyben az 

elvárásoknak és egyéb tényezıknek, mint a személyes tapasztalatoknak, aktuális helyzeteknek 

is jelentıs szerepük van (l. 2. ábra).  

 

Az elvárások és a motivációk közötti lényeges különbség, hogy “az elvások az emberek 

hiedelmei arról, hogy mi fog történni, ha ık (vagy mások) alkoholt fogyasztanak, a 

motivációk pedig annak az adott hatásnak az értékelése, amelyet a személyek ki akarnak 

váltani az alkohol által, amely motiválja ıket az ivásra” (Cox és Klinger, 2004, p. 124). Más 

szavakkal, egy olyan személynél, akinek elvárásai szerint az alkoholfogyasztás kedvezı 

hatással jár, nem törvényszerő, hogy alkoholt igyon a kedvezı hatás elérése végett csak azért, 

hogy az elızetes elvárását igazolja (Cooper, 1994). 

 

Bár néhány tanulmány (pl. Cooper és mtsai., 1995; Read és mtsai., 2003; Catanzaro és 

Laurent, 2004) vizsgálta az elvárások és a motivációk kapcsolatát, ezek csak egy-egy 

specifikus elvárás és motiváció összefüggését vizsgálták (pl. a fokozásos elvárást és a 

fokozásos motivációt, a feszültség csökkentı elvárást és a megküzdéses motivációt). 

Kuntsche és munkatársai (2007a) végezték el elsıként a hét alkoholelvárás és a négyfaktoros 

alkoholmotivációk mediációs elemzését egy svájci középiskolás reprezentatív mintán2.  

 

Az eredményekbıl az derült ki, hogy az alkoholelvárásokat vizsgálva a megkérdezettek 

magasabb értéket adtak az feszültség csökkentés dimenzióján, mint a szociális elvárás 

dimenzión, miközben ez a motivációk esetében pont fordítva alakult: a legmagasabb átlag a 

szociális motivációnál mutatkozott és csak a fokozásos motiváció után következett rangsorban 

a megküzdéses motiváció. A legmagasabb együttjárás, azaz átfedés a szociális motivációk és 

a szociális elvárások között volt (β=0,85), a feszültség csökkentés és a megküzdéses 

motiváció között ez az érték jóval kisebb volt (β=0,43). Úgy tőnik, hogy amennyiben a 

serdülıknél magas érték mutatkozik a feszültség csökkentés elvárás skáláján, ez nem 

                                                 
2 A konformitás motiváció tételeit végül kihagyták az elemzésbıl, mivel azoknak nincs megfelelıjük az 

alkoholelvárások tételsorában.  
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feltétlenül jelenti azt, hogy ık szükségszerően gyakran isznak azért, hogy csökkentsék a 

feszültséget vagy az érzelmi problémáikkal megküzdjenek. Összességében is minden 

alkoholelvárás skálán magasabb érték adódott, mint a motiváció skáláin, amely megfelelıen 

illusztrálja az elvárások és a motivációk, mint két különbözı koncepció közötti különbséget, 

azaz pl. a serdülık nem feltétlenül isznak azért, hogy az elvárásnak megfelelı bizonyos hatást 

elérjenek (Kuntsche és mtsai., 2007a).  

 

A többszörös többváltozós regressziós modell elemzése adott választ a vizsgálat fı kérdésére, 

azaz arra, hogy a motivációk valóban mediálják-e az elvárások szerepét az 

alkoholfogyasztásban. Az eredmények egyöntetően azt mutatták, hogy az alkoholhasználat 

indikátorainak (pl. fogyasztási gyakoriság, tipikus mennyiség, nagyivás) elırejelzésében a 

motivációk minden esetben magasabb szignifikáns koefficienssel és nagyobb 

megmagyarázott varianciával rendelkeztek, mint az alkoholelvárások. Mindössze két esetben 

mutatkoztak az elvárások pozitív elırejelzınek: a fogyasztási gyakoriság és a nagyivás 

esetében. Azonban mindkét esetben a megmagyarázott varianciát csak 0,1%-kal növekedett a 

többváltozós csak-motivációs modellhez képest. Az eredmény szignifikanciája pedig 

elképzelhetıen inkább a nagy elemszámnak köszönhetı (N=5616) (Kuntsche és mtsai., 

2007a).  

 

Egy másik kutatásban szintén az elvárások és motivációk összefüggését vizsgálták az 

alkoholfogyasztásban (Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 2008), azonban egy további 

változót, a szenzoros élménykeresést mint személyiségvonást is bevonták a vizsgálatba, 

amely a feltételezések szerint kapcsolatban áll mind az elvárásokkal és a motivációkkal. 

Egyes vizsgálatok arra jutottak, hogy az alkoholfogyasztásban az elvárások közvetítik a 

szenzoros élménykeresés szerepét (Darkes, Greenbaum és Goldman, 2004), és a pozitív és a 

negatív elvárások együttesen a szenzoros élménykeresés és az alkoholfogyasztás gyakorisága 

közötti kapcsolat 50%-át is magyarázzák (Urbán és mtsai., 2008). Ugyanakkor születtek olyan 

vizsgálati eredmények is, amelyek nem tudták alátámasztani az elvárások mediáló szerepét 

(Katz, Fromm és D’Amico, 2000). A szenzoros élménykeresés és a motivációk összefüggését 

elsıként Magid, Maclean és Colder (2007) kutatták, és azt találták, hogy a fokozásos 

motiváció részben közvetíti a szenzoros élménykeresés és az alkoholfogyasztás kapcsolatát, a 

megküzdéses motivációk pedig az impulzivitás (a szenzoros élménykeresés egyik 

alskálájaként) és az alkoholfogyasztás kapcsolatát mediálja.  



40 

 

 

Urbán, Kökönyei és Demetrovics (2008) azt feltételezték ezek alapján, hogy az 

alkoholmotivációk mind az elvárások és a szenzoros élménykeresés szerepét mediálják az 

alkoholfogyasztásban. Az eredmények ezt támasztották alá, még pedig úgy, hogy a szenzoros 

élménykeresés -> pozitív elvárás -> alkoholmotivációk mint mediátor modell összesen a 

szenzoros élménykeresés és az alkoholmotivációk kapcsolatának 47%-át magyarázta. Ez azt 

jelenti, hogy a nagyfokú szenzoros élménykeresés több pozitív elvárással jár együtt, amely 

összességében nagyobb pontszámot eredményez az alkoholmotivációk összesített értékeiben, 

és amely a nagyobb mértékő alkoholfogyasztással van összefüggésben. A negatív elvárások 

esetében a modell (szenzoros élménykeresés -> negatív elvárás –> alkoholmotivációk) csupán 

a szenzoros élménykeresés és az alkoholmotivációk kapcsolatának 3%-át magyarázta. Ez 

összecseng a korábbi eredményekkel, miszerint a pozitív elvárások nagyobb dominanciával 

bírnak a negatív elvárásokkal szemben (Brown, 1985; Smith és mtsai., 1999; Urbán és mtsai, 

2008). Összességében a kutatás Kuntsche és munkatársainak (2007a) eredményeit igazolta, 

azaz az elvárások távolabbi, a motivációk pedig közelebbi meghatározói az 

alkoholfogyasztásnak. Ugyanakkor Urbán, Kökönyei és Demetrovics (2008) vizsgálata csak 

részleges és nem teljes mediációt eredményezett, és a modellükben egyéb direkt útvonalak is 

szignifikánsnak mutatkoztak a szenzoros élménykeresés, a pozitív elvárás, az 

alkoholmotivációk, a kor, a nem és az alkoholhasználat összefüggésében.  

 

Az eredmények tükrében elmondható, hogy az alkoholmotivációk az alkoholhasználatot 

befolyásoló végsı tényezıinek tekinthetık, amelyek a „távolabb esı” hatások – mint például 

az alkohollal kapcsolatos elvárások – közvetítésén keresztül fejtik ki hatásukat. Annak 

ellenére, hogy tekintélyes szakirodalma áll rendelkezésre az alkoholelvárások szerepérıl (pl. 

Leigh és Stacy, 1993; Abbey, Smith és Scott, 1993; Baer, 2002; Ham és Hope, 2003 

áttekintésként), az eredmények azt bizonyítják, hogy önmagában egy elvárás nem jelenti azt, 

hogy a serdülık egy bizonyos hatás elérése miatt automatikusan az ivás mellett döntenek. A 

vizsgálatok (Kuntsche és mtsai,. 2007a; Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 2008) jelentısége 

egyrészt az, hogy rávilágított az alkoholmotivációk meghatározó szerepére és fontosságára a 

prevencióban. Másrészt az is kiderült, hogy míg az alkoholmotivációk prevenciós 

megközelítése inkább azoknál a serdülıknél különösen fontos, akik már (akár 

nagymértékben) isznak, addig az alkoholelvárások figyelembevétele azoknál lehet lényeges, 

akik még nem kezdtek el inni. Kuntsche és munkatársai (2007a) éppen ezért felvetik, hogy a 
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primer prevenciós munkában a pozitív elvárások csökkentése vagy a negatív elvárások 

erısítése az alkoholhasználat megkezdése elıtt hatékony lehet, míg a motivációkkal való 

foglalkozás pedig feltehetıen inkább a szekunder prevencióban (pl. nagyivó fiataloknak szóló 

tanácsadás) lehet célravezetı. Urbán, Kökönyei és Demetrovics (2008) vizsgálata továbbá 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a negatív elvárásokkal szemben különösen a pozitív 

elvárásokkal való foglalkozás fontos a prevencióban, és a hatékonyság szempontjából a 

programok hangsúlyát úgy kell alakítani, hogy azok az alkohol pozitív imidzsét változtassák 

meg a magas szenzoros élménykereséső fiatalok körében. 
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4. AZ ALKOHOLMOTIVÁCIÓK MEGHATÁROZÓI 

4.1. Az életkor és az alkoholmotivációk összefüggése 

Az alkoholfogyasztás mögött húzódó motivációk csupán a serdülıkorral bukkannak fel és 

válnak kutathatóvá (Kuntsche és mtsai., 2006). Webb és munkatársai (1999) 5. és 6. osztályos 

diákokat vizsgálva arra jutottak, hogy míg az elıbbieknél csak a szociális motiváció volt 

kimutatható, addig az idısebbeknél már két motiváció, a szociális és a megküzdéses 

motiváció jelent meg. A vizsgálatok rendre azt mutatják, hogy a szociális és a megküzdéses 

motivációk az elsık, amelyek a serdülıkorral manifesztálódnak (McCarty és Kaye, 1984; 

Kuntsche és mtsai., 2006), majd a serdülıkor elırehaladtával és a fiatal felnıttkorban különül 

el a négy motiváció (Kuntsche és mtsai., 2005). Cooper (1994) szerint a konformitás 

motiváció kivételével minden motiváció gyakrabban fordul elı az idısebb serdülık között a 

fiatalabb serdülıkhöz képest, ugyanakkor összességében a középkorú felnıttek a serdülıkhöz 

képest alacsonyabb átlagértéket kaptak a motivációk skáláján (Cooper és mtsai., 1992; 

Cooper, 1994). A konformitás motiváció jelentıségének csökkenését a kor elırehaladtával 

minden vizsgálat alátámasztja (Stewart, Zeitlin és Salmoluk, 1996; Kuntsche és mtsai., 2006; 

Grant és mtsai., 2007). 

 

Úgy tőnik tehát, hogy a kor és az alkoholmotivációk elıfordulási gyakorisága közötti 

kapcsolatot durván egy fordított U alakú görbével lehet jellemezni, amelynek csúcspontja, 

azaz a szociális, a fokozásos és a megküzdéses típusú ivás gyakorisága valahol a serdülıkor 

végén és a fiatal felnıttkor elején tetızik. Stewart, Zeitlin és Samoluk (1996) a DMQ 

(háromfaktoros) kérdıívvel végzett vizsgálata is ezt erısítette meg, miszerint a fiatal 

egyetemisták az idısebb egyetemistákhoz képest mind a három motivációs skálán magasabb 

értéket kaptak. Ugyanakkor árnyalja valamelyest ezt az U-alakú összefüggést az a másik 

fontos eredményük, hogy a szociális motiváció fontossága relatíve nıtt a kor elırehaladtával, 

míg a megküzdéses motiváció esetében nem tapasztaltak növekedést. Kuntsche és Kuntsche 

(2009) a DMQ-R SF validálásakor a fiatalabb és idısebb serdülık mintájában szignifikáns, 

pozitív kapcsolatot állapítottak meg a kor és a két pozitív töltető motiváció (szociális és 

fokozásos) motiváció között, de a konformitás és a megküzdéses motivációk esetében nem 

volt szignifikáns különbség.  
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Az összességében egybehangzó eredmények mellett lényeges felhívni arra a figyelmet, hogy a 

kutatások során elsısorban 18-20 év körüli fiatal egyetemista (college) diákokat vagy 

középiskolásokat vizsgáltak, és egyéb populációs szegmensekrıl vagy korcsoportokról 

kevesebb információ áll a rendelkezésünkre (Kuntsche és mtsai., 2006). A kor szerepérıl az 

alkoholmotivációk alakulásában fontos ismeretekkel szolgálhatnak az utánkövetéses 

vizsgálatok, amelyekbıl azonban egyelıre kevés áll rendelkezésünkre (ezek összefoglalóját l. 

az 4.6. fejezetben). 

 

4.2. A nem és az alkoholmotivációk összefüggése 

Az életkor szerepéhez hasonlóan a nemi különbségek az alkoholmotivációk tekintetében a 

serdülıkor körül alakulnak ki. Például Cooper (1994) a négyfaktoros alkoholmotivációs 

modell validálásakor a 13-14 évesek csoportjában nem talált nemi különbségeket, de az 

idısebb korosztályban már szignifikáns növekedés mutatkozott a szociális és fokozásos 

motiváció skáláin a fiúknál. E két pozitív töltető motiváció átlagértékei mind a 

középiskolások (Cooper, 1994) és az egyetemisták populációját vizsgálva is nıttek az 

életkorral a férfiak esetében, míg a nıknél nem volt tapasztalható ilyen összefüggés (Stewart, 

Zeitlin és Samoluk, 1996; Gire, 2002; Kuntsche és mtsai., 2006).  

 

A negatív megerısítéssel bíró motivációknál a nemi különbségeit tekintve jelentıs változás 

figyelhetı meg a nemek között az életkor elırehaladtával, különösen a megküzdéses 

motivációk esetében. Míg a 13-15 éves lányok magasabb értékeket kaptak a megküzdéses 

skálán, a 18-19 éves korosztályban már a fiúknál volt magasabb az átlagérték (Cooper, 1994). 

A fiatal egyetemisták között (18-21 évesek) a fiúk és a lányok megküzdéses motiváció-értékei 

között nem volt szignifikáns eltérés (Nagoshi és mtsai., 1994, Stewart, Loughlin és Ryno, 

2001), ugyanakkor az idısebb egyetemistáknál (23 évesnél idısebbek) a fiúk értékei 

szignifikánsan magasabbnak bizonyultak (Gire, 2002). 

 

Stewart, Zeitlin és Samoluk (1996) is alátámasztotta ezt a konvergencia hipotézisnek nevezett 

összefüggést a megküzdéses motivációknál, miszerint ugyan az egyetemista lányokra 

magasabb megküzdéses motiváció-érték jellemzı, de késıbb ez a nemi különbség 

elhalványul. Úgy tőnik, hogy a két pozitív megerısítéső motiváció mellett a férfiak az életkor 

elırehaladtával a megküzdéses motiváció skálán is szignifikánsan magasabb értéket kapnak. 
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Ezt támasztja alá Cooper és munkatársai (1992) felnıtteket vizsgáló kutatása, amelyben a 

háromfaktoros alkoholmotivációs modellt validálták, és a fentieket megerısítve arra jutottak, 

hogy a férfiak minden alkoholmotivációs skálán magasabb értékeket kaptak. Ez az eredmény 

egybevág az epidemiológiai adatokkal, amely az alkoholfogyasztás és a részegség magasabb 

prevalenciáját jelzi a férfiak között (Anderson és Baumberg, 2006). 

 

Ugyanakkor születtek eltérı eredmények is. Például Grant és munkatársainak (2007) 

vizsgálatában, amelyben az ötfaktoros modellt elemezték, a férfiak csak a szociális motiváció 

skáláján kaptak magasabb értéket, a többi motiváció esetében nem volt szignifikáns 

különbség. Ez az eredmény azonban – a szerzık szerint is – az eltérı kérdıív használatával is 

magyarázható. Kuntsche és Kuntsche (2009) az Alkoholmotivációs Módosított Kérdıív 

Rövid Változatának középiskolásokkal végzett validálásakor azt találták, hogy a fiúk – a 

korábbi vizsgálatok eredményeivel összhangban (Cooper és mtsai., 1992; Cooper, 1994; 

Stewart, Zeitlin és Samoluk, 1996) – valóban magasabb értéket kaptak a szociális motiváció 

skáláján, a lányok pedig a megküzdéses motiváció skáláján. De a korábbi vizsgálatokkal 

ellentétben egyrészt a fokozásos motivációt tekintve nem tapasztaltak szignifikáns 

különbséget, másrészt a konformitás skálán is a fiúknál mutatkozott magasabb érték.  

 

Lényeges nemi eltérések tapasztalhatóak az alkoholmotivációk és a különbözı 

alkoholhasználati indikátorok összefüggésében. Cooper és munkatársai (1992) azt találták, 

hogy a felnıtt populációban a megküzdéses motivációk szorosabb kapcsolatban álltak a 

részegség gyakoriságával a nık között, míg férfiaknál a megküzdéses motivációk inkább az 

alkohollal összefüggı problémákat és károsodásokat jelezték elıre. A fokozásos motivációk 

szignifikánsan jobb elırejelzıi voltak a marihuána- és az alkoholhasználat gyakoriságának 

férfiak, mint nık között. A szociális motivációk alkoholhasználatra vonatkozó prediktív 

erejében nem mutatkozott szignifikáns nemi különbség. Középiskolásokat vizsgálva (Cooper, 

1994) azonban más eredményekre jutott, mivel egyedül a konformitás motiváció terén volt 

szignifikáns különbség a két nem között: a konformitás faktor a fiúknál szignifikánsan 

elırejelezte a „normál” alkoholfogyasztás és a nagyivás gyakoriságát.  
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4.3. Az alkoholmotivációk személyiségbeli meghatározói 

Míg a személyiség és a problémás alkoholfogyasztás kapcsolatával számos közlemény 

foglalkozik (l.pl. Ham és Hope összefoglalóját, 2003), addig mindössze csak néhány kutatást 

publikáltak az alkoholmotivációk és a személyiségjellemzık összefüggésérıl. Az 

alkoholmotivációval foglalkozó kutatásokban alátámasztást nyert, hogy az alkoholfogyasztás 

és a személyiség kapcsolatát az alkoholmotivációk mediálják (Cox és Klinger, 1988, 1990; 

Cooper és mtsai., 1995; Kuntsche és mtsai., 2006). Ugyanakkor a motivációk kialakulásában 

kiemelkedı szerepük van a személyiségbeli tényezıknek (McCrae és John, 1992), és ezért 

különösen fontos a személyiségbeli meghatározókat figyelembe venni az alkoholmotivációk 

és az alkoholfogyasztás kapcsolatát vizsgáló kutatásokban (Cooper, 1994; Cooper és mtsai., 

1995; Stewart és Devine, 2000; Stewart, Loughlin és Rhyno, 2001).  

 

Az eddig készült tanulmányok három csoportba oszthatók aszerint, hogy mely 

személyiségtényezık szerepét vizsgálták. A kutatások egyik csoportja a szorongást és a 

depressziót, a másik csoportja az Ötfaktoros személyiségmodellt, és végül a harmadik csoport 

a szenzoros élménykeresést és az impulzivitást vizsgálta az alkoholmotivációk területén. 

 

4.3.1. Szorongás és depresszió 

Az alkoholfogyasztást motiváló tényezık és a szorongás kapcsolatát vizsgálva arra jutott 

Comeau, Stewart és Loba (2001), hogy a szorongás szoros összefüggést mutat a megküzdéses 

motivációval. Ezt erısítette meg és egészítette ki Stewart és Zeitlin (1995), miszerint a nık 

esetében szorosabb volt a kapcsolat a megküzdéses motiváció és a szorongás között, mint 

férfiaknál. Ezzel párhuzamosan arra is rámutattak, hogy a szorongás skálán alacsony 

pontszámot elért személyeket általában a fokozásos motiváció vezérli az 

alkoholfogyasztásban. A depressziót illetıleg a kutatási eredmények egyöntetően a 

megküzdéses motiváció és a depresszió szoros korrelációjáról számoltak be (Windle és 

Windle, 1996; Stewart és Devine, 2000). Egy vizsgálatban, amely csak közvetlenül mérte a 

depresszió és az alkoholmotivációk kapcsolatát, azt találták, hogy önmagukról 

nagymértékben negatívan nyilatkozó egyetemi hallgatók magasabb pontszámot kaptak a 

megküzdéses motivációkban (McNally és mtsai., 2003). A kutatás egyik érdekessége, hogy az 

egyén önmagáról alkotott véleményét a Bowlby-féle kötıdési mintázat alapján levezetett 0-tól 

1-ig terjedı index-szel mérték a szerzık. A mediációs elemzés feltárta, hogy a kötıdési 
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folyamat során az önmagunkról kialakított modell elırejósolja a megküzdéses típusú 

motivációk kialakulását, amely egyúttal nagyobb mennyiségő alkohol fogyasztásával és 

problémás alkoholfogyasztási mintázattal jár együtt. Ez illeszkedik a depresszió és a 

megküzdéses motivációk kutatásáról szóló eredményekhez.  

 

4.3.2. Az Ötfaktoros személyiségmodell és az alkoholmotivációk 

Cooper (1994) azt feltételezte, hogy a személyiség Ötfaktoros modelljébıl a neuroticitás (a 

negatív érzelmek megélésére való hajlandóság) jár együtt a megküzdéses motivációval. Ezen 

kívül a fokozásos motivációt a Zuckermann-féle szenzoros élménykereséssel (Zuckermann, 

1979) hozta összefüggésbe. A magas szenzoros élménykeresés ugyanakkor az extraverzió, 

mint magasabb rendő személyiségjegy egyik alskálája révén összekapcsolódik az Ötfaktoros 

személyiségmodellel, de errıl még lesz szó a szenzoros élménykeresés és az 

alkoholmotivációk tárgyalásánál.  

 

Cooper feltételezését a személyiség Ötfaktoros modelljére vonatkozólag Stewart és Devine 

(2000) erısítette meg. Kutatásukban a NEO-PI-R kérdıívet, valamint DMQ-R tesztet vették 

fel egyetemistákkal és azt találták, hogy a megküzdéses és a konformitás motivációk valóban 

pozitívan korreláltak a neuroticizmussal és negatívan az extraverzióval. Ezen kívül a két 

pozitív kimenetelő (a szociális és a fokozásos) motiváció pozitívan korrelált az extraverzióval 

és negatívan a lelkiismeretesség faktorral. Azonban a fokozásos és a szociális típusú ivás az 

extraverzió eltérı alskáláival mutatott összefüggést. A fokozásos motiváció pozitívan 

korrelált az extraverzió a melegség (E1), az aktivitás (E4), az izgalomkeresés (E5) és a pozitív 

érzelmi viszonyulás (E6) alskálájával. A várt eredményeknek megfelelıen a társas motiváció 

is pozitívan korrelált az izgalomkeresés (E5) alskálával, azonban meglepı módon nem 

korrelált a melegséggel (E1). Ez alapján a szerzık azt állapították meg, hogy a fokozásos ivók 

jellemzıen élménykeresık, akik az újdonság és az új ingerek iránti vágy miatt fogyasztanak 

alkoholt. A lelkiismeretesség skála alacsony pontszámai alapján az is elmondható a fokozásos 

ivókról, hogy jellemzıen felelıtlen, meggondolatlan egyének, akik az ettıl eltérı motivációjú 

fogyasztókhoz képest a legkevésbé veszik figyelembe az alkoholfogyasztás hosszú távú káros 

következményeit. A szociális ivók ezzel szemben társaságot kedvelı egyének, akik a társas 

érzelmi szükségletek miatt isznak (Stewart és Devine, 2000). Ez az eredmény megfelel a 

korábbi megfigyeléseknek, miszerint a szociális ivók jellemzıen mérsékelten fogyasztanak 
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alkoholt, míg a fokozásos ivók hajlamosak a nagymértékő, kockázatos ivásra (Cooper és 

mtsai., 1995).  

 

Hasonlóan a belsı motivációkhoz, a neuroticizmus skála komponensei és a konformitás, ill. 

megküzdéses motivációk közötti korrelációkban is eltérések mutatkoztak. A megküzdéses 

motivációk pozitívan korreláltak a neuroticizmus összes alskálájával. A konformitás 

motivációk a neuroticizmus feszélyezettség (N4) és sebezhetıség (N6) alskáláival korreláltak. 

Az eredmények klinikai implikációja, hogy a megküzdéses ivók nagyobb valószínőséggel 

hajlamosak a depresszióra, és azért isznak alkoholt, hogy a diszkonform érzéseiket 

csökkentésék. A konform ivók jellemzıen félénk emberek, akik a társas ügyetlenségük feletti 

kontroll hiányát akarják csökkenteni az alkohol fogyasztásával (Stewart és Devine, 2000). A 

nyitottság és a barátságosság faktorok semmilyen motivációval sem korreláltak, amely 

magyarázható a faktor kialakításának ill. levezetésének problémáival is (Block, 1995).  

 

A többszörös regressziós elemzéssel kimutatták, hogy három személyiségfaktor (a 

neuroticizmus, az extraverzió és a lelkiismeretesség) jósolta be a belsı (azaz a fokozásos és a 

megküzdéses) motivációk elıfordulását, azonban a külsı motivációkra vonatkozólag egyik 

személyiségfaktornak sem volt ilyen prediktív ereje (Stewart és Devine, 2000).  

 

Az eredmények tükrében felmerül a kérdés, hogy megküzdéses ivás és a neuroticizmus, 

valamint a fokozásos ivás és az extraverzió együttjárását inkább a pozitív versus negatív 

érzelmek, és kevésbé a személyiség magyarázza. De Cooper (1995) vizsgálata kimutatta, 

hogy a negatív érzelmek szintje valóban elırejelzik a megküzdéses motivációt, de a pozitív 

érzelmek szintje nem volt prediktív a fokozásos motiváció elıfordulásában.  

 

Stewart, Loughlin és Rhyno (2001) egy késıbbi vizsgálatban megismételték a NEO-FFI 

alkalmazásával Stewart és Devine (2000) vizsgálatát és a korábbi eredményeket egy 

különbséggel meg is erısítették. Eltérés mutatkozott abban, hogy a fokozásos motiváció nem 

mutatott szignifikáns pozitív korrelációt az extraverzió skálával, viszont negatívan korrelált a 

neuroticizmus skálával. Ez a különbség egyrészt magyarázható az eltérı kérdıívek 

használatával, másrészt az extraverzió és a neuroticizmus közötti relatíve magas negatív 

korrelációval. Elképzelhetı, hogy mind az alacsony neuroticizmus és mind a magas 

extraverzió összefüggnek a fokozásos motivációval. A vizsgálat újdonsága az volt, hogy a 
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mediátoros regressziós elemzés során azt találták, hogy a megküzdéses motiváció a mediátora 

a neuroticizmus és az alkohollal összefüggı problémák között. A megküzdéses motiváció 

mediátor szerepét megerısítették akkor is, amikor a számítások során kontrollálták az 

elfogyasztott mennyiséget is. Ez összecseng a korábbi tapasztalatokkal (Cooper és mtsai., 

1995, Cooper, Agocha és Sheldon, 2000), miszerint a neuroticizmus skálán magas 

pontszámot elérı személyek gyakran számolnak be alkohol-problémákról, amely részben 

annak köszönhetı, hogy amikor isznak, azt azért teszik, hogy csökkentsék vagy elkerüljék a 

negatív érzéseket. Stewart, Loughlin és Rhyno (2001) az eredményekkel rávilágítottak arra, 

hogy a neurotikus személyekre jellemzı gyakori alkohol-problémák nem pusztán a túlzott 

mennyiség következménye, hanem a maladaptív motivációjuk hatása. A fokozásos motiváció 

mediálta az alacsony szintő lelkiismeretesség és a nagyivás kapcsolatát. Ez az eredmény is 

egybevág a korábbi feltételezésekkel (Cooper, 1994), amelyek szerint a fokozásos egyének 

azért isznak többet, mint az egyéb típusok, hogy önfeledten szórakozhassanak, és minél több 

kellemes érzést éljenek át. Cooper és munkatársai (1995) a fokozásos motiváció mediáló 

szerepét az élménykeresés (azaz az extraverzió) és a túlzott alkoholfogyasztás kapcsolatában 

mutatták ki. Ezt azonban Stewart, Loughlin és Rhyno (2001) nem tudták megismételni, mivel 

az ı skálájuk esetében a fokozásos motiváció nem korrelált a magas extraverzióval. 

Mindazonáltal eredményeikkel fontos adalékokkal szolgáltak az alkoholfogyasztás, a 

motívumok és a személyiség összefüggésének a megértésében. 

 

Loukas és munkatársai (2000) szintén a NEO-FFI segítségével vizsgálták a 

személyiségdimenziók és az alkoholmotivációk kapcsolatát. Összhangban a korábbi 

eredményekkel a neuroticitás pozitív, a kellemesség negatív szignifikáns kapcsolatban állt a 

megküzdéses motivációval. Azonban eltérıen az elızı vizsgálatoktól az alacsony 

lelkiismeretesség nemcsak a fokozásos ivással, hanem a megküzdéses típussal is szignifikáns 

pozitív kapcsolatot mutatott. Az alacsony lelkiismeretességgel rendelkezı egyénekre 

impulzivitás, gondtalanság és szétszórtság jellemzı, amely az alkoholhasználat káros 

következményeinek ignorálását jelenti. Az alacsony lelkiismeretesség a megküzdéses típusú 

ivás esetében úgy járulhat hozzá az alkoholfogyasztáshoz, hogy az egyének nagyobb 

stresszválaszt-hatékonyságot remélnek az italtól. A fokozásos ivók esetében pedig a gátlások 

csökkenése motiválhatja az alkoholfogyasztást (Loukas és mtsai. 2000).  
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Végül érdemes megemlíteni Theakston és munkatársainak (2004) vizsgálatát, amelyben a 

személyiség Ötfaktoros modelljének mérésére a Goldberg-féle IPIP-t (International 

Personality Item Pool) 100 itemes kérdıívet alkalmazták. Az elızı vizsgálatoktól eltérı 

kérdıív használata ellenére a szerzık azt feltételezték, hogy csakúgy, mint Stewart és Devine 

(2000) vizsgálatában az alacsony érzelmi stabilitás (neuroticitás) elırejósolja a megküzdéses 

motivációt, a magas extraverzió és az alacsony lelkiismeretesség pedig a fokozásos 

motivációt. Ezt kiegészítették azzal a hipotézissel, hogy a magas intellektus független 

személyiségbeli prediktora lesz a fokozásos ivásnak. Az eredmények igazolták a 

hipotéziseket. Váratlan eredmény volt a kutatásban, hogy személyiségdimenziók elırejósoltak 

külsıleg vezényelt (szociális és konformitás) motivációkat: az eredmények szerint az 

alacsony érzelmi stabilitás és az alacsony intellektus elırejósolta a konformitás motivációt; a 

magas kellemesség és az alacsony intellektus pedig gyenge, de szignifikáns prediktora volt a 

szociális motivációnak. Az intellektus skálára vonatkozó szignifikáns eredményeket azzal 

magyarázták a kutatók, - amelyek ellentmondanak a NEO-FFI és a NEO-PI-R tesztek 

nyitottság skálájának nem szignifikáns eredményeivel, - hogy az intellektus egy sokkal 

szőkebb személyiség konstruktumot takar, mint a nyitottság. Míg a nyitottság magában 

foglalja az erıs érzelmesség és az esztétikum iránti érdeklıdést, addig az intellektus skála 

inkább az új ötletek és perspektívák iránti nyitottságot jelenti. Hasonlóan magyarázza John és 

Srivastava (1999) a nyitottság és az intellektus faktor közötti különbséget. Ugyanakkor a vita 

kapcsán fontos szem elıtt tartani, hogy az „ötödik” faktor eltérı tartalma és elnevezése 

számos vita tárgya a szakirodalomban (l. pl. Pervin, 1994, John és Srivastava, 1999). 

 

4.3.3. Szenzoros élménykeresés és impulzivitás 

A szenzoros élménykeresés a magas kockázatú, egészségkárosító magatartás jól ismert 

meghatározójának tekinthetı, beleértve ebbe az alkoholhasználatot is (Zuckerman, 1979, 

1994). A nagyfokú szenzoros élménykereséssel rendelkezı egyének addig isznak, amíg el 

nem érik az arousal számukra optimális szintjét; és ezért gyakori és nagy mennyiségő 

alkoholfogyasztás jellemzı rájuk (Connors és Sobell, 1986). Ugyanakkor Hittner és Swickert 

(2006) metaelemzésükben 61 tanulmány eredményére támaszkodva csak mérsékelt 

nagyságúnak (r=0,263) írják le a szenzoros élménykeresés és az alkoholfogyasztás 

kapcsolatát. A szenzoros élménykeresés négy alskálája közül a dizinhibíció alskála mutatta a 

legerısebb korrelációt (r=0,368). Ez az eredmény felveti annak kérdését, hogy milyen egyéb 
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konstruktum kapcsolja össze a szenzoros élménykeresést az alkoholhasználattal (Urbán és 

mtsai., 2008), azaz például az alkoholmotivációk mediálják-e ezt a kapcsolatot. A szenzoros 

élménykeresés és az alkoholmotivációk kapcsolatával eddig csak néhány vizsgálat 

foglalkozott (Stewart és Zeitlin, 1994; Cooper és mtsai., 1995; Comeau, Stewart és Loba, 

2001; Read és mtsai., 2003; Magid, MacLean és Colder, 2007; Urbán, Kökönyei és 

Demetrovics, 2008). 

 

Az eddigi vizsgálatok egyértelmő hozadéka, hogy a szenzoros élménykeresés szignifikánsan 

korrelál a fokozásos motivációval (Stewart és Zeitlin, 1994; Cooper és mtsai., 1995; Comeau, 

Stewart és Loba, 2001; Read és mtsai., 2003; Magid, MacLean és Colder, 2007; Urbán, 

Kökönyei és Demetrovics, 2008). A fokozásos motivációra a pozitív érzelmi állapot 

serkentése és az új élmények keresése jellemzı, amely egybevág a szenzoros élménykeresés 

személyiségjellemzıjével, amelyet az új és intenzív élmények iránti vágyakozás jellemez 

(Stewart és Zeitlin, 1994). Ugyanakkor két vizsgálat (Magid, MacLean és Colder, 2007; 

Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 2008) is arra jutott, hogy a fokozásos motiváción túl a 

szociális és a megküzdéses motiváció is pozitív szignifikáns kapcsolatban áll a szenzoros 

élménykereséssel.  

 

Mindössze három vizsgálat elemezte az együttjáráson túl azt, hogy mely motiváció mediálja a 

szenzoros élménykeresés és az alkoholfogyasztás vagy az alkohollal összefüggı problémák 

kapcsolatát (Cooper és mtsai., 1995; Read és mtsai., 2003; Magid, MacLean és Colder, 2007). 

Mindhárom vizsgálat arra jutott, hogy a fokozásos motiváció teljesen mediálja ezt a 

kapcsolatot, azonban más motivációk nem. Ez kézenfekvı, hiszen ha a magas szenzoros 

élménykereséssel jellemezhetı személyek alacsony éppen az arousal szint, hajlamosak 

lehetnek arra, hogy alkoholt fogyasszanak a pozitív arousal fokozása érdekében. Éppen ezért 

érthetı, hogy náluk elsısorban a fokozásos motiváció húzódik meg az alkoholfogyasztás 

hátterében. A nemi különbségeket tekintve a fokozásos motiváció hatása az 

alkoholfogyasztásra az útelemzés során erısebbnek bizonyult férfiak esetében (Cooper és 

mtsai., 1995), valamint a fokozásos motiváció fontosabb szerepet játszott a szenzoros 

élménykeresés és az alkoholfogyasztás összefüggésében férfiaknál, mint nıknél (Magid, 

MacLean és Colder, 2007). Ugyanakkor a nık esetében nagyobb volt a koefficiens, azaz 

erısebb volt a kapcsolat az alkoholfogyasztás és az alkohollal összefüggı problémák között 

(Magid, MacLean és Colder, 2007).  
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Magid, MacLean és Colder (2007) vizsgálatának újdonsága, hogy a szenzoros élménykeresés 

és az impulzivitás eltérı szerepével is foglalkoztak a kutatás során. Míg egyes elméletalkotók 

(Zuckerman, 1996; Read és mtsai., 2003) szerint az impulzivitás és a szenzoros 

élménykeresés egyetlen konstruktumnak tekinthetı, addig mások amellett érvelnek (Hull és 

Slone, 2004; Magid, MacLean és Colder, 2007), hogy ez a két személyiségjellemzı elkülönül 

egymástól, bár mérsékelten korrelálnak egymással. Utóbbiak szerint a lényeges különbség a 

kettı között, hogy az impulzivitás esetében azon viselkedésformák gátlásának a hiánya 

jellemzı, amelyek negatív következménnyel járnak (Hull és Slone, 2004). Ezzel szemben a 

szenzoros élménykeresés elsısorban a különfajta és intenzív ingerek iránti igénnyel 

definiálható (Zuckerman, 1979, 1994; Connors és Sobell, 1986).  

 

Magid, MacLean és Colder (2007) mediációs elemzésükben azt állapították meg, hogy bár 

mind az impulzivitás és a szenzoros élménykeresés szorosan összefügg az 

alkoholfogyasztással, ez más-más útvonalon történik: a megküzdésese motivációk közvetítik 

az impulzivitás és az alkohollal összefüggı problémák kapcsolatát, a fokozásos motivációk – 

pedig a fent leírt módon – a szenzoros élménykeresés és az alkoholfogyasztás kapcsolatát. A 

magas szenzoros élménykereséssel rendelkezı egyének tehát erıs késztetést éreznek az új, 

intenzív és stimuláló élmények átélésére (pl. ivás), de az ı viselkedésük nem hordozza a 

gondatlanság, figyelmetlenség, a szétszórtság és a következményekkel való nemtörıdömség 

jegyeit, mint az az impulzivitásra jellemzı. A szenzoros élménykeresık például igyekeznek 

csökkenteni az ivás negatív következményeit (pl. nem fogyasztanak alkoholt a vizsga elıtti 

nap), nem isznak kockázatos helyzetben (pl. parkban) és elıre terveznek (pl. megoldják a 

hazajutásuk módját). A prevenció és az intervenció szempontjából az eredményeknek fontos 

implikációjuk van. Úgy tőnik, hogy míg az impulzív személyek esetében az 

alkoholfogyasztás csökkentése érdekében elsısorban a stresszel való megküzdésre és az 

önszabályozásra kell fókuszálni, addig a szenzoros élménykeresıknél a pozitív arousal 

növekedéssel járó alternatív stratégiák elsajátítására (Magid, MacLean és Colder, 2007).  

 

4.3.4. Összegzés 

A személyiségjellemzık és az alkoholmotivációk kapcsolatáról szóló empirikus vizsgálatok 

elsısorban a belsıleg vezérelt fokozásos és megküzdéses típusú motivációk különösen magas 
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kockázatát támasztották alá az alkoholfogyasztás szempontjából (Cooper és mtsai., 1995; 

Kuntsche és mtsai., 2005). A belsı indíttatású motivációk magas kockázata kézenfekvı, 

hiszen azok elsısorban a feszültségcsökkentéssel és a megküzdéssel hozhatók összefüggésbe, 

míg a külsı motivációkat jellemzıen kontextus-függıek és kevéssé stabilok az idı elteltével 

(Cooper, 1994; Stewart és Devine, 2000). 

 

Összességében az eredmények úgy foglalhatóak össze, hogy a személyiségjellemzık és az 

alkoholmotivációk vizsgálatával az alkoholt fogyasztó fiatalok két markánsan elkülönülı 

kockázati csoportját sikerült azonosítani:  

(1) azokat, akik fokozásos motivációjuk miatt isznak, és általában extrovertáltabbak, 

impulzívak, agresszívek, és magas szenzoros élménykeresés, alacsony kontroll, és alacsony 

lelkiismeretesség jellemzı rájuk;  

(2) ezzel szemben állnak azok, akik megküzdéses motivációk miatt isznak, és általában 

alacsony barátságossággal, magas neuroticizmussal és negatív énképpel jellemezhetıek.  

 

4.4. Az alkoholmotivációk kulturális meghatározói 

Annak ellenére, hogy az elmúlt 15 évben az alkoholmotivációk kutatása nemzetközi szinten 

dinamikus lendülettel folyt, az alkoholmotivációk interkulturális összehasonlításáról szóló 

empirikus eredmények ma még csak kis számban állnak rendelkezésünkre. A kulturális 

tényezık vizsgálata ugyanakkor kiemelten fontos, mivel az alkohol kulturális pozíciója egy 

társadalmon belül sokkal tartósabbnak és nehezebben megváltoztathatónak bizonyul, mint az 

egyéni tényezık esetében (Room, 1992). Az alkoholmotivációk különbözı országokban 

végzett (nemzeti, azaz nem interkulturális összehasonlító) vizsgálata alapján azonban már 

önmagában arra következtethetünk, hogy feltőnı hasonlóságok figyelhetıek meg az 

alkoholhasználat motivációs hátterében.  A vizsgálatok eredményei kevés kivétellel azt 

támasztják alá, hogy az ivás mögött húzódó leggyakoribb motiváció a szociális és a 

fokozásos, valamint a fokozásos motivációk elsısorban a nagyivással, a megküzdéses 

motivációk pedig az alkohol-problémák elıfordulásával mutatnak szoros összefüggést (l. 

Kuntsche és mtsai., 2006 összefoglalóját). Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az 

alkoholmotivációk terén végzett ötbıl négy kutatás az Egyesült Államokban készül; többnyire 

egyetemi hallgatók körében (Kuntsche és mtsai., 2006). Éppen ezért fokozott szükség van az 

alkoholmotivációk vizsgálatára más kultúrákban és más földrajzi régiókban is.  



53 

 

 

A szakirodalom áttekintése során négy tanulmányt találtunk, amelyek az alkoholmotivációk 

országok közötti hasonlóságait és különbségeit elemezték (Nagoshi és mtsai., 1994; Gire, 

2002; Pikó, Wills és Walker, 2007; Kuntsche, Stewart és Cooper, 2008). Összességében ezek 

a vizsgálatok nem kínálnak egybehangzó eredményeket, és rámutatnak arra, hogy egymástól 

minél távolabb esı kultúrákat hasonlítunk össze, annál markánsabb különbségeket találunk.  

 

Nagoshi és munkatársai (1994) amerikai és japán egyetemisták összehasonlítása alapján az 

amerikaiak alkoholfogyasztására több ünnepléssel és bulizással összekapcsolódó ok volt 

jellemzı, mint a japánok esetében. A megküzdéses motivációkban nem mutatkozott 

különbség a két ország között. A kutatók nem az alkoholmotiváció négyfaktoros modelljét 

vették alapul, hanem Johnson és munkatársainak (1985) kétfaktoros mérıeszközét használták 

a kutatás során, amely ünnepléses/bulizós okokat (szociális facilitáció) és patológiai okokat 

(ön-medikáció) azonosít az alkoholfogyasztás hátterében. A két ország között tapasztalt 

különbségeket azzal magyarázták Nagoshi és munkatársai (1994), hogy egyrészt a japán 

diákok az amerikaiakhoz képest egyrészt relatíve tapasztalatlanok az alkoholfogyasztás terén, 

azaz késıbb kezdenek el inni és kevesebbet is fogyasztanak. Másrészt a japán társadalomban 

az egyéni különbségeknek kisebb jelentıséget tulajdonítanak, és az amerikai társaikhoz 

képest a japán diákok hajlamosabbak arra, hogy az egyéni érdekeiket a csoport-érdek alá 

rendeljék. Ennek megfelelıen az „öncélú” bulizás és ünneplés kevésbé domináns tényezı az 

ivás hátterében.  

 

Gire (2002) is két igen különbözı, szintén egy individualista és egy kollektivista kultúrát 

hasonlított össze az alkoholfogyasztás okai és háttere szempontjából. Amerikai és nigériai 

egyetemistákkal töltette ki az alkoholmotivációk háromfaktoros kérdıívét (Cooper és mtsai., 

1992) és azt találta, hogy az amerikai diákok a megküzdéses motiváció skáláján magasabb, 

viszont a szociális motiváció skáláján alacsonyabb értéket kaptak, mint a nigériai 

egyetemisták. Ezek az eredmények megfelelnek a feltételezéseknek, miszerint a kulturális 

tényezık, mint például az egyéni célok alárendelése a csoportnak, befolyásolják az 

alkoholmotivációk szerepét. Az eredmények összhangban vannak továbbá a nigériai 

epidemiológiai adatokkal, amelyek – az amerikai adatokkal összehasonlítva – a problémás 

alkoholfogyasztás alacsonyabb prevalenciájáról tanúskodnak, hiszen a megküzdéses 
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motivációk, amelyek megbízható elırejelzıi az alkohollal összefüggı problémák 

elıfordulásának, szignifikánsan alacsonyabb értéket mutattak a nigériai diákok között.  

 

Pikó, Wills és Walker (2007) a dohányzás és az alkoholhasználat motivációit hasonlította 

össze magyar és amerikai középiskolások között. A motivációk mérése Wills, Sandy és 

Shinar (1999) által kidolgozott négy-dimenziós skála alapján történt, amely a szociális, a 

megküzdés, az önbizalom és az unalomőzés alskáláiból áll (l. 2.3. fejezet). Az eredmények 

szerint a magyar diákok esetében csak a szociális motiváció korrelált az alkoholfogyasztással, 

míg az amerikai mintában a lányoknak mindegyik motiváció elırejelezte az ivást, a fiúknál 

pedig az érzelemszabályozás volt prediktív. A különbségeket a kutatók azzal magyarázták, 

hogy a magyar diákokra kisebb mértékő individualitás, a családhoz való erısebb kötıdés, 

illetve az attól való markánsabb függıség jellemzı. A családtól való elszakadás és 

függetlenedés egyik lehetséges kifejezése a szerhasználat, amelyre tipikusan a kortársakkal 

való társas programok során kerül sor (Pikó, Wills és Walker, 2007).  

 

Végül a negyedik interkulturális összehasonlítást Kuntsche, Stewart és Cooper (2008) 

végezték el, amelyben svájci, kanadai és amerikai serdülık alkoholhasználatának motivációs 

hátterét vizsgálták az alkoholmotivációk négy-dimenziós kérdıívével (DMQ-R, Cooper, 

1994). A három ország társadalmi-gazdasági jellemzıi igen hasonlóak és talán ennek 

köszönhetıen csak marginális különbségek mutatkoztak az alkoholmotivációkban. Az 

eredmények szerint a motivációk négy-dimenziós struktúrája invariáns volt, és a motivációk 

fontossága (átlagértékeik rangsora) azonos volt. Az alkoholmotivációk prediktív ereje az 

alkoholfogyasztás indikátoraira (pl. fogyasztási gyakoriság, részegség, alkohollal összefüggı 

problémák) vonatkozólag ugyanúgy alakult mindhárom országban. Ugyanakkor különbség 

mutatkozott abban, hogy a kanadai diákok mindegyik motiváció skáláján magasabb értékeket 

kaptak, mint a másik két ország résztvevıi, amelyek kulturális különbségekkel 

magyarázhatóak. Úgy tőnik, a kanadai diákoknak esetleg több lehetıségük van az 

alkoholfogyasztásra társas környezetben, mivel több idıt töltenek a kortársaikkal. Másrészt a 

kanadai középiskolásokban nagyobb a hajlandóság az alkohol okozta élmény fokozására, 

amelyet alátámaszt, hogy a gyakori részegség prevalenciája is magasabb ebben a 

korosztályban a másik két országhoz képest. Harmadrészt feltételezhetı, hogy az iskolai 

nehézségekkel való megküzdés nagyobb problémát jelent a kanadai diákok számára, mint 

svájci és amerikai társaik esetében. 
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A négy kutatás eredményeit úgy összegezhetjük, hogy az országok között alapvetıen csak 

kisebb eltérések mutatkoznak az alkoholmotivációkban, hacsak nem tapasztalható jelentıs 

különbség az adott összehasonlítandó országok alkoholfogyasztási kultúrájában. Az eddigi 

kutatások kivétel nélkül különbözı kontinensen fekvı országokat vizsgáltak. Tanulságos és 

célszerő lenne különbözı alkoholfogyasztási szokásokkal rendelkezı, azonos kontinensen 

fekvı (pl. európai) országokat is összehasonlítani az alkoholmotivációk szempontjából.  

 

4.5. Az alkoholmotivációk szituációs meghatározói  

Egyes alkoholmotivációk kedveznek bizonyos szituációk és fogyasztási kontextusok 

elıfordulásának, ugyanakkor az is feltételezhetı, hogy egyes szituációk más és más 

motivációk aktiválását segítik elı (Demers és mtsai., 2002). Cutter és O’Farrell (1984) 

amellett érvelnek, hogy a motivációs és a szituációs tényezık együttesen határozzák meg az 

alkoholfogyasztás mennyiségét.  

 

Kifejezetten az alkoholmotivációk és az ivás különbözı szituációs kontextusainak 

összefüggését eddig csak négy kutatás vizsgálta. Lynne Cooper vizsgálataiban (Cooper és 

mtsai., 1992; Cooper, 1994) mind az alkoholmotiváció háromfaktoros, mind a négyfaktoros 

kérdıív használatával, valamint mind egy általános felnıtt, mind egy serdülıkorú populáció 

vizsgálatával ugyanarra az eredményre jutott. Mindkét vizsgálat azt támasztotta alá, hogy az 

egyes motivációk más-más tipikus alkoholfogyasztási szituációval vagy kontextussal járnak 

együtt (Cooper és mtsai., 1992; Cooper, 1994).  

• A szociális motiváció szignifikánsan pozitívan korrelált a társas és bulis helyzetekkel 

és a koedukált társasággal, valamint negatív korrelált az otthoni, a barátokkal vagy a 

családdal történı ivással.  

• A fokozásos motivációra a nagyiváshoz jól illeszkedı szituációk voltak jellemzıek, 

azaz a fokozásos ivók elsısorban bárokban találhatóak, ahol azonos nemő barátaikkal 

és ismerıseikkel isznak. Érdekes módon a fokozásos motivációk negatívan korreláltak 

a partikkal és bulikkal, amelyek pedig szintén megfelelı környezetet biztosítanak a 

nagyivásnak, de feltételezhetıen az Egyesült Államokban a bárokban alacsonyabb a 

fogyasztás mennyiségének a (társas) kontrollja. 
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• A megküzdéses ivók elsısorban otthon isznak. Az elemzések arra is rámutattak, hogy 

a megküzdéses motivációk megbízható prediktorai a magányos ivásnak, amely a 

serdülık 3%-ára jellemzı. 

• A konformitás motiváció szignifikáns negatív kapcsolatban állt a bárokban vagy 

otthoni ivással, és szignifikánsan pozitívan korrelált a bulikon történı fogyasztással, 

ahol a társak befolyása és a normákkal való konformitás nyomása a legerısebb. 

Ezek az eredmények alátámasztják azt a feltételezést, miszerint a motivációk az 

alkoholfogyasztás legközelebbi meghatározói, amelyek egyéb tényezık, például a szituációs, 

szociális kontextus szerepét közvetítik.  

 

Mohr és munkatársai (2005) részben hasonló eredményekre jutottak, amikor az ivás szituációs 

tényezıinek és pozitív/negatív élmények alakulásának függvényében vizsgálták az 

alkoholmotiváció négyfaktoros modelljét. Egyetemistákat kértek meg arra, hogy három héten 

át internetes napló segítségével számoljanak be a mindennapi programjaikról, hangulatukról 

és társas kapcsolataikról. Cooper (1994) eredményeivel egybevágva azt találták, hogy a 

megküzdéses ivók szignifikánsan többet isznak otthon, amikor rossz hangulatban vannak és 

negatív társas tapasztalatokra tettek szert, mint azokon a napokon, amikor jobb társas 

élményekben és jobb hangulatban van részük. A kutatás jelentıségét az adja, hogy ez volt az 

elsı vizsgálat, amely bizonyította, hogy a megküzdéses ivóknál megemelkedik a „normál” 

fogyasztás szintje, amennyiben negatív eseményeket élnek át. Mohr és munkatársai (2005) 

kimutatták továbbá, hogy a fokozásos ivók esetében a pozitív hangulat elırejelzi azt, hogy 

többet isznak a lakásukon kívül, függetlenül attól, hogy milyen társas interakciókat éltek át. 

Ez az eredmény megerısíti a fokozásos motiváció nem-szociális jellegét és az utóbbitól való 

elkülönülését. A szociális motivációk mind a pozitív hangulatot és a pozitív társas élményeket 

követıen nagyobb mértékő, lakáson kívüli fogyasztással jártak együtt. Mohr és munkatársai 

(2005) szerint ez az eredmény arra vezethetı vissza, hogy az egyetemisták kevésbé az alkohol 

okozta élmény fokozása a meghatározó, sokkal inkább a társas események fokozása, és ennek 

köszönhetıen volt tapasztalható pozitív összefüggés a szociális motivációk és mind a 

hangulat és a társas tapasztalatok között. A konform ivók esetében nem voltak szignifikánsak 

az eredmények.  

 

Egy késıbbi kanadai vizsgálat megerısítette, hogy az eltérı fogyasztási indítékok más-más 

fogyasztási szituációval társulnak (Kairouz és mtsai., 2002). Az alkoholfogyasztási 
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indítékokat egy 15 tételes skálán mérték 10 tetszılegesen kiválasztott, gyakori 

alkoholfogyasztási indok alapján. Mivel a vizsgálat nem az Alkoholmotivációs Modell 

elméleti keretére épült, emiatt nem lehet az eredményeket összevetni Cooper és 

munkatársainak (1992) és Cooper (1994) tanulmányaival. Mindazonáltal érdemes 

megjegyezni, hogy Kairouz és munkatársainak (2002) vizsgálata szerint a megadott indítékok 

figyelembevétele 8,1%-kal növelte a megmagyarázott varianciát az alkoholfogyasztás és a 

szituációk összefüggésének vizsgálatakor – szemben azzal a modellel, amely csak a nap, a 

napszak, a helyszín, a csoport mérete, a kapcsolatok fajtája és a helyi normákat vette 

figyelembe. Ez az eredmény alátámasztja Cox és Klinger elméletét (1988, 1990), miszerint az 

ivás „indítékai” erıteljes magyarázó tényezıi az alkoholfogyasztás kontextusának. A kutatás 

hiányossága azonban, hogy nem vizsgálta, hogy egyes okok/indítékok milyen fogyasztási 

szituációkkal járnak együtt.  

 

4.6. Az alkoholmotivációk longitudinális vizsgálata 

Az alkoholmotivációról való ismereteink elsısorban keresztmetszeti vizsgálatokból 

származnak, mivel eddig csupán hat tanulmányt közöltek az alkoholmotivációk hosszútávú 

hatásáról és egyéb tényezıkkel való összefüggésérıl. Az elsı utánkövetéses vizsgálatot 

Bradizza, Reifman és Barnes (1999) végezték el, amelyben 13-16 éves serdülık reprezentatív 

kohort mintáját vizsgálták. A hat évig tartó kutatásban évente egyszer interjúkat is készítettek 

a serdülıkkel és szüleikkel. Az eredmények szerint a fokozásos motiváció jelezte elıre a 

legmegbízhatóbban a nagyivást öt-hat év múlva. Érdekes módon a megküzdéses 

motivációhoz képest a szociális motiváció jobb prediktora volt a problémás 

alkoholfogyasztásnak hosszútávon. Ugyanakkor ebben az összefüggésben szignifikáns etnikai 

különbségek mutatkoztak: míg a fehérek diákok között a szociális motiváció jobban 

elırejelezte a problémás alkoholfogyasztást, addig a feketék esetében a megküzdéses 

motiváció tőnt megbízhatóbb prediktornak. 

 

Egy másik kutatásban Palmqvist, Martikainen és von Wright (2003) nem az 

alkoholmotivációk a fogyasztásra gyakorolt hosszútávú hatását, hanem a motivációk a 

társadalmi-kulturális változásokkal párhuzamosan zajló utánkövetését elemezték. 

Kutatásukban 14-16 éves finn iskolások motivációit és alkohol- és droghasználati mintázatát 

vizsgálták 1984-ben. Majd 15 évvel késıbb egy igen hasonló (nem illesztett) mintán 
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ugyanazokkal a mérıeszközökkel megismételték a vizsgálatot. Mind az 1984-es, és az 1999-

es kohortban úgy vizsgálták a motivációkat, hogy a nyitott kérdésekre (pl. miért iszol?; miért 

isznak a többiek?) adott válaszokat két független megfigyelı kategorizálta. Az eredmények 

szerint a diákok saját és másoknak tulajdonított alkoholfogyasztási motivációi jelentısen 

változtak 1984 és 1999 között. Összességében a megküzdéses ivók (pl. azért iszom, mert jó 

érzést okoz; mert jó buli) aránya csökkent, a fokozásos ivók aránya pedig nıtt3. Az 1984-es 

vizsgálatban a résztvevık a „barátokat” és a „kortársak befolyását” jelölték meg a saját 

fogyasztásuk legfontosabb indokaként, amely részben megfeleltethetı a szociális 

motivációknak, azaz az egyéb kutatásokban is leggyakrabban elıforduló motivációnak 

(Kuntsche és mtsai., 2006). Ezzel szemben 1999-ben a „jó érzés”, „buli” motivációja volt a 

leggyakrabban említett motiváció, amely a fokozásos motivációt fedi le leginkább. Érdekes 

módon a mások alkoholfogyasztása húzódó okok mögött a megkérdezettek a „rossz 

érzéseket”, azaz megküzdéses típusú motivációkat feltételeztek mindkét kutatási évben. 

Ugyanakkor ennek a válaszkategóriának az aránya 1999-ben alacsonyabb volt, mint 1984-

ben, és ezzel együtt a fokozásos típusú okok aránya is megnıtt. Az eredmények arra is 

rámutattak, hogy 15 év elteltével jelentısen nıtt a részegség szándéka, illetve az olyan 

indokok gyakorisága, amelyek az alkohol hatásának élvezetével kapcsolódik össze. Bár 

Palmqvist, Martikainen és von Wright (2003) fontos ismeretekkel gazdagította az 

alkoholmotivációk longitudinális vizsgálatának irodalmát, módszertani gyengeségének számít 

az alkoholmotivációk valamelyest ad-hocnak tekinthetı kategorizálási módszere és a két 

egymástól független kohort mintának a használata. 

 

Ezzel szemben Read és munkatársai (2003) egyetemisták ugyanazon csoportját vizsgált két 

éven át, és az alkoholmotivációk és a fogyasztás összefüggésének elemzése az 

Alkoholmotivációs Modell elméletére épült (Cox és Klinger, 1988, 1990). A motivációk 

vizsgálatában az alkoholmotivációk háromfaktoros modelljét vették alapul (Cooper és mtsai., 

1992). Az elsı, csupán megfelelıen illeszkedı modell azt mutatta, hogy (1) az 

alkoholhasználat szignifikánsan elırejelezte a két évvel késıbb fellépı alkoholproblémák 

prevalenciáját, valamint (2) a fokozásos motivációk szignifikánsan elırejelezték a két évvel 

késıbbi alkoholfogyasztást, és (3) a feltételezésekkel ellentétben a megküzdéses motivációk 

                                                 
3 Palmqvist, Martikainen és von Wright (2003) vizsgálatának elsı adatfelvételekor még nem állt rendelkezésre 

az alkoholmotivációkat rendszerezı elmélet, ezért a kutatók által használt motivációs kategóriákat csak nehezen 

lehet megfelelteni az alkoholmotiváció négyfaktoros elméletének. 
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nem álltak kapcsolatban az alkohol-problémák elıfordulásával. Azonban egy második, 

nagyon jól illeszkedı modell alapján az derült ki, hogy csak az alkoholhasználat és a két évvel 

késıbbi alkohol- problémák között volt kimutatható szignifikáns prediktív összefüggés. Ezen 

túl az alkohol elérhetısége, valamint a társas környezet (pl. a fogyasztás környezete, a 

kortársak fogyasztása) jelezte szignifikánsan elıre az alkoholfogyasztás mértékét. Read és 

munkatársainak (2003) az eredményei összességében megkérdıjelezik azt, hogy a három 

alkoholmotiváció (Cooper és mtsai., 1992) valóban központi jelentıségő-e hosszútávon az 

alkoholfogyasztás és az azzal összefüggı problémák alakulásában. Bár Cooper (1994; Cooper 

és mtsai., 1995) eredményeit megerısítve Read és munkatársai (2003) is találtak bizonyítékot 

arra vonatkozólag, hogy az alkoholmotivációk közvetítik bizonyos pszichoszociális tényezık 

hatását az alkoholfogyasztásra nézve, de vizsgálati eredményeik több ponton is 

ellentmondanak Cooper (1994) eredményeinek, különösen a megküzdéses motivációk és az 

alkohol-problémák szoros kapcsolatát illetıleg. Az eltérı eredmények egyik lehetséges 

magyarázata, hogy Read és munkatársainak (2003) vizsgálatában az alkoholhasználat és az 

alkohol-problémák között nagyon erıs szignifikáns kapcsolat (r=0,72) mutatkozott, amely 

kevés megmagyarázható varianciát hagyott meg más egyéb tényezık hatásának a 

vizsgálatához.  

 

Armeli és munkatársai (2010) sem tudták igazolni a megküzdéses motivációk és a fokozott 

vagy problémás alkoholfogyasztás összefüggését a négy éven át tartó utánkövetéses 

vizsgálatukban. A kutatás kezdetkor kitöltettek a résztvevıkkel egy kérdıívet az 

alkoholmotivációjukról (Cooper három-faktoros modellje alapján; Cooper és mtsai., 1992), az 

alkoholfogyasztásukról és a depressziós és szorongásos tünetek elıfordulásáról, valamint 

évente egyszer megkérték ıket, hogy 30 napon át vezessenek naplót az interneten, amelyben 

az érzelmi állapotukról, a társas kapcsolataikról és az alkoholfogyasztásukról adtak számot. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a fokozásos-szociális ivóknál (ezt a két motivációt 

összevonták a szerzık) a depressziós tünetek száma és az alkoholfogyasztás gyakorisága4 

emelkedett a négy év során. A megküzdéses ivóknál emelkedett a szorongásos tünetek száma 

és az alkoholfogyasztás gyakorisága a négy év során; igaz, ez csak akkor volt szignifikáns, ha 

a szociális és a fokozásos motiváció skáláján is magas értéket kaptak ezek az egyének. 

Például azok a személyek, akikre alacsony értékő fokozásos-szociális motiváció, de magas 

                                                 
4 Fontos kiemelni, hogy az említett összefüggések a fogyasztás gyakoriságára és nem a mennyiségére 

vonatkoztak. 
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értékő megküzdéses motiváció volt jellemzı, azoknál negatív összefüggés volt tapasztalható a 

szorongás és a fogyasztás gyakorisága között. Továbbá a negatív hangulattal jellemezhetı 

idıszakokban a megküzdéses ivóknál csökkent a fogyasztás gyakorisága. Ugyanakkor a 

fokozásos és a szociális ivóknál szignifikáns pozitív kapcsolat volt megfigyelhetı a negatív 

hangulat változása és a fogyasztás gyakorisága között, amely konzisztens eredménynek 

mutatkozott az idı elteltével és a különbözı mérési módok (napló és retrospektív mérés) 

alkalmazásával. Úgy tőnik, hogy a negatív hangulattal teli idıszakok után a szociális-

fokozásos ivók, akik bizonyítottan extrovertáltak és szenzoros élménykeresık (Kuntsche és 

mtsai., 2006), keresik a társas-buli helyzeteket, ahol az endorfin aktivitásukat az 

alkoholfogyasztással emelhetik (Armeli és mtsai., 2010).  

 

Schelleman-Offermans, Kuntsche és Knibbe (2010) longitudinális vizsgálata volt az elsı, 

amely teljes keresztbe-kötött modellel (full cross-lagged model) elemezte az 

alkoholmotivációk és az alkoholhasználat összefüggését, amely az ok-okozati viszonyok 

megértése szempontjából döntı jelentıségő. A holland serdülıkkel végzett egy éven át tartó 

utánkövetéses vizsgálat összességében igazolta az alkoholmotivációk prediktív erejét az 

alkoholfogyasztásra vonatkozólag, akkor is, ha kontrollálták a korábbi alkoholfogyasztás 

változóját. A vizsgálat nem cáfolta meg az elızı vizsgálatok (Read és mtsai., 2003; Armeli és 

mtsai., 2010) eredményét a megküzdéses motivációk gyenge predikciós erejérıl. A 

megküzdéses motiváció csak a keresztmetszeti vizsgálat esetében járt szignifikánsan együtt a 

teljes heti fogyasztás és a nagyivás indikátoraival. A konformitás motiváció átlagértéke sem 

mutatott szignifikáns összefüggést az alkoholfogyasztással.  

 

A korábbiakkal összhangban alátámasztották a fokozásos motivációk és a túlzott mértékő 

vagy gyakoriságú ivás hosszútávú összefüggését. Az eredmények alapján azonban a szociális 

motivációk tőntek a legerısebb elırejelzınek hosszútávon, mind a fogyasztás mennyisége és 

a nagyivás gyakorisága szempontjából. Ez valamelyest ellentmond azon kutatási 

eredményeknek, amelyek a szociális motivációkat a visszafogott alkoholfogyasztással hozták 

összefüggésbe (Cooper, 1994; Kuntsche és mtsai, 2005, 2006). Úgy tőnik, a holland 

serdülıkre jellemzı vizes alkoholfogyasztási kultúrában (l. errıl Room, 1992) elfogadott 

norma, hogy a fiatalok társaságban nagymértékben isznak, míg ez a száraz kultúrákban (pl. 

USA) kevésbé tolerált (Schelleman-Offermans, Kuntsche és Knibbe, 2010).   
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További fontos eredménye a kutatásnak, hogy Schelleman-Offermans, Kuntsche és Knibbe, 

(2010) az idı elteltével szignifikáns eltolódás volt látható a külsıleg vezérelt motivációktól a 

belsıleg vezérelt motivációk felé. Ez megerısíti azon korábbi feltételezéseket (Kuntsche és 

mtsai., 2006), miszerint a kora serdülık jellemzıen szociális és konform motivációk miatt 

isznak, majd ezek az idı során háttérbe szorulnak és a fokozásos és a megküzdéses 

motivációk válnak dominánssá.  

 

Újabban Littlefield, Sher és Wood (2010) publikálták a 16 éven át tartó utánkövetéses 

vizsgálatuk eredményeit arról a kérdésrıl, hogy a személyiség változása összefüggésben van-

e az alkoholmotivációk változásával; és ha igen, mely motiváció mediálja a problémás 

alkoholfogyasztás és a személyiség kapcsolatát. Ez a vizsgálat tekinthetı az elsınek, amely a 

személyiség és az alkoholmotivációk változásának a kapcsolatát elemzi serdülıkortól a 

felnıttkorig. Az elsı felmérést a résztvevık 18. életévében végezték, majd további 7 

alkalommal töltettek ki velük teszteket a 35. életévükig. A vizsgálati személyek fele számolt 

be alkoholista családtagokról. A személyiségjellemzık közül az impulzivitást és a 

neuroticitást vizsgálták, az alkoholmotivációk mérésére pedig Sher és munkatársai (1991) 

által kidolgozott kérdıívet használták, amely csak a megküzdéses és a fokozásos motivációk 

mérését foglalja magában. 

 

Az eredmények szerint a neuroticizmusban és az impulzivitásban bekövetkezett csökkenés 

együttjár a megküzdéses és a fokozásos motivációk értékének a csökkenésével 18 és 35 év 

között. A neuroticizmus-érték csökkenését és az alkohol-problémák elıfordulásának 

csökkenését szignifikánsan csak a megküzdéses motivációk mediálták; a fokozásos motiváció 

esetében ez a hatás nem volt szignifikáns, amennyiben a megküzdéses motivációt 

kontrollálták a modellben. Az impulzivitás tekintetében a megküzdéses motivációk kezdeti 

szintje (intercept) nem közvetítette szignifikánsan az impulzivitás és az alkohol-problémák 

elıfordulásának kezdeti értékét (intercept), ha a fokozásos motivációt kontrollálták. 

Ugyanakkor a megküzdéses motiváció változása (slope) szignifikáns meditátora maradt az 

impulzivitás és az alkohol-problémák összefüggésének változásában (slope), akkor is, ha a 

fokozásos motivációt kontrollálták. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy (1) a 

megküzdéses motivációk (de nem a fokozásos motivációk) a neuroticizmus és az alkohol-

problémák speciális mediátorai, (2) valamint arra is, hogy a hosszútávon nagyfokú 

impulzivitással rendelkezı egyének rosszabb megküzdési képességekkel jellemezhetıek. Ez 
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összecseng Cooper, Agocha és Sheldon (2000) állításával, miszerint az igen impulzív 

egyének hajlamosabbak az olyan kockázatos viselkedésre, amely maximalizálja a rövid távú 

nyereséget, de figyelmen kívül hagyja a hosszú távú vesztességeket. 

 

Összegzés 

Az alkoholmotivációk hosszú távú alakulásával foglalkozó hat vizsgálat eltérı eredményekre 

jutott. Egyedül abban mutatkozik egyetértés, hogy a konformitás motivációnak nincs 

semmilyen szignifikáns hatása az alkoholhasználat-indikátoraira hosszútávon. Az eltérı 

eredmények egyik lehetséges oka, hogy a vizsgálatokban rendkívül heterogén volt a 

módszerek, különösen a mérıeszközök használata.  

 

A hatból öt vizsgálat a fokozásos motivációk meghatározó szerepét támasztották alá a néhány 

év múlva megfigyelhetı nagyivás és problémás fogyasztás elıfordulásában (Bradizza, 

Reifman és Barnes, 1999; Palmqvist, Martikainen és von Wright, 2003; Read és munkatársai, 

2003; Armeli és munkatársai, 2010; Schelleman-Offermans, Kuntsche és Knibbe, 2010; 

Littlefield, Sher és Wood, 2010). Érdekes eredmény, hogy három vizsgálat (Read és 

munkatársai, 2003; Armeli és munkatársai, 2010; Schelleman-Offermans, Kuntsche és 

Knibbe, 2010) megkérdıjelezte a megküzdéses motivációk hosszútávú prediktív erejét. Ezzel 

szemben Littlefield, Sher és Wood (2010) vizsgálata megerısítette a megküzdéses motivációk 

szignifikáns hosszú távú hatását a személyiség változásának szempontjából. A nagyon eltérı 

módszereket alkalmazó hat vizsgálat közül kitőnik Schelleman-Offermans, Kuntsche és 

Knibbe (2010) tanulmánya a legátfogóbb megközelítéssel és a legalaposabb módszertani 

kidolgozottsággal. Az eredmények alapján kijelenthetı, hogy további módszertanilag 

megfelelıen elıkészített, más mintákon és más kultúrákban végzett kutatások szükségesek az 

alkoholmotivációk hosszútávú hatásáról, amelyek az eddigi túlnyomórészt keresztmetszeti 

vizsgálatokból származó ismereteinket gazdagítják és lehetıséget adnak az ok-okozati 

összefüggések alaposabb megértésére.  
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II. EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK 
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5. A VIZSGÁLATOK CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 

A disszertáció további fejezeteiben három vizsgálatot mutatok be. A vizsgálatok célja az volt, 

hogy megvizsgáljam az alkoholmotivációk és egyéb alkoholhasználati indikátorok közötti 

kapcsolatot, különös tekintettel arra, hogy az alkoholmotivációk mennyire képesek 

elırejelezni az alkoholfogyasztás túlzott mértékét (kockázatos ivást vagy nagyivást) és az 

alkohollal összefüggı problémák elıfordulását. Ezen belül az alábbi négy célkitőzésre épültek 

a disszertációt alkotó vizsgálatok: 

• Egyrészt az eddigi nemzetközi vizsgálatok jelentıs része, ötbıl négy kutatás az 

Egyesült Államokban és Kanadában készült (Kuntsche és mtsai., 2006). Ezt az 

arányt valamelyest megváltoztatta, hogy az utóbbi idıben Kuntsche és munkatársai 

(pl. Kuntsche és Kuntsche, 2009) számos vizsgálati eredményt publikáltak svájci 

kutatások alapján. Azonban más gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzıkkel bíró 

országokban csak három vizsgálatot (Nagoshi és mtsai., 1994; Gire, 2002; Mazzardis 

és mtsai., 2010) végeztek az alkoholmotivációkról. Ezért a vizsgálataim egyik célja 

az volt, hogy az eddigi nemzetközi vizsgálatok eredményeit megerısítsem vagy 

cáfoljam, illetve kiegészítsem a hazai mintán végzett vizsgálatok alapján. 

• Másrészt az alkoholmotivációk négy-dimenziós struktúrájának nemzetközi kutatási 

fókusza eddig a serdülık általános populációjára szorítkozott. Ezen kívül két kutatás 

foglalkozott a fiatal egyetemisták (Mohr és mtsai., 2005; Magid, MacLean és Colder, 

2007) és egy kutatás a felnıttek alkoholmotivációival (Cooper és mtsai., 1995;), de 

ezek is az általános populációt vizsgálták. Ezért a kutatásom második célja az volt, 

hogy egy idısebb és heterogénebb mintán is megvizsgáljam az alkoholmotivációk 

négy-dimenziós struktúrájának érvényességét és az ezt vizsgáló kérdıív 

alkalmazhatóságát. 

• Az elızı ponttal összefüggıen a kutatásom harmadik célja az volt, hogy a 

vizsgálatok során ne csak az általános populációval foglalkozzak, hanem a korábbi 

vizsgálatoktól eltérıen egy speciális, rekreációs színtéren szerzett empirikus 

bizonyítékokkal járuljak hozzá az alkoholhasználat motivációs összetevıirıl szóló 

ismeretanyaghoz. 

• Végül a kutatás negyedik célkitőzésével arra vállalkoztam, hogy az 

alkoholmotivációk kulturális sajátosságait vizsgáljam olyan földrajzi térség és 

országok bevonásával, amelyeket eddig nem vizsgáltak, és egy olyan mérıeszköz 
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alkalmazásával (DMQ-R-SF), amelyet interkulturális összehasonlító vizsgálatban 

még nem használtak.  

 

Erre a négy célkitőzésre épülve három vizsgálatot terveztem. Az elsı vizsgálatnak az volt a 

célja, hogy kialakítsam az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív (DMQ-R-HU) 

magyar nyelvő változatát. A kérdıív pszichometriai jellemzıit és konstruktum validitását 

középiskolás és egyetemista mintán vizsgáltam. Mivel a megerısítı faktorelemzés eredménye 

nem volt maradéktalanul kielégítı, így a vizsgálat második részében az Alkoholfogyasztás 

Motivációi Módosított Kérdıív Rövid Változatának (DMQ-R-SF-HU) az illeszkedését is 

megvizsgáltam ugyanezen a mintán. Következésképp az elsı vizsgálat a kérdıív két 

változatának, a DMQ-R-HU és a DMQ-R-SF-HU validálási eredményeit tartalmazza. 

 

A második vizsgálat során már célzottan a rövid verzió (DMQ-R-SF-HU) alkalmazhatóságát 

vizsgáltam egy speciális rekreációs populáción. A rekreációs színtér vizsgálata különösen 

fontos két okból is. Egyrészt a táncos-zenés szórakozóhelyek látogatóira magasabb alkohol- 

és drogfogyasztási prevalencia jellemezı (Demetrovics, 2009). Ezért ez a terep kiváló 

lehetıséget biztosít ahhoz, hogy a kockázatos és túlzott alkoholfogyasztás motivációs hátterét 

feltérképezzük. Másrészt az eddigi kutatások nem foglalkoztak a nem hagyományos, 

intézményes kereteken kívül esı színterekkel és speciális populációs mintákkal.  

 

A harmadik vizsgálatban az alkoholmotivációk kultúrák közötti összehasonlításával 

foglalkoztam. Egy spanyol és egy magyar egyetemista minta alapján azt elemeztem, hogy egy 

a magyartól alapvetıen eltérı, mediterrán (esetünkben spanyol) alkoholfogyasztó kultúrával 

összehasonlítva mennyire tekinthetık sajátosnak a hazai és spanyol vizsgálati személyek 

alkoholmotivációi. Ebben a vizsgálatban is a rövid kérdıívet (DMQ-R-SF-HU) használtam, 

amelyet még nem alkalmaztak interkulturális összehasonlítás céljából a nemzetközi 

szakirodalomban. 

 

Mindhárom vizsgálatban az alkoholmotivációk és az alkoholhasználat bizonyos 

indikátorainak (kimeneti változók) kapcsolatát elemeztem többcsoportos elrendezéssel. A 

könnyebb érthetıség kedvéért a három vizsgálat ismertetése elıtt bemutatom az 

alkoholmotivációk és a kimeneti változók összefüggésének feltételezhetı kapcsolatait (3. 

ábra). 
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3. ábra: Az alkoholmotivációk és az alkoholhasználati kimeneti változók vizsgálatának 
többcsoportos elrendezéses grafikus ábrázolása 

Szociális motiváció 
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Konformitás motiváció 
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6. I. VIZSGÁLAT: AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS MOTIVÁCIÓI MÓDOSÍTOTT 

KÉRDİÍV RÖVID ÉS HOSSZÚ VERZIÓJÁNAK HAZAI ADAPTÁLÁSA 

6.1. Célkitőzés 

A vizsgálat célja az volt, hogy két különbözı korcsoportú mintán megvizsgáljam az 

Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív (DMQ-R-HU) magyar használatra 

alkalmas adaptálását, és elemezzem a mérıeszköz pszichometriai jellemzıit és konstruktum 

validitását (Urbán és mtsai., 2011; Németh és mtsai., 2011c). A vizsgálat során a tervezett 

célkitőzés kiegészült egy további céllal. A DMQ-R-HU vártnál rosszabb illeszkedési mutatói 

miatt a kérdıív rövid (DMQ-R-SF-HU) változatának alkalmazását is vizsgáltam a két magyar 

mintán. Ezáltal lehetıség nyílott arra, hogy párhuzamosan elemezhessem az 

Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív hosszú (DMQ-R-HU) vagy rövid 

verziójának (DMQ-R-SF-HU) hazai alkalmazhatóságát, ellenırizzem a kérdıívek struktúráját 

hazai mintán, illetve azonosítsam az esetleges eltéréseket az egyéb nemzetközi vizsgálatokhoz 

képest.  

 

6.2. Módszer és eljárás 

Minta 

Középiskolás minta 

A kutatás elsı részében harminc középiskolát kapott felkérést a vizsgálatban való részvételre, 

amelybıl kettı visszautasította a közremőködést (93,3%-os válaszadás). Valamennyi 

iskolában random módon egy vagy két osztály került kiválasztásra. A szülıi belegyezést 

követıen a kérdıív kitöltésére egy-egy iskolai tanóra állt rendelkezésre. A résztvevık írásban 

és szóban is kaptak tájékoztatást a vizsgálatról, illetve arról, hogy a részvétel önkéntes és 

anonim. Összesen 986 diák vett részt a vizsgálatban, akik közül a válaszok nagyarányú (20%-

os vagy annál magasabb) hiánya miatt 34 fıt (3,4%) ki kellett zárni az elemzésbıl. Mivel az 

alkoholfogyasztási motivációt csak az ivók körében lehet vizsgálni, szintén ki kellett zárni 

azokat, akik a megelızı 12 hónap során nem fogyasztottak alkoholt (n=30, 3,1%). A végsı 

minta így 922 személybıl állt (átlagéletkor 16,6, szórás=1,44 életév, tartomány=14-20 év; 

362 fiú és 591 lány). A nemi arányok megfeleltek a magyar középiskolások nemi 

eloszlásának (Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2006). 
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Egyetemista minta 

Az egyetemista minta esetében az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 1255 hallgatója kapott 

felkérést fel e-mailen keresztül, hogy töltsen ki egy online kérdıívet az alkoholhasználattal 

kapcsolatban. A kérdıív jelszóval védett felületen volt elérhetı, így volt biztosítva, hogy csak 

a felkért személynek legyen hozzáférése a kérdıívhez. Már a kérdıív elsı kérdése tisztázta, 

hogy a kitöltı személy fogyasztott-e alkoholt az elmúlt 12 hónapban, és amennyiben nem, 

nem kellett folytatnia a válaszadást. Összesen 529 diák (317 férfi, 212 nı), azaz a megkeresett 

diákok 42,2%-a kezdte meg a kérdıív kitöltését, ami hasonló arány, mint amit más web-alapú 

felmérések esetében tapasztaltak (Kuntsche, Von Fischer és Gmel, 2008). Az 529 hallgatóból 

346 (193 férfi és 153 nı) fejezte be a kérdıív kitöltését. A válaszadók átlagéletkora a végsı 

mintában 21,6 év volt (szórás=2,61 életév), a tartomány 18-30 év között volt. 

 

1. táblázat: Az 1. vizsgálat mintájának jellemzıi 
 Középiskolások Egyetemisták 

A minta nagysága (fı) 922 346 

Férfiak aránya (%) 38 56 

Átlagéletkor (szórás) 16,6 (1,44) 21,6 (2,61) 

 

Mérıeszközök 

Az alkoholmotiváció mérése 

A vizsgálatban a 20 tételes Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıívet (DMQ-R-

HU) (Cooper, 1994) használtam, amelynek felépítését ismertettem a 2.5. fejezetben. Az 

elemzés során megvizsgáltam, hogy amennyiben az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított 

Kérdıív Rövid Változatát (DMQ-R-SF-HU) (Kuntsche és Kuntsche, 2009) is alkalmazom, 

milyen mértékben módosulnak az eredmények. A DMQ-R-SF-HU alkalmazása azt jelentette, 

hogy a 20 tételbıl ki kellett választani a 12 tételt, amelyet Kuntsche és Kuntsche (2009) a 

rövid verzióban meghagytak és a válaszlehetıségeket át kellett kódolni öt válaszlehetıségrıl 

háromra (ld. 2.5. fejezet).  
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Mindkét kérdıív fordítását az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Addiktológiai Tanszéki 

Szakcsoport tagjai végezték el külsı, független megfigyelık bevonásával. A kérdıív oda-

vissza fordítása biztosította a magyar nyelvő változat szakmai megfelelıségét és érthetıségét. 

 

Az alkoholfogyasztás gyakoriságának mérése 

A vizsgálat során a résztvevıknek meg kellett jelölniük, hogy hány alkalommal ittak alkoholt 

az elmúlt 12 hónap során. A válaszlehetıségek a két vizsgálatban valamelyest eltérıek voltak. 

A középiskolások hét válaszkategória közül választhattak (0, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-39, és 

40 vagy több alkalom). A késıbbi számítások érdekében és a léptékek egységessé tételéhez az 

egyes válaszkategóriák közepét vettem alapul és 45 alkalmat az utolsó válasz esetében. Az 

egyetemista vizsgálatban a válaszlehetıségek az alábbiak voltak: „minden nap”, “nem minden 

nap, de legalább négyszer egy héten”, “2-3-szor egy héten”, “a héten egyszer”, „2-3-szor egy 

hónapban”, „a hónapban egyszer”, „7-11 alkalommal”, „3-6 alkalommal”, „1-2 alkalommal”, 

„egyszer sem”. A válaszokat úgy kódoltam, hogy a „minden nap” választ 365 napnak 

tekintettem, a „nem minden nap, de legalább négyszer egy héten” választ 208 napnak, a „2-3-

szor egy hónapban” választ 130 napnak, „a hetente egyszer” választ 52 napnak, a „2-3-szor 

egy hónapban” választ 30 napnak, „a havonta egyszer” választ 12 napnak, a „7-11 

alkalommal” választ 9 napnak, a „3-6 alkalommal” választ 4,5 napnak, az „1-2 alkalommal” 

választ 1 napnak, míg az „egyszer sem” választ 0-nak.  

 

A részegség gyakoriságának mérése 

A megkérdezetteknek az elmúlt 12 hónapot figyelembe véve kellett megadniuk, hogy hány 

alkalommal rúgtak be. A válaszlehetıségek az alábbiak voltak: 0, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-39, 

és 40 vagy több alkalommal. A válaszkategóriák kódolása ugyanúgy történt, mint a 

középiskolások alkoholfogyasztási gyakoriságának mérésénél. 

 

A nagyivás gyakoriságának mérése 

A valamelyest eltérı nemzetközi definíciós használat nyomán (l. 1.2. fejezet) a vizsgálatban 

amellett döntöttem, hogy a nagyivást 5 vagy több ital egy alkalommal történı 

elfogyasztásával mérem. A középiskolásoknál a nagyivás havi, az egyetemistáknál az éves 

prevalenciáját vizsgáltam. A középiskolás mintában a válaszlehetıségek a következık voltak: 

„soha” (0-val kódolva), „egyszer” (1-sel kódolva), „kétszer” (2-sel kódolva), „3-5 

alkalommal” (4-sel kódolva), „6-9 alkalommal” (7,5-tel kódolva) és a „10 vagy több 
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alkalommal” (11,25-tel kódolva). Az egyetemisták válaszlehetıségei ettıl valamelyest 

eltértek: „soha” (0-val kódolva), „egyszer-kétszer” (1-sel kódolva), „3-6 alkalommal” (4,5-tel 

kódolva), „7-11 alkalommal” (9-cel kódolva), „1-3 alkalommal a hónapban” (24-gyel 

kódolva), „heti egyszer-kétszer” (78-cal kódolva), „heti 3-4 alkalommal (182-vel kódolva), 

„minden nap vagy majdnem minden nap” (365-tel kódolva). 

Statisztikai elemzés 

A négy alkoholmotivációs skála megbízhatóságát a Cronbach alfa mutatóval mértem. A belsı 

konzisztencia értékét akkor tekintettem megfelelınek, ha az 0,7 fölött volt (Nunnally és 

Bernstein, 1994). A DMQ-R, ill. a DMQ-R-SF négy-dimenziós faktorstruktúrájának 

megerısítésére konfirmációs faktorelemzést (CFA) végeztem (Brown, 2006), amelynek során 

az illeszkedés mellett vizsgáltam a tételek töltését és a faktorok közötti korrelációt. A modell 

illeszkedésének elemzésekor számos mutató (CFI, TLI, RMSEA, NNFI, SRMR) értékét 

figyelembe vettem. A statisztikai elemzés magában foglalta továbbá a négy alkoholmotiváció 

skála átlagértékeit és azok nembeli eltérését. 

 

Az alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztás, a részegség, valamint a nagyivás elıfordulási 

gyakoriságának kapcsolatát a strukturális egyenletek modelljével (SEM) becsültem meg. A 

négy alkoholmotivációt független látens változóként kezeltem és az alkoholfogyasztással 

összefüggı indikátorok pedig függı változók voltak. Az alkoholfogyasztás indikátorait 

logaritmus transzformációnak vetettem alá a normális eloszlástól való eltérés csökkentése 

érdekében. A nemet és az életkort kontrolláltam az elemzések során. 

 

A leíró statisztikai elemzéseket az SPSS 15.0 szoftver csomaggal (SPSS, 2006), a SEM-et az 

MPLUS 6.0 (Muthén és Muthén, 2007) programcsomaggal végeztem el. A SEM elemzések 

során olyan becslési módot alkalmaztam (MLR), amelyik robusztus a normalitás megsértése 

szempontjából. 
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6.3. Eredmények 

A hosszú és a rövid kérdıív konfirmációs faktorelemzése 

A DMQ-R skálán konfirmációs faktorelemzést hajtottam végre mind a középiskolás és az 

egyetemista mintán többcsoportos elemzési móddal elıször az egyenlıségi feltételek 

elengedésével (χ2középiskolások=1472.5; χ2egyetemisták=706.3; df=328; CFI=.84; TLI=.81; 

RMSEA=.094 [.091-.098]; SRMR=.096), majd a faktortöltések és a metszéspontok 

invarianciájának feltételezésével (χ2középiskolások=1598; χ2egyetemisták=1057; df=360; CFI=0,80; 

TLI=0,79; RMSEA=0,100 [0,097-0,104]; SRMR=0,104). Mind a két elemzés alapján az 

illeszkedési mutatók összességében az elfogadható tartományon kívül estek. A modifikációs 

indexek vizsgálata során számos kereszttöltésre és hiba kovarianciára derült fény. Mivel a 

modell specifikációjának javítása akkor vezethet torzításmentes modellhez, ha csak enyhe 

illeszkedési problémákról van szó (MacCallum, 1986; Brown, 2006), a kereszttöltések és a 

hiba kovarianciák felszabadítása helyett úgy döntöttem, hogy egy második lépcsıben a DMQ-

R rövid verziójának tételeit elemzem (Kuntsche és Kuntsche, 2009).  

 

Ezt követıen a DMQ-R-SF-HU konfirmációs faktorelemzése során két szabadon becsült 

struktúrát teszteltem külön a középiskolás és külön az egyetemista mintán. Az eredmények 

megfelelı illeszkedést mutattak mindkét csoportban: χ2középiskolások=177; df=48; CFI=0,97; 

TLI=0,96; RMSEA=0,053 [0,045-0,062]; SRMR=0,038; χ2egyetemisták=170; df=48; CFI=0,93; 

TLI=0,90; RMSEA=0,086 [0,072-0,100]; SRMR=0,060. 

 

A többcsoportos elemzés elsı lépésében a DMQ-R-SF-HU szabadon becsült mérési modelljét 

teszteltem, amely megfelelı illeszkedést eredményezett az adatokhoz: χ2középiskolások=176; 

χ2egyetemisták=162; df=96; CFI=0,96; TLI=0,95; RMSEA=0,063 [0,056-0,070]; SRMR=0,044. 

A többcsoportos elemzés következı lépésében a struktúra invarianciája mellett szigorúbb 

feltételeket szabtam azzal, hogy a két csoport között az egyes faktortöltések egyenlıségét és a 

metszéspontok azonosságát is feltételeztem. Bár az illeszkedés mértéke szignifikánsan 

csökkent (Satorra-Bentler korrigált χ2különbség=111 df=16 p<0,001), még ez a mérési modell is 

elfogadható illeszkedést mutatott: χ2középiskolások=206; χ2egyetemisták=257; df=112; CFI=0,94; 

TLI=0,93; RMSEA=0,070 [0,064-0,077]; SRMR=0,054. A harmadik lépésben tovább 

szigorítottam a mérési modell feltételeit azzal, hogy bevezettem az elızı korlátozások mellé a 

látens faktorok varianciája egyenlıségének feltételét is. A modell illeszkedése ugyan némileg 
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gyengült (χ2középiskolások=219; χ2egyetemisták=281; df=116; CFI=0,94; TLI=0,93; RMSEA=0,072 

[0,066-0,079]; SRMR=0,075), de az illeszkedési mutatók továbbra is az elfogadható 

tartományba estek. Az illeszkedések összehasonlítása arra utal, hogy a két csoportban a 

faktorok varianciája nem ekvivalens (Satorra-Bentler korrigált χ2különbség =27.3; df=4; 

p<0,001). Az életkorral tehát változik az alkoholmotiváció varianciája. 

A negyedik lépésben a legszigorúbb feltételrendszert szabtam meg a csoportok közötti 

invariancia tesztelésére. Az elızı feltételek mellett a faktorok közötti korrelációk 

egyenlıségével egészítettem ki a többcsoportos mérési modellt, amelynek során az 

illeszkedés mértéke gyakorlatilag nem változott (χ2középiskolások=219; χ2egyetemisták=283; df=122; 

CFI=0,94; TLI=0,93; RMSEA=0,070 [0,064-0,077]; SRMR=0,076). Mivel a χ2 különbség 

teszt nem volt szignifikáns (Satorra-Bentler korrigált χ2különbség=2,34; df=6; p>0,05), a két 

csoportban a faktorok közötti korrelációk statisztikailag azonosak voltak.  

A rövid kérdıív pszichometriai tulajdonságai 

A faktorstruktúra vizsgálata nagyfokú hasonlóságokat tárt fel a középiskolás és az 

egyetemista minta között. Mindegyik sztenderdizált faktortöltés (2. táblázat) 0,5 fölött volt és 

erısen szignifikáns volt (p<0,001) mindkét csoportban. Ugyanazok a tételek eredményezték a 

legmagasabb faktortöltéseket mindkét mintában.  

 

A faktorok közötti korrelációk legmagasabb (szociális és fokozásos motivációk között: r=0,90 

az egyetemistáknál és r=0,89 a középiskolásoknál) és a legalacsonyabb (megküzdéses és 

konformitás motivációk között: r=0,38 az egyetemistáknál és r=0,44 a középiskolásoknál) 

mérıszámai is hasonlóan alakultak a két mintában. 
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2. táblázat: Az 1. vizsgálatban az egyes tételek sztenderdizált faktortöltése a konfirmációs 
faktorelemzés nyomán 

Motiváció  Tételek  Középiskolások Egyetemisták 

Szociális 

“mert segít élvezni egy bulit?” 0,76 0,82 

“mert élvezetesebbé teszi a társas 
összejöveteleket?” 

0,82 0,84 

”mert feldobja a bulikat, 
ünnepségeket?” 

0,89 0,94 

Fokozásos 

“hogy feldobódj?“ 0,81 0,69 

„mert kellemes érzést okoz?“ 0,72 0,69 

„mert jó buli alkoholt inni?“ 0,65 0,47 

Megküzdéses 

“mert segít, amikor lehangolt vagy 
ideges vagy?” 

0,80 0,86 

“hogy jobb kedvre derülj, ha rossz 
hangulatban vagy?” 

0,86 0,87 

“hogy elfeledkezz a problémáidról?” 0,80 0,85 

Konformitás 

„hogy beilleszkedj egy általad kedvelt 
társaságba?” 

0,73 0,72 

„hogy mások kedveljenek?” 0,80 0,67 

„hogy ne érezd úgy, hogy kimaradsz 
valamibıl?” 

0,74 0,69 

 

A kérdıív megbízhatósága két kivétellel (az egyetemista mintánál a fokozásos és a 

konformitás motiváció esetében) megfelelınek bizonyult. A faktortöltések is ennél a két 

tételnél voltak a legalacsonyabbak (2. táblázat). A Cronbach alfa értékei 0,64 (fokozásos 

motiváció az egyetemista mintában) és 0,90 (megküzdéses és szociális motivációk az 

egyetemista mintában) között alakultak és a két minta között csak csekély eltérés volt 

tapasztalható (3. táblázat).  

 

3. táblázat: A DMQ-R-SF-HU megbízhatósági mutatói az 1. vizsgálatban 
 Középiskolások Egyetemisták 

Szociális 0,86 0,90 

Fokozásos 0,77 0,64 

Megküzdéses 0,86 0,90 

Konformitás 0,78 0,69 
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A motivációk rangsora 

Mindkét minta esetében ugyanúgy alakult az alkoholmotivációk sorrendje. A legmagasabb 

átlag a szociális motiváció esetében mutatkozott, ezt követte a fokozásos, a megküzdéses és 

végül a konformitás motiváció. A két mintát összehasonlítva csak a megküzdéses és a 

konformitás motiváció esetében találtam szignifikáns különbséget. 

A nemi különbségeket tekintve a középiskolás fiúk a lányokhoz képest szignifikánsan 

magasabb értékeket mutattak a szociális (t=2,36; df=890; p<0,02) és a konformitás (t=3,60; 

df=890; p<0,001) motiváció skáláján. Ugyanakkor a megküzdéses motiváció esetében a 

középiskolás lányok kaptak magasabb átlagértéket, ez a különbség azonban nem volt 

szignifikáns (t=1,48; df=890; n.sz.). Az egyetemisták között a nık magasabb értéket adtak 

valamennyi faktoron, de csak a megküzdés skálán (t=2,78; df 344; p<0,007) találtam 

szignifikáns eltérést.  

 

4. táblázat: Az alkoholmotivációk átlagértékei és azok nemi különbségei az 1. vizsgálatban  
 Középiskolások Egyetemisták 

Alkoholmotivációk átlagértékei (szórás)* 

Szociális 2,62a (1,43) 2,65a (1,37) 

Fokozásos 1,79a (1,27) 1,80a (1,15) 

Megküzdéses 1,48a (1,30) 1,31b (1,25) 

Konformitás 0,76a (0,94) 0,56b (0,73) 

Nemek szerinti átlagok (szórás)* 

Férfiak   

Szociális 2,81a (1,38) 2,62a (1,38) 

Fokozásos 1,92b (1,31) 1,75a (1,15) 

Megküzdéses 1,41a (1,30) 1,14a (1,22) 

Konformitás 0,91b (1,05) 0,50b (0,66) 

Nık   

Szociális 2,58a (1,43) 2,68a (1,38) 

Fokozásos 1,77b (1,23) 1,86a (1,16) 

Megküzdéses 1,55a (1,30) 1,52a (1,23) 

Konformitás 0,68b (0,85) 0,63b (0,80) 

*A középiskolások és egyetemisták átlagainak összehasonlítására t-próbát használtam. 5%-os hibaszinten 
szignifikáns: a < b. 
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A motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolat 

Alkoholhasználati indikátorokként az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát, valamint 

a nagyivás prevalenciáját használtam. Az 5. táblázatból kitőnik, hogy a középiskolások 

esetében mindegyik korreláció pozitívnak és szignifikánsnak mutatkozott. Az 

egyetemistáknál csupán a megküzdéses és a konformitás motivációk nem korreláltak a 

részegség gyakoriságával. Úgy tőnik, ebben a mintában csak a pozitív töltető motivációk a 

meghatározóak az olyan mennyiségő alkohol elfogyasztásában, amely már részegséggel 

végzıdik. 

 

5. táblázat: Az alkoholmotivációk mint látens változók és az alkoholhasználat indikátorainak 
korrelációi az 1. vizsgálatban 
 Fokozásos Szociális Konformitás Megküzdéses 

Alkoholfogyasztás gyakorisága 

Középiskolások 0,52** 0,57** 0,14** 0,30** 

Egyetemisták 0,40** 0,31** 0,11* 0,21** 

Részegség gyakorisága 

Középiskolások 0,55** 0,53** 0,15** 0,32** 

Egyetemisták 0,36** 0,30** 0,08 0,08 

Nagyivás 

Középiskolások 0,43** 0,39** 0,15** 0,33** 

Egyetemisták 0,27** 0,34** 0,14** 0,11* 

Megjegyzés: *: p<0,05, **: p<0,01. 

Második lépésként két többváltozós strukturális egyenlet modell elemzését hajtottam végre 

(6. táblázat). Az elemzés során az ivási motivációk és a különbözı alkoholhasználati 

indikátorok kapcsolatát szabadon becsültem meg mindkét csoportban. Az eredmények szerint 

a modell illeszkedése megfelelı volt (χ2középiskolások=249; df=88; CFI=0,97; TLI=0,96; 

RMSEA=0,045 [0,038-0,051]; SRMR=0,031; χ2egyetemisták=267; df=88; CFI=0,92; TLI=0,87; 

RMSEA=0,077 [0,067-0,088]; SRMR=0,052). 
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6. táblázat: Alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztással összefüggı indikátorok kapcsolata 
(sztenderdizált regressziós együtthatók a SEM modell alapján) az 1. vizsgálatban  
 Fokozásos Szociális Konformitás Megküzdéses R2 

Alkoholfogyasztás 

Középiskolások 0,18 0,45*** -0,24*** 0,04 33,8% 

Egyetemisták 0,67* -0,24 -0,05 -0,06 17,3% 

Részegség 

Középiskolások 0,65*** 0,04 -0,27** 0,03 33,7% 

Egyetemisták 0,72* -0,23 -0,04 -0,21 16,2% 

Nagyivás 

Középiskolások 0,38 0,03 -0,18*** 0,13* 19,5% 

Egyetemisták -0,13 0,44* 0,01 0,06 12,1% 

Megjegyzés: *: p<0,05, **: p<0,01. 

Az eredmények rávilágítottak arra, hogy míg az egyetemisták esetében a fokozásos 

motivációk jelezték elıre az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát, addig a 

középiskolások esetében az összefüggések kicsit másként alakultak. A fiatalabbaknál a 

szociális és konformitás motivációk jelezték elıre az alkoholfogyasztás gyakoriságát, a 

fokozásos és konformitás motivációk pedig a részegség gyakoriságát. A nagyivást az 

egyetemisták között a szociális motiváció jelezte elıre, a középiskolásoknál pedig a 

fokozásos, a megküzdéses és a konformitás motivációk.  

 

6.4. Diszkusszió 

Elsı vizsgálatom célkitőzése az volt, hogy két különbözı korcsoportú mintán párhuzamosan 

elemezhessem, vajon az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív hosszú (DMQ-R-

HU) vagy rövid verziója (DMQ-R-SF-HU) válik-e be jobban az alkalmazás során. Míg a 

DMQ-R-HU illeszkedési mutatói nem voltak maradéktalanul kielégítıek, addig a DMQ-R-

SF-HU konfirmációs faktorelemzésének mutatói kitőnınek bizonyultak, valamint a négy 

motivációs skála alkoholfogyasztásra vonatkozó magyarázó ereje is magasabb volt, mint a 

hosszú verzió esetében. A két vizsgálat – összhangban a DMQ-R-SF eddigi svájci (Kuntsche 

és Kuntsche, 2009) és olasz (Mazzardis és mtsai., 2010) validálási vizsgálatok eredményeivel 

– megerısítette az alkoholmotivációk négy-dimenziós struktúráját, valamint a rövid kérdıív 

megbízhatóságát és megfelelı illeszkedési mutatóit. Bár a korábbi vizsgálatokkal ellentétben 
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(Cooper, 1994; Cooper és mtsai., 1995) a hosszú változat a jelen mintában nem mutatott 

megfelelı illeszkedést, a skála hosszú változatának alkalmazása sem elvetendı. Bár a hosszú 

skála tartalmi validitása megfelelı, valószínőleg a konfirmációs faktorelemzés modelljének 

szigorú kritériumai, nevezetesen a kereszttöltések nullában való rögzítése a mérési modellben 

okozhattak lényeges eltérést a mérési modell által elıre jelzett és az adatokban tapasztalt 

variancia-kovariancia mátrix között. Az ilyen feszültségekre lényegesen kisebb az esély a 

kevesebb tételt tartalmazó skáláknál. Az elégtelen illeszkedés pontos okainak feltárásához 

további – a feltáró és a megerısítı faktorelemzés jellemzıit ötvözı – elemzések válnak 

szükségessé.  

 

Az alkoholfogyasztási motivációk átlagértékeinek rangsora is ugyanúgy alakult mind a két 

magyar minta esetében, mint amit a nemzetközi vizsgálatok is mutattak (Kuntsche és 

Kuntsche, 2009; Mazzardis és mtsai., 2010). A szociális motivációk mentén mutatkoztak a 

legmagasabb átlagok, amelyet a fokozásos, a megküzdési, majd a konformitás motivációk 

követtek. A középiskolás fiúknál szignifikánsan magasabb érték mutatkozott a szociális 

motiváció skáláján, amely azt sugallja, hogy a fiúkra ebben a korban a barátokkal történı ivás 

sokkal jellemzıbb, mint a lányok esetében. A középiskolások és az egyetemisták motivációs 

átlagértékeinek összehasonlításából az derül ki, hogy az elıbbiek szignifikánsan magasabb 

értéket kaptak a megküzdéses és a konformitás motiváció skáláján. Ez egyrészt azt mutatja, 

hogy a fiatalabbak (középiskolások) esetében a kortársak erısebb nyomást gyakorolhatnak az 

alkoholfogyasztásra, mint az idısebbek esetében. Az önértékelés fejlesztésére és a stressz 

menedzselési képességeket javító egyéni és közösségi prevenciónak ebben vitális szerepe van 

(Komro és Toomey, 2002). Másrészt, az iskolai és családi nehézségekkel való megküzdési 

nehézségek eszerint központi kérdést jelenthetnek a középiskolások életében. Az iskolai 

keretek között zajló tantervi és tanterven kívüli, strukturált kommunikációt, asszertivitást és 

stressz menedzsmentet célzó készségfejlesztı programok ebben jelentıs javulást hozhatnak 

(Komro és Toomey, 2002; Conrod és mtsai., 2006). 

 

Számos tanulságot hordoznak magukkal azok az eredmények is, amelyek az 

alkoholmotivációk predikciós erejét írják le a fogyasztásra vonatkozóan. A nemzetközi 

kutatások eredményeivel (Kuntsche és mtsai., 2005, 2006) összhangban az egyetemisták 

esetében a belsıleg vezérelt fokozásos motivációk jelezték elıre az alkoholfogyasztás és a 

részegség gyakoriságát. Ezzel szemben a középiskolásoknál szerteágazó mintázatot 
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tapasztaltam: csak külsı motivációk (a szociális és a konformitás motiváció) jelezték elıre az 

alkoholfogyasztás gyakoriságát, de a részegség gyakoriságát a konformitás motiváció mellett 

már a belsı, fokozásos motiváció is elırejelezte. Ez az eredmény azt jelenti, hogy alapvetıen 

a kortársaktól illetve a kontextustól függ, hogy a serdülık mennyit isznak; azonban a 

részegséget már belsıleg vezérelt indokok is befolyásolják. Ezt erısíti meg az az eredmény is, 

miszerint a tinédzsereknél a konformitás motiváció mellett a megküzdéses és fokozásos 

(szintén belsıleg vezérelt) motivációk jelezték elıre a kockázatos ivást (nagyivást). Ezzel 

szemben az egyetemisták között a nagyivást a szociális motiváció jelezte elıre, ami azzal 

magyarázható, hogy ez a csoport különösen gyakran partikon, különféle társas 

összejöveteleken iszik kockázatos módon. Ugyanakkor ezeket a feltételezéseket további 

vizsgálatoknak kell megerısíteniük. 

 

Összességében az eredmények a DMQ-R-HU nem maradéktalanul kielégítı statisztikai 

tulajdonságait, ellenben a DMQ-R-SF-HU kiváló használhatóságot támasztják alá. A 

nagyfokú validitás és megbízhatóság mellett a rövid verzió további elınye, hogy gyorsabban 

kitölthetı, és könnyen beépíthetı nagyszabású felmérések kérdıív-anyagába, valamint a 

nemzetközi alkalmazás során a fordítás kevesebb hibalehetıséggel és torzítással bír.  

 

Az alkoholfogyasztási motivációkra vonatkozó információknak a prevencióban is nagy 

jelentıségük van. Egyrészt az alkoholmotivációk az alkoholfogyasztáshoz legközelebb álló 

tényezık, amelyek egyfajta kapubejáratként közvetítik egyéb tényezık (pl. elvárások, 

személyiség) hatását (ld. 3. fejezet, valamint Cooper, 1994; Kuntsche és mtsai., 2006, 2007a; 

Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 2008). Következésképp a prevenciós programok 

szempontjából stratégiailag fontos, könnyen elérhetı tényezıkrıl van szó. Másrészt mivel a 

célzott, testreszabott prevenciós megközelítések hatékonyabbak, mint az általános, átfogó 

programok (Gottfredson és Wilson, 2003; Masterman és Kelly, 2003), ezért érdemes a 

programokat a maladaptív motivációs háttérrel rendelkezı fiatalokra fókuszálni. Conrod és 

munkatársainak (2006) vizsgálata rávilágított arra, hogy rendkívül hatékonyak a túlzott 

alkoholfogyasztás csökkentésével foglalkozó prevenciós programok, amennyiben azok 

célzottan a kockázatos alkoholfogyasztással összefüggı motivációk megváltoztatására 

irányulnak.  
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A vizsgálatom jelentısége a prevenciós munka szempontjából az, hogy az eredmények 

rámutattak arra, hogy mely motivációk játszanak kitüntetett szerepet az egyes 

korcsoportokban. A középiskolásoknál az alkoholfogyasztást alapvetıen a kortársak 

határozzák meg. Ugyanakkor a problémás fogyasztást, azaz a részegséget és a nagyivást már 

belsı motivációk is elırejelezték, mint például a megküzdés és a fokozásos motiváció. Az 

egyetemistáknál inkább az izgalom és az alkohol okozta élmény fokozása meghatározó.  
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7. II. VIZSGÁLAT: ALKOHOLFOGYASZTÁSI MOTIVÁCIÓK VIZSGÁLATA 

FIATAL FELNİTTEK KÖRÉBEN REKREÁCIÓS SZÍNTÉREN  

7.1. Célkitőzés 

Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív hosszú (DMQ-R) és rövid verziójának 

(DMQ-R-SF) magyar középiskolás és egyetemista mintán történı adaptációját követıen egy 

következı vizsgálatban már célzottan a rövid verzió (DMQ-R-SF-HU) alkalmazhatóságát 

vizsgáltam egy speciális populáción. Az eddigi nemzetközi kutatási trendtıl eltérıen nem egy 

általános serdülı vagy egyetemista populáció, hanem egy rekreációs színtéren megkérdezett 

fiatal felnıttek alkották a vizsgálati mintát.  

 

A rekreációs színtér vizsgálata kiemelt jelentıséggel bír, mivel a 90-es évek eleje óta 

dinamikusan fejlıdı táncos-zenés szórakozóhelyek látogatóira magasabb alkohol- és 

drogfogyasztási prevalencia jellemezı (Demetrovics, 2009). Ezért ez a terep kiváló 

lehetıséget biztosít ahhoz, hogy a kockázatos és túlzott alkoholfogyasztás motivációs hátterét 

feltérképezzük.  

 

A legális és illegális szerek használata a rekreációs színtéren új jelenségként tőnt fel a 

gazdasági és politikai rendszer megváltozásával a 90-es évek elejétıl Magyarországon és a 

térségben (Demetrovics, 2001a). A 90-es évek közepéig a rekreációs színtér elsısorban az 

alternatív, underground kultúrával kapcsolódott össze, majd az elektronikus zenei partikon 

keresztül egyre inkább kommercializálódni kezdett, és a fiatalok rekreációjának meghatározó, 

széles társadalmi kört felölelı tényezıévé vált (Demetrovics, 2006, Demetrovics és mtsai., 

2008). Hazai empirikus vizsgálatok az európai trendhez hasonló magas illegális és legális 

szerhasználati prevalenciával jellemzik a rekreációs színteret. A budapesti táncos-zenés 

szórakozóhelyek látogatóit vizsgáló felmérésbıl (n=1051, átlag életkor 23 év, 60% férfi) az 

derült ki, hogy majdnem minden válaszadó kipróbált már valamilyen tiltott szert, valamint 

38.6% volt legalább 40 alkalommal részeg az élete során és 18,2% legalább hetente 

fogyasztott alkoholt (Demetrovics, 2009).  

 

A rekreációs színtéren bekövetkezett szerhasználat növekedésére a megelızı és 

ártalomcsökkentı programokkal foglalkozó állami és civil szervezetek nem voltak 
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felkészülve. Ahhoz, hogy célzott és hatékony programok készüljenek a rekreációs színtér 

különösen vulnerábilisnak számító látogatói részére, alapos ismertek szükségesek a 

szerhasználatuk hátterérıl és motivációs összetevıirıl. A prevenció szempontjából a 

motivációs tényezık megértése kiemelten fontos, mivel ezek egyrészt egyszerően 

vizsgálhatóak, másrészt az alkoholhasználat „legközelebbi” meghatározóinak számítanak, 

amelyek egyéb tényezık (pl. kultúra, személyiség, elvárások) szerepét közvetítik (ld. 3. és 4. 

fejezet). Ezen túlmenıen a megelızı programok tekintetében kiemelten fontos vizsgálni, 

hogy a DMQ-R-SF-HU alkalmazható lenne-e a parti-látogatók részére szervezett tanácsadási 

program keretében. A kérdıív kétségtelen elınye, hogy egyszerően és gyorsan kitölthetı 

jellege miatt azonnali visszacsatolást lehetne nyújtani a résztvevıknek. Amennyiben a DMQ-

R-SF-HU használata beválik a rekreációs színtéren is, annak jelentıs hozadéka lenne az 

egészségfejlesztés területén, különös tekintettel arra, hogy ez a színtér nehezen hozzáférhetı 

és látogatói pedig fokozott figyelmet igényelnek a megelızés és ártalomcsökkentés terén.  

 

A rekreációs színtérre jellemzı alkoholmotivációkat és azok sajátosságait a 2007-es Sziget 

fesztivál közönségének körében vizsgáltam. A vizsgálat célja az volt, hogy feltárjam, vajon az 

általános populációhoz képest a rekreációs színtéren mennyiben változnak az 

alkoholhasználat motivációs összetevıi, és milyen speciális, csak erre a színtérre jellemzı 

összefüggések állapíthatóak meg az alkoholhasználat és a motivációs tényezıinek 

kapcsolatáról.  

 

A Sziget látogatóiról eddig két nagyszabású, több éven át megismételt kutatás készült, 

amelyek fontos ismeretekkel és eredményekkel szolgálnak a látogatók demográfiai, 

szociológiai összetételérıl, értékrendjükrıl és a szerhasználattal kapcsolatos attitődjükrıl. 

Paksi (2000) kutatása a Sziget látogatóinak érték- és normarendszerérıl, szabadidı 

felhasználási szokásairól és drogfogyasztásáról igazolta azt a hipotézist, miszerint a 

megkérdezett látogatóknál az átlagpopulációhoz képest gyakoribb tiltottszer-használat volt 

megfigyelhetı. A Sziget-populáció társadalmi helyzete, a drogfogyasztásban való érintettsége 

és speciális veszélyeztetettsége nagyrészt megegyezik a magyarországi zenés-táncos 

szórakozóhelyek sajátos, kockázathordozó csoportjának drogfogyasztási szokásaival, amelyek 

markánsan eltértek a normál populáció értékeitıl (Demetrovics, 2001b; Demetrovics és mtsai, 

2008).  
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7.2. Módszer és eljárás 

Minta 

A Sziget fesztiválon Európa legnagyobb kulturális-zenei rendezvénye, amelyre 2007-ben 

mintegy 340.000 ember látogatott el. A fesztiválon belül a kutatási terep leszőkült az un. Civil 

falura, ahol az Egészségügyi Minisztérium által felállított Egészségsátorban az Országos 

Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) munkatársai négy napot (2007. augusztus 3-6. között) 

voltak jelen. A Sziget fesztivál Civil faluja megfelelı vizsgálati helyszínnek bizonyult, mivel 

ide a napközben szervezett civil programok miatt a Sziget látogatói a délelıtti és délutáni 

szabad idejükben, amikor nincsenek koncertek, szívesen ellátogatnak. Egy 2006-os felmérés 

szerint a Civil falu látogatóinak száma a fesztivál ideje alatt 3300-3400-ra tehetı (Paksi és 

Arnold, 2009). 

 

Az OEFI munkatársai a Civil falu látogatói közül mintegy 700 fıtıl kérdezték meg, hogy 

kitöltenének-e egy egészségmagatartásról szóló kérdıívet. A fáradozásukért cserébe kisebb 

ajándékokat kaptak, valamint részt vettek egy nyereményjátékon, amelyen három darab újság-

elıfizetést sorsoltunk ki. A megkérdezett személyek közül 543 fı töltötte ki a kérdıívet 

(77,6%-os részvételi arány; életkori tartomány 12–77 év), akik közül azonban 153 fıt ki 

kellett zárni a következı okok miatt. Összesen 56 fı nem fogyasztott alkoholt a kérdezést 

megelızı 12 hónapban, 21 személy esetében a hiányzó adatok száma meghaladta a 20%-os 

határt, s végül, mivel a kutatás célja a fiatal felnıttek alkoholmotivációjának vizsgálata volt, 

leszőkítettem az életkori tartományt 18-35 évre, amivel további 76 fıt kivettem a mintából.  

 

A végsı minta 390 fıt tartalmazott (172 férfi, 218 nı, átlagéletkor 23,6, szórás=4,4), akiknek 

56%-a Budapesten élt, egyharmaduknak (31%) legalább felsıfokú végzettséggel rendelkezett 

és 57,2%-uknak volt érettségije. 

 

Mérıeszközök 

Az alkoholmotiváció mérése 

A vizsgálatban a 12 tételes Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív Rövid 

Változatát (DMQ-R-SF-HU) (Kuntsche és Kuntsche, 2009) használtam, amelynek felépítését 
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ismertettem a 2.5. fejezetben. A DMQ-R-SF-HU hazai adaptációját a 6. fejezetben mutattam 

be. 

 

Az alkoholfogyasztás gyakoriságának mérése 

A vizsgálat során a résztvevıket megkérdeztem, hogy hány alkalommal ittak alkoholt az 

elmúlt 30 nap során. A 6. fejezetben bemutatott középiskolásokkal és egyetemistákkal végzett 

validálási vizsgálattal ellentétben nem az elmúlt 12 hónap során elfogyasztott alkohol 

mennyiségére, hanem egy szőkebb idı-intervallumra, az elmúlt hónapra voltam kíváncsi. 

Ennek hátterében az állt, hogy feltehetıen a nyári fesztivállátogatások és a Sziget fesztiválon 

való részvétel különösen ennél a mintánál egyfajta „szezonalitást” eredményez az 

alkoholfogyasztási mintázatban.  

 

A válaszlehetıségeket illetıen hat válaszkategóriát kínáltam fel a kérdıívben: 0, 1-2, 3-5, 6-9, 

10-19, 20 vagy több alkalommal ittak alkoholt. A késıbbi számítások érdekében és a léptékek 

egységessé tételéhez az egyes válaszkategóriák közepét vettem alapul és 25 alkalmat az utolsó 

válasz esetében.  

 

A részegség gyakoriságának mérése 

A megkérdezetteknek az elmúlt 30 napot figyelembe véve kellett megjelölniük, hogy hány 

alkalommal rúgtak be. A válaszlehetıségek az alábbiak voltak: 0, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-39, 

és 40 vagy több alkalommal. A válaszkategóriák kódolása ugyanúgy történt, mint az 

alkoholfogyasztás gyakoriságának esetében. 

 

Alkohollal összefüggı problémák mérése 

A résztvevıktıl az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható iskolai problémák, a 

verekedés és az óvszer nélküli (azaz kockázatos) szexuális magatartás elmúlt évi 

prevalenciáját is megkérdeztem. Mindhárom kérdés esetében négy megjelölhetı válasz volt: 

„soha” (0-val kódolva), „néha (azaz 1-5 alkalommal, 1-sel kódolva), „gyakran” (azaz 6-39 

alkalommal, 2-sel kódolva) és „mindig” (3-sal kódolva). 
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Statisztikai eljárás 

Konfirmációs faktorelemzés 

A DMQ-R-SF négy-dimenziós faktorstruktúrájának megerısítésére konfirmációs 

faktorelemzést (CFA) végeztem (Brown, 2006), amelynek során az illeszkedés mellett 

vizsgáltam a tételek töltését és a faktorok közötti korrelációt. A modell illeszkedésének 

elemzésekor számos mutató (CFI, TLI, RMSEA, NNFI, SRMR) értékét figyelembe vettem. A 

CFI (comparative fit index), a NNFI (nonnormed fit index) és a TLI (Tucker Lewis index) 

mutatók az alapmodellhez való illeszkedést mutatják, és annál jobb az illeszkedés, minél 

közelebb van az érték az 1-hez (lehetıleg >0,90). Az RMSEA (root mean square error of 

approximation) és az SRMR (standardized root mean square residual) esetében a jó modellek 

értéke  < 0,05;  a közepesen illeszkedı modellek kb. 0,08, a gyenge illeszkedéső modellek 

esetében az érték > 0,10 (Kline, 2005). 

 

A négy alkoholmotiváció skála megbízhatóságát a Cronbach alfa mutatóval mértem. A belsı 

konzisztencia értékét akkor tekintettem megfelelınek, ha az 0,7 fölött volt (Nunnally és 

Bernstein, 1994). 

 

A faktorstruktúra nemek közötti egyenlıségét is vizsgáltam, melynek során a négy-dimenziós 

modellt elıször külön szabadon becsültem meg a férfiak és a nık esetében. Ezt követıen a 

faktortöltések és a metszéspontok invarianciáját feltételeztem a két csoport között, és 

összevetettem a szabadon becsült modell a χ2, CFI, NNFI, RMSEA és SRMR értékeit a 

rögzített (fix) modellével.  

 

Átlagok közötti különbségek 

A statisztikai elemzés magában foglalta továbbá a négy alkoholmotiváció skála átlagértékeit 

és azok nembeli eltérését. A nembeli különbségek mérésére az egyes motivációk 

összpontszámai alapján egy 2 (nem) x 4 (motivációk) vegyes modellő ANOVA-t használtam.  
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Az alkoholhasználat egyéb indikátoraival való összefüggés 

Az alkoholhasználat indikátorainak és a motivációk kapcsolatát két strukturális egyenletek 

modellel (SEM) becsültem meg. Az elsı modellben az alkoholfogyasztás és a részegség 

gyakoriságát vizsgáltuk függı változóként, a második modellben az alkohollal összefüggı 

problémák elıfordulási gyakoriságát tekintettem függı változónak. A négy alkoholmotivációt 

független látens változóként kezeltem. Az alkoholfogyasztás indikátorait logaritmus 

transzformációnak vetettem alá a normális eloszlástól való eltérés csökkentése érdekében. A 

nemet és az életkort kontrolláltam az elemzések során. 

 

A leíró statisztikai elemzéseket az SPSS 15.0 szoftver csomaggal (SPSS, 2006), a SEM-et az 

MPLUS 6.0 (Muthén és Muthén, 2007) programcsomaggal végeztem el. A SEM elemzések 

során olyan becslési módot alkalmaztam (MLR), amelyik robusztus a normalitás megsértése 

szempontjából. 

 

7.3. Eredmények 

Konfirmációs faktorelemzés 

A 7. táblázat mutatja a konfirmációs faktorelemzés során kapott faktortöltéseket, illeszkedési 

mutatókat, valamint a Cronbach alfa értékeket és a faktorok közötti korrelációk értékeit. A 

faktortöltések egy kivétellel (a fokozásos motiváció „mert jó buli alkoholt inni” tétele) 

minden tétel esetében 0,6 fölött voltak.  

 

A faktorok közötti legmagasabb korreláció a fokozásos és a szociális motiváció között 

adódott. A legalacsonyabb értéket a konformitás és a fokozásos, valamint a konformitás és a 

szociális motiváció mutatta. 

 

A belsı konzisztencia értéke 0,75 fölött volt a fokozásos skála kivételével, melynek esetében 

az érték 0,65 volt (7. táblázat).  
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7. táblázat: A konfirmációs faktorelemzés eredményei: a sztenderdizált faktortöltések, a 
faktorok közötti korrelációk és a belsı konzisztencia értékei a 2. vizsgálatban  

Tételek Fokozásos Szociális Konformitás Megküzdéses 

“hogy feldobódj?“ 0,66    

„mert kellemes érzést okoz?“ 0,78    

„mert jó buli alkoholt inni?“ 0,48    

“mert segít élvezni egy bulit?”  0,69   

“mert élvezetesebbé teszi a társas 
összejöveteleket?” 

 
0,74 

  

”mert feldobja a bulikat, 
ünnepségeket?” 

 
0,86 

  

„hogy beilleszkedj egy általad 
kedvelt társaságba?” 

  
 0,61 

 

„hogy mások kedveljenek?”    0,83  

„hogy ne érezd úgy, hogy 
kimaradsz valamibıl?” 

  
 0,77 

 

“mert segít, amikor lehangolt vagy 
ideges vagy?” 

   
0,81 

“hogy jobb kedvre derülj, ha rossz 
hangulatban vagy?” 

   
0,82 

“hogy elfeledkezz a 
problémáidról?” 

   
0,73 

Korreláció a szociális motivációval 0,72    

Korreláció a konformitás 
motivációval 

0,31 0,31   

Korreláció a megküzdéses 
motivációval 

0,61 0,38 0,43  

Cronbach alfa 0,65 0,80 0,76 0,82 

 

A teljes mintára vonatkozó szabadon becsült modell illeszkedése megfelelı volt (χ2=129; 

df=48; CFI=0,94; TLI=0,92; RMSEA=0,066 [0,052-0,080]; SRMR=0,057). 

 

Nemi különbségek 

A 8. táblázatban láthatóak a nemi különbségeket vizsgáló modellek illeszkedési mutatói. 

Ebbıl kitőnik, hogy a háromfajta modell nem tér el lényegesen egymástól, azaz a 

konfirmációs faktorelemzés során nem mutatkozott nemi eltérés a faktortöltéseket, a faktorok 

közötti korrelációk és a belsı konzisztencia értékeit tekintve. A mutatók ugyanis nagyjából 

azonosak maradtak akkor is, amikor a faktortöltéseket korlátoztam, illetve még abban az 
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esetben is, amikor egy harmadik modellben már nemcsak a faktortöltések egyenlıségét, 

hanem a metszéspontok és a korrelációk invarianciáját is feltételeztem. 

 

8. táblázat: A nemi különbségek tesztelése különbözı modellek becslése során a 2. 
vizsgálatban 

 CFI NNFI RMSEA [90 % CI] SRMR χ2 df 

Szabadon becsült, 
nem egyenlıségre 
korlátozott modell 

0,94 0,92 0,05 [0,01–0,06]  0,02 193,2 96 

A faktortöltések 
egyenlıségét 
feltételezı modell  

0,94 0,92 0,05 [0,04–0,06] 0,03 211,0 104 

A faktortöltések 
egyenlıségét, a 
metszéspontok és a 
korrelációk 
invarianciáját 
feltételezı modell 

0,91 0,91 0,06 [0,05–0,07] 0,04 279,4 126 

 

A motivációk rangsora 

Csak úgy, mint a középiskolásokkal és egyetemistákkal végzett validálási vizsgálat során, a 

legmagasabb átlag a szociális motiváció esetében mutatkozott. Ezt követte a fokozásos, a 

megküzdéses és végül a konformitás motiváció. A nemi különbségek tekintetében a szociális, 

a fokozásos és a konformitás motiváció esetében mutattak a férfiak magasabb pontszámot. A 

megküzdéses motiváció skála esetében nem volt szignifikáns a különbség (t=0,03; df=388; 

n.sz.) 

 

9. táblázat: Az alkoholmotivációk átlagértékei és azok nemi különbségei (zárójelben a szórás 
értékek) a 2. vizsgálatban 
  NEM NEMI KÜLÖNBSÉG 

 TOTAL Férfiak Nık t df p< 

Szociális 2,12 (0,58) 2,22 (0,57) 2,03 (0,57) 3,31 388 0,01 

Fokozásos 1,76 (0,52) 1,84 (0,53) 1,69 (0,51) 2,89 388 0,04 

Megküzdéses 1,47 (0,53) 1,47 (0,53)  1,47 (0,54) 0,03 388 n.sz 

Konformitás 1,26 (0,41) 1,33 (0,48) 1,20 (0,34)  2,91 301 0,04 
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A motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolat 

Alkoholhasználati indikátorokként az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát, valamint 

az alkohollal összefüggı problémák prevalenciáját használtam. A 10. táblázatból kitőnik, 

hogy csak a szociális motiváció nem korrelált a kockázatos szexuális magatartással, minden 

egyéb indikátor szignifikánsan és pozitívan korrelált a négy alkoholmotivációval. 

 

10. táblázat: Az alkoholmotivációk mint látens változók és az alkoholhasználat és az 
alkohollal összefüggı problémák indikátorainak korrelációi a 2. vizsgálatban 

 Fokozásos Szociális Konformitás Megküzdéses 

Alkoholhasználat 

Fogyasztás gyakorisága 0,35*** 0,33*** 0,17** 0,24*** 

Részegség gyakorisága 0,45*** 0,40*** 0,12* 0,31*** 

Alkohollal összefüggı problémák 

Iskolai problémák 0,24*** 0,11* 0,24*** 0,34*** 

Óvszer nélküli szexuális 
kapcsolat 

0,15** 0,06 0,16** 0,24*** 

Agresszív magatartás 0,16** 0,13* 0,26*** 0,26*** 
* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 

Második lépésként két többváltozós strukturális egyenlet modell (SEM) elemzését hajtottam 

végre, amelyben az ivási motivációk és a különbözı alkoholhasználati indikátorokat szabadon 

becsültem meg (11. táblázat). Az eredmények szerint a modell illeszkedése megfelelı volt 

(fogyasztási és részegségi indikátorok: χ2= 225; df=89; CFI=0,93; NNFI=0,90; RMSEA = 

0,06 [0,05–0,07]; alkoholfogyasztással összefüggı problémák: χ2= 234; df=87; CFI=0,92; 

NNFI=0,89; RMSEA=0,06 [0,05–0,07]). 

 

Az eredmények rávilágítottak arra, hogy míg a szociális motivációk megbízhatóan elıre 

jelezték az alkoholfogyasztás gyakoriságát, addig a részegség gyakoriságát egy motiváció sem 

jelezte elıre. Az alkohollal összefüggı problémáknak a megküzdéses motiváció volt minden 

esetben a szignifikáns magyarázója. Ezen kívül a szociális motiváció az iskolai ill. 

munkahelyi problémákat, a konformitás motiváció pedig az agresszív magatartást jelezte 

elıre. A fokozásos és a konformitás motiváció nem jelzett elıre egy alkoholhasználati 

indikátort sem. A megmagyarázott variancia 7,5% és 22,7% között mozgott. A férfiak a 

kockázatos szexuális magatartást kivéve minden esetben szignifikánsan magasabb értéket 

kaptak a motivációk és a vizsgált indikátorok elırejelzésében. A korosztálybeli eltéréseket 

vizsgálva azt találtam, hogy elsısorban az alkoholhasználatban tapasztalható különbség, azaz 
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a fiatalok gyakrabban isznak, és gyakrabban lesznek részegek. Ugyanakkor az alkohollal 

összefüggı problémák tekintetében csupán az iskolai problémákkal mutattak a motivációk 

szignifikáns és negatív korrelációt, amely a kérdıívben megfogalmazott kérdéssel is 

összefügghet. A kérdés ugyanis nem foglalta magában egyértelmően a munkahelyi 

problémákat, és az idısebb, iskolába nem járó válaszadók esetleg nem tartották relevánsnak a 

kérdést. A másik két alkohollal összefüggı probléma elırejelzésében a kor irreleváns 

tényezınek tőnt. 

 

11. táblázat: Alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztással összefüggı indikátorok kapcsolata 
(sztenderdizált regressziós együtthatók a SEM modell alapján) a 2. vizsgálatban 

 Fokozásos Szociális Konformi
-tás 

Megküz-
déses 

Nem Kor R
2 

Alkoholhasználat 

Fogyasztás 
gyakorisága 

0,15 0,20* -0,04 0,09 -0,21*** -0,10* 16,5% 

Részegség 
gyakorisága 

0,23 0,18 -0,11 0,15 -0,16*** -0,12* 22,7% 

Alkohollal összefüggı problémák 

Iskolai 
problémák 

0,16 -0,21* 0,08 0,30*** -0,15** -0,12* 15,2% 

Óvszer 
nélküli 
szexuális 
kapcsolat 

0,07 -0,13 0,06 0,23** -0,09 -0,02 7,5% 

Agresszív 
magatartás 

-0,19 0,08 0,15* 0,30*** -0,18*** 0,00 11,6% 

Megjegyzés: Minden modellt kontrolláltunk nemre és korra. A megmagyarázott variancia 
(R2) nem tartalmazza a nem és a kor hatását.  
* P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 
 

7.4. Diszkusszió 

A vizsgálatom fı célja az volt, hogy igazoljam az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított 

Kérdıív rövid verziójának (DMQ-R-SF) négy-dimenziós struktúráját, megfelelı 

pszichometriai tulajdonságait és alkalmazhatóságát egy eddig nem vizsgált populációban. A 

korábbi nemzetközi (pl. Cooper és mtsai., 1992; Cooper, 1994; Stewart, Zeitlin és Samoluk, 

1996; Martens és mtsai., 2003; Kuntsche és Kuntsche, 2009; Mazzardis és mtsai., 2010), 

valamint az általam végzett hazai validálási vizsgálatok (ld. 6. fejezet) elsısorban 

középiskolás és egyetemista mintán elemezték az alkoholmotivációkat. Az ebben a fejezetben 
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bemutatott vizsgálat újdonsága tehát, hogy egyrészt egy idısebb, másrészt egy speciális, 

heterogénebb összetételő, a rekreációs színtéren toborzott mintát használt az 

alkoholmotivációk vizsgálatához.  

 

Az eredmények összességében alátámasztották Kuntsche és Kuntsche (2009) svájci mintán 

kapott eredményeit, amelyen a DMQ-R-SF kérdıívet elıször validálták, valamint egy olasz 

mintán végzett validálási vizsgálat eredményeit (Mazzardis és mtsai., 2010) is. Ezekhez a 

vizsgálatokhoz hasonlóan az egyes motivációk közötti korrelációk is ugyanazon mintázat 

szerint alakultak, valamint az eredmények ekvivalensnek mutatkoztak a nık és a férfiak 

összehasonlításában is. Eltérést tapasztaltam a svájci és az olasz vizsgálathoz képest abban, 

hogy a fokozásos motiváció „mert jó buli alkoholt inni” tételének viszonylag alacsony (<0,6) 

faktortöltése volt és a fokozásos motiváció skála belsı konzisztenciája kicsivel az elfogadható 

értékküszöb alatt maradt (Cronbach alfa: 0,65). Ugyanezzel a problémával szembesültem a 6. 

fejezetben bemutatott egyetemista minta esetében: a „mert jó buli alkoholt inni” tétel 

faktortöltése a többi tételtıl eltérıen szintén alacsony volt, és a fokozásos motiváció skála 

Cronbach alfa értéke 0,64 volt. Mivel sem a 6. fejezetben bemutatott középiskolás mintával, 

sem a svájci és olasz vizsgálatban használt középiskolás mintával sem adódott ilyen 

probléma, elképzelhetı, hogy az idısebb korcsoportban ez a tétel nehezen értelmezhetı és 

félrevezetı, amely összességében lerontja az egész fokozásos motiváció skála belsı 

konzisztenciáját. Késıbbi vizsgálatokban megfontolandó ennek a tételnek az átfogalmazása.  

 

Az alkoholfogyasztási motivációk átlagértékeinek rangsora is ugyanúgy alakult, mint amit a 

saját magyar kutatásaink és a nemzetközi vizsgálatok is mutattak (Kuntsche és Kuntsche, 

2009; Mazzardis és mtsai., 2010). A szociális motivációk mentén mutatkoztak a legmagasabb 

átlagok, amelyet a fokozásos, a megküzdési, majd a konformitás motivációk követtek. 

 

Bár mindegyik alkoholmotiváció szignifikáns és pozitív kapcsolatban állt az 

alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságával, a többváltozós strukturális egyenlet modell 

(SEM) alkalmazása arra világított rá, hogy csupán a külsıleg vezérelt, ezáltal valamelyest 

változékonyabbnak tekinthetı szociális motiváció tudja az ivás gyakoriságát megbízhatóan 

elırejelezni. Úgy tőnik, hogy a rekreációs színtéren a fiatal felnıttek között a társas kontextus 

az ivás gyakoriságának a domináns tényezıje.  
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Az alkohollal összefüggı problémák is egy kivétellel pozitív és szignifikáns kapcsolatban 

álltak az alkoholmotivációkkal: csupán a szociális motiváció és az óvszer nélküli szexuális 

kapcsolat között nem mutatkozott együttjárás. Ugyanakkor a korrelációs kapcsolatokon 

túlmutató, alaposabb, SEM-mel végzett elemzés a motivációk predikciós erejérıl azt mutatta, 

hogy csak a megküzdéses motiváció jelzi elıre egyértelmően az összes általam vizsgált 

alkohollal összefüggı problémák (pl. tanulási nehézségek, agresszív magatartás, kockázatos 

szexuális kapcsolatok) elıfordulását a vizsgált fiatal felnıtt csoportban, amely alátámasztja a 

nemzetközi tapasztalatokat (Cooper, 1995; Kuntsche és mtsai., 2005). Hasonlóan Bradley, 

Carman és Petree (1991) eredményeihez azt tapasztaltam, hogy a megküzdéses motiváció 

mellett a szociális motiváció is szignifikánsan elırejelzi az iskolai problémák kialakulását, 

amely azt sugallja, hogy a rosszabbul tanulók számára a haverokkal történı italozás egy 

meghatározó szabadidıs tevékenység, amely feltehetıleg a rossz iskolai teljesítményükhöz is 

hozzájárul. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kérdésfeltevés nem foglalta magában a 

munkahelyi problémákat, amely az eredményeket valamelyest torzíthatta, mivel az idısebbek 

(már nem egyetemisták) nem érezték magukra vonatkozónak a kérdést. Végül nem meglepı 

módon és korábbi vizsgálatokat alátámasztva (Cooper, 1994; Kuntsche, Stewart és Cooper, 

2008) a konformitás motiváció az agresszív magatartás szignifikáns prediktorának 

mutatkozott: azaz a csoportba való beilleszkedés mint az ivás motivációja összefügg a 

fesztivál-látogatók fizikai agresszivitással.  

 

A vizsgálat eredményeivel kapcsolatban néhány korlátozó tényezı is felmerült. Egyrészt a 

Civil faluban felállított Egészségsátor látogatói az átlagnál egészségtudatosabb egyéneknek 

tekinthetıek, azaz az eredményeket csak óvatosan lehet a rekreációs populációra 

általánosítani. Másrészt az általam elemzett alkoholhasználati indikátorok csak az elmúlt 30 

napi alkoholfogyasztás és részegség gyakoriságára vonatkoztak. Érdemes lenne egy további 

kutatásban az eredményeket más indikátorok bevonásával (pl. fogyasztás mennyisége egy 

átlagos napon) is megerısíteni. Harmadrészt kutatásom korlátai között meg kell említeni, 

hogy a keresztmetszeti vizsgálatból következıen nem lehet elkülöníteni az ok-okozati 

tényezıket.  

 

Mindent összevetve az eredmények megerısítik azt, hogy a DMQ-R-SF-HU érvényes, 

megbízható és gyors mérıeszközként használható. A DMQ-R-SF-HU invarianciája 

különbözı rétegek és kulturális csoportok között azt bizonyítja, hogy a kérdıív nemcsak nagy 
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volumenő egészség-felmérésekben alkalmazható, hanem kisebb mintákon és speciális 

színtereken is, mint például amilyen egy zenei fesztivál. A vizsgálat legfontosabb eredménye, 

hogy a DMQ-R-SF-HU jól használható mérıeszköz az ivás motivációs hátterének 

vizsgálatában olyan környezetben is (pl. partik, klubok), ahol az amúgy nehezen elérhetı, 

vulnerábilis csoportok lelhetıek fel, de a kérdıív kitöltésére szánható idı igen kevés.  

 

Mivel a rekreációs színtér megjelenése és fejlıdése viszonylag új jelenségnek tekinthetı 

Magyarországon, eddig csupán néhány kutatás foglalkozott a szerhasználat mintázataival és 

motivációival ebben a környezetben (pl. Demetrovics 2001b, 2006; Demetrovics és mtsai., 

2008). A DMQ-R-SF-HU használata segíthet abban, hogy ismereteket szerezzünk a fiatal 

parti- és klublátogatók alkoholhasználatának motivációs hátterérıl a rekreációs színtér 

különbözı szubkultúráiban.   

 

Újabb vizsgálatok az alkoholmotiváció területén arról tanúskodnak, hogy a személyiségbeli 

tényezık és az alkoholmotivációk összefüggésének nagyobb figyelmet érdemes tulajdonítani 

a prevenció terén (Conrod és mtsai., 2006). Ugyanakkor további kutatásokra van szükség 

annak pontosabb megértéséhez, hogy az alkoholmotivációkban bekövetkezett változások 

milyen módon befolyásolhatják a tanácsadás és kezelés hatékony kimenetelét (Stewart és 

mtsai., 2005). A DMQ-R-SF-HU jól használható lenne olyan tanácsadó és kezelési 

programokban, amelyek kockázatos alkoholfogyasztással jellemezhetı fiatalokat célozzák 

meg, mivel a kérdıív segítségével könnyen azonosíthatóak a különösen veszélyeztetettnek 

számító fokozásos és a megküzdéses ivók (Kuntsche és Kuntsche, 2009). Egy további 

lépésben ezeket a vulnerábilis fiatalokat prevenciós és tanácsadási programokba lehetne 

bevonni (Gorman, 2001; Masterman és Kelly, 2003; Swaim, 2003). A DMQ-R-SF-HU 

elınye, hogy a rekreációs színtéren gyors felmérést tesz lehetıvé az egyén 

alkoholmotivációiról és arról az azonnali kiértékelést követıen gyors visszacsatolást lehetne 

nyújtani az érdeklıdıknek. A személyes visszacsatolás elindíthat egy olyan folyamatot, 

amelyben az egyén reflektál az ivást megelızı különbözı (másképp többnyire nem tudatos) 

döntésekre, és ez a reflekció összességében lényeges bemeneti pontot jelenthet a tanácsadó 

programok számára.  

 

Empirikus bizonyítékok azt mutatják, hogy amennyiben visszacsatolást nyújtunk az egyén 

ivási mintázatáról, illetve mások alkoholfogyasztásáról megfogalmazott helytelen 
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percepciójáról, az egyrészt az egyén alkoholfogyasztásának csökkenéséhez vezet, másrészt az 

alkohollal összefüggı probléma tudatosítását és beismerését növeli (Walters, Bennett és Noto, 

2000; Neighbors és mtsai., 2007). Ezek alapján úgy tőnik, hogy más, átfogóbb intervenciós 

programokkal összehasonlítva különösen a személyre szabott visszacsatolásnak van nagy 

jelentısége a fiatalok alkoholfogyasztásának csökkentésében (Walters, Bennett és Noto, 

2000). A fesztiválok és klubok ideális színtérnek mutatkoznak a fiatal felnıttek 

megszólításában és ilyen típusú visszacsatolás nyújtásában. Mivel az eredményeink alapján a 

szociális motivációk jelezték elıre szignifikánsan a fogyasztás gyakoriságát, érdemes 

megemlíteni, hogy a személyre szabott visszacsatolás különösen a szociális ivók között tőnik 

hatékonynak, összehasonlítva az egyéb motivációs hátterő ivókkal (Neighbors és mtsai., 

2007). 

 



94 

 

8. III. VIZSGÁLAT: AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI MOTIVÁCIÓK 

INTERKULTURÁLIS ÖSSZEHASONLÍTÁSA MAGYAR ÉS SPANYOL 

EGYETEMISTÁK KÖZÖTT 

8.1. Célkitőzés 

Az alkoholfogyasztás gyakoriságát, mennyiségét és egyéb jellemzıit tekintve kultúránként 

jelentıs eltéréseket találunk. Room és Mäkelä (2000) az „alkohol kulturális pozíciója” 

kifejezést használják összefoglalóan annak leírására, hogy egy társadalmon belül milyen 

normák kapcsolódnak az alkoholfogyasztáshoz, mely italfajták fogyasztása tekinthetı 

dominánsnak, hogyan ágyazódik be az alkohol a mindennapokba, mennyire köthetı a 

fogyasztása az étkezésekhez vagy inkább ünnepekhez, és hogyan oszlik meg az egyes 

társadalmi csoportok között (pl. iskolázottság, jövedelem, kor, nem stb. szerint) a fogyasztása. 

A kulturális sajátosságok vizsgálata kiemelten fontos, mivel az alkohol kulturális pozíciója 

egy társadalmon belül sokkal tartósabbnak és nehezebben megváltoztathatónak bizonyul, mint 

az egyéni tényezık esetében (Room, 1992).  

 

Mint azt az 4.4. fejezetben leírtam, az alkoholmotivációk kutatása során a kulturális és az 

interkulturális tényezık vizsgálata eddig kevés figyelmet kapott. A közzétett vizsgálatokra 

nagyfokú földrajzi és kulturális koncentrálódás volt jellemzı, mivel ötbıl négy kutatás az 

Egyesült Államokban készült, az is többnyire az egyetemi hallgatók sajátos mintájának 

elemzése alapján (Kuntsche és mtsai., 2006). Más kultúrákban végzett vizsgálatokról csak 

korlátozott ismereteink vannak. További hiányosságot jelent, hogy kevés kivétellel (Nagoshi 

és mtsai., 1994; Gire, 2002; Pikó, Wills és Walker, 2007; Kuntsche és Kuntsche, 2009; 

Mazzardis és mtsai., 2010) az Egyesült Államokon kívül készült kutatások is csak egy kultúra 

vizsgálatára szorítkoztak. Azonban ezeket a nemzeti, azaz nem interkulturális összehasonlítást 

tükrözı eredményeket összevetve arra következtethetünk, hogy különbözı kultúrák között 

feltőnı hasonlóságok figyelhetıek meg az alkoholhasználat motivációs hátterében. 

 

A szakirodalom áttekintése során négy tanulmányt találtam, amelyek az alkoholmotivációk 

interkulturális összehasonlításával foglalkoztak (Nagoshi és mtsai., 1994; Gire, 2002; Pikó, 

Wills és Walker, 2007; Kuntsche, Stewart és Cooper, 2008). Összességében ezek a 

vizsgálatok nem mutattak egybehangzó eredményeket. Míg kulturálisan markánsan 
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különbözı országok összehasonlításában jelentıs különbségek mutatkoztak (Nagoshi és 

mtsai., 1994; Gire, 2002; Pikó, Wills és Walker, 2007), addig hasonlóbb kultúrákban nem volt 

tapasztalható számottevı különbség (Kuntsche, Stewart és Cooper, 2008). A négy kutatás 

eredményeit az 4.4. fejezetben részletesen bemutattam. 

 

A jelen kutatásban az volt a célkitőzésem, hogy feltárjam, mennyiben különbözik magyar és 

spanyol egyetemisták alkoholfogyasztásának motivációs háttere. Ez a két ország optimális 

kutatási területe az interkulturális összehasonlításnak, mivel igen különbözı 

alkoholfogyasztási szokással jellemezhetıek (Anderson és Baumberg, 2006) és jól leképezi az 

Európában uralkodó, eltérı mintázattal bíró alkoholhasználati kultúrákat.  

 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Európában az utóbbi két évtizedben az ivási 

mintázatokban dinamikus változások voltak megfigyelhetıek (Simons-Morton és mtsai., 

2009; Kuntsche és mtsai., 2010b). Ez a változás egyszerre jelentett egyre nagyobb fokú 

hasonlóságokat, konvergáló tendenciákat, valamint növekvı különbségeket is (Simons-

Morton és mtsai., 2009; Popova és mtsai., 2007).  

  

A szocialista rendszer összeomlását követıen, 1989 után növekedni kezdett az 

alkoholfogyasztás mértéke Kelet-Közép-Európában, és mintegy másfél évtizeddel késıbb a 

térség alkoholfogyasztási volumene a világon a második legmagasabb szintet érte el (Rehm és 

mtsai., 2003). Popova és munkatársai (2007) a régió sajátosságának tekinthetı 

alkoholfogyasztási mintázatot „rendszertelen nagyivással” („irregular binge drinking pattern”) 

jellemzik.  

 

Az epidemiológiai adatok azt mutatják, hogy miközben a hagyományosan alacsony 

prevalenciával rendelkezı Kelet-Európában növekedett az alkoholfogyasztás, addig Nyugat-

Európában az eredetileg magasnak számító alkoholfogyasztási prevalencia csökkeni kezdett. 

Az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” (HBSC) felmérés (l. 1.1. és 1.2. fejezet) 

adatai alapján Kuntsche és munkatársai (2010b) azt állapította meg, hogy 1997/98 és 2005/06 

között a 15 éves serdülık részegségének életprevalenciája Nyugat-Európában csökkent 

(különösen a fiúknál), azonban Kelet-Európában nıtt (mindkét nem esetében).  
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Ez a kelet-nyugati divergencia egyértelmően leképezıdik Magyarország és Spanyolország 

között is. Míg a Spanyolországban regisztrált alkoholfogyasztás mennyisége 1989-ig 

meghaladta a magyarországiét, addig az óta a spanyolok fogyasztása folyamatosan csökkent, 

a magyaroké pedig alig változott, vagy valamelyest emelkedett. 2003-ban a spanyolok 

fejenkénti alkoholfogyasztása 11,7 liter volt, míg a magyaroké 13,6 liter (Global Status 

Report on Alcohol, 2004). A nagyivást illetıleg a spanyolok mediterrán ivási kultúrája 

protektívnek tőnik. A mediterrán alkoholfogyasztási kultúrára elsısorban étkezéshez illetve 

bizonyos szokásokhoz köthetı ivás jellemzı, amely viszonylag alacsony alkohollal 

összefüggı mortalitással és részegségi prevalenciával jár együtt (Alvarez és del Rio, 1994; 

Room és Mäkele, 2000). A 18-24 éves fiatalok nagyivását (>5+ ital fogyasztása hetente) 

illusztráló epidemiológiai adatok is ezt a protektív hatást tükrözik: a magyar nagyivók aránya 

ebben a korosztályban 12,2%, míg a spanyoloké 8,6% (Global Status Report on Alcohol, 

2004). De már a 15 éves fiúk esetében is jelentıs eltérés mutatkozik a részegség 

életprevalenciáját tekintve a két ország között: a 15 éves magyar fiúk 40%-a, a spanyol fiúk 

29%-a volt már legalább egyszer részeg életében (Currie és mtsai., 2006).  

 

Ezeket a kulturális különbségeket és tendenciákat figyelembe véve azt feltételeztem, hogy a 

magyar és a spanyol egyetemisták alkoholmotivációiban eltérés fog mutatkozni. A vizsgálat 

során specifikusan arra kerestem a választ, hogy (1) milyen különbségek és hasonlóságok 

jellemzik a magyar és a spanyol egyetemisták négy alkoholmotivációinak átlagértékeit, és (2) 

mennyiben különbözik az alkoholmotivációk predikciós ereje a nagyivás és az alkohollal 

összefüggı problémák elırejelzésében a két kultúra között. 

 

8.2. Módszer és eljárás 

Minta 

Az adatfelvétel 2009 tavaszán zajlott három magyar és három spanyol egyetemen.  

Valamennyi egyetemen olyan oktatókat kerestünk meg, akik az alsóéves hallgatók számára 

elıadásokat tartottak a kötelezı kurrikulum részeként. Az oktatókat megkértük, hogy 

legyenek szívesek a hallgatóik számára szétküldeni e-mailen egy elıre megfogalmazott 

felhívást a kutatásban való részvételre. A kutatás online adatfelvétellel készült, így a hallgatók 

a levélben egy web címet és egy belépési kódot is kaptak, amivel elérhették a kérdıívet. 
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Budapesten az Eötvös Loránd Egyetemen 1075, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen 870, míg a Budapesti Corvinus Egyetemen 900 fı számára ment ki felkérı levél. 

Spanyolországban az Universidad de Almeríán 962, az Universidad de Huelván 1119, míg 

Universidad de Sevillán összesen 29 hallgató számára lett kiküldve a felkérés. Végül összesen 

1588 fı vett részt a vizsgálatban. Mivel az alkoholmotivációkat csak az alkoholt fogyasztók 

esetében lehet mérni, ki kellett venni 41 fıt (17 magyar és 24 spanyol válaszadót, azaz 

összesen 2,6%-ot) a mintából, ugyanis nem fogyasztottak alkoholt az elmúlt 12 hónapban. A 

végsı minta így 1547 fıbıl állt: Budapesten 1011 fıbıl (válaszadók aránya 35,5%), 

Spanyolországban 577 fıbıl (válaszadók aránya 27,3%). Ezek a válaszadási arányok 

megfelelnek egyéb online alapú, egyetemistákkal végzett felméréseknek az 

alkoholmotivációk területén (l. pl. Kuntsche, Von Fischer és Gmel, 2008). A minta nemi és 

korosztályi jellemzıirıl a 12. táblázat ad áttekintést.  

 

12. táblázat: A 3. vizsgálat mintájának jellemzıi 
 Magyar Spanyol 

A minta nagysága (fı) 1011 550 

Férfiak aránya (%) 37,5% 37,1% 

Átlagéletkor (szórás) 22,4 (2,68) 22,7 (3,20) 

 

Mérıeszközök 

Az alkoholmotiváció mérése 

A vizsgálatban a 12 tételes Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív Rövid 

Változatát (DMQ-R-SF-HU) (Kuntsche és Kuntsche, 2009) használtam, amelynek felépítését 

ismertettem a 2.5. fejezetben. A DMQ-R-SF-HU hazai adaptációját a 6. fejezetben mutattam 

be. A vizsgálatban annyit módosítottam a kérdıíven, hogy a rövid verzióban használatos 

három válaszlehetıség (1=”soha”, 2=”idınként”, 3=”szinte mindig”) helyett a hosszú verzió 

öt válaszlehetıségét (1=”soha/majdnem soha”, 2=”idınként”, 3=”az esetek felében”, 

4=”gyakran”, 5=”mindig/majdnem mindig”) volt felkínálva a válaszadóknak. Ennek 

hátterében az a módszertani feltételezés állt, hogy a válaszadók alkoholmotivációit a 

szélesebb skála jobban tükrözi. A kérdıív instrukcióján nem változattam (ld. Melléklet). A 

kérdıív spanyol nyelvő változatát az ELTE Addiktológiai Tanszéki Csoportjának munkatársai 
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végezték el külsı, független megfigyelık bevonásával. A kérdıív oda-vissza fordítása 

biztosította a spanyol nyelvő változat szakmai megfelelıségét és érthetıségét. 

 

Az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságának mérése 

A vizsgálat során a résztvevık választ adtak arra, hogy hány alkalommal ittak alkoholt és 

hány alkalommal lettek részegek az elmúlt 30 nap során. A válaszlehetıségeket illetıen hat 

válaszkategória szerepelt a kérdıívben: „egyszer sem” (0-val kódolva), „1-3 alkalommal” (2-

vel kódolva), ”4-9 alkalommal” (6,5-tel kódolva), „10-19 alkalommal” (14,5-tel kódolva), 

„nem minden nap, de legalább 20 vagy több alkalommal” (25-tel kódolva) és „minden nap” 

(30-cal kódolva).  

 

Alkohollal összefüggı problémák mérése 

Az alkohollal összefüggı problémákat a RAPI (Rutgers Alcohol Problem Index: White és 

Labouvie, 1989) teszt segítségével mértem. Ez a serdülı és fiatal felnıtt mintán kifejlesztett 

23 itemes skála azt vizsgálja, hogy a megkérdezettek az elmúlt évre vonatkozóan hányszor 

éltek át bizonyos negatív következményeket az alkoholfogyasztással összefüggésben (pl. 

„mentél részegen iskolába, vagy a munkahelyedre?”, „rokonaid kerülték a társaságodat?”, 

„úgy érezted, hogy a megszokottnál több alkoholra van szükséged ahhoz, hogy elérd a 

szokásos hatást?”). A problémák elıfordulási gyakoriságát egy ötfokú skálával méri, 

amelyben a következı válaszlehetıségeket kínálják fel: „soha” (1-gyel kódolva), „1-2 

alkalommal” (2-vel kódolva), „3-5 alkalommal” (3-mal kódolva), „6-10 alkalommal” (4-gyel 

kódolva), „több, mint 10 alkalommal” (5-tel kódolva). A 23 item válaszainak átlagából 

adódik az un. RAPI-érték (White és Labouvie, 1989). Csakúgy, mint a DMQ-R kérdıív 

fordítása során a RAPI kérdıív spanyol és magyar nyelvő fordítását az ELTE Addiktológiai 

Tanszéki Csoportjának munkatársai végezték el külsı, független megfigyelık bevonásával. A 

kérdıív oda-vissza fordítása biztosította a spanyol és magyar nyelvő változat szakmai 

megfelelıségét és érthetıségét. 

 

Statisztikai eljárás 

Konfirmációs faktorelemzés 

A DMQ-R-SF négy-dimenziós faktorstruktúrájának megerısítésére konfirmációs 

faktorelemzést (CFA) végeztem (Brown, 2006), amelynek során az illeszkedés mellett 
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vizsgáltam a tételek töltését és a faktorok közötti korrelációt. A modell illeszkedésének 

elemzésekor számos mutató (CFI, TLI, RMSEA, NNFI, SRMR) értékét figyelembe vettem. A 

CFI (comparative fit index), a NNFI (nonnormed fit index) és a TLI (Tucker Lewis index) 

mutatók az alapmodellhez való illeszkedést mutatják, és annál jobb az illeszkedés, minél 

közelebb van az érték az 1-hez (lehetıleg>0,90). Az RMSEA (root mean square error of 

approximation) és az SRMR (standardized root mean square residual) esetében a jó modellek 

értéke<0,05; a közepesen illeszkedı modellek kb. 0,08, a gyenge illeszkedéső modellek 

esetében az érték>0,10 (Kline, 2005). 

 

A négy alkoholmotiváció skála megbízhatóságát a Cronbach alfa mutatóval mértem külön a 

spanyol és a magyar minta esetében. A belsı konzisztencia értékét akkor tekintettem 

megfelelınek, ha az 0,7 fölött volt (Nunnally és Bernstein, 1994). 

 

Négy beágyazott (nested) modellt becsültem meg, egyre növekvı korlátozásokat feltételezve. 

Az elsı modellben a faktortöltések és a kezdeti szint (intercept) szabadon voltak becsülve a 

magyar és a spanyol mintában. Ekkor még a faktorok szabadon korrelálhattak egymással. A 

második modellben a faktortöltések és a kezdeti szint (intercept) egyenlıre lettek beállítva 

voltak a két ország között. A harmadik modellben még szigorúbb feltételt vezettem be, mivel 

a faktorok varianciáját is korlátoztam. Végül a negyedik modellben további egyenlıséget 

feltételeztem a faktorok kovarianciáját illetıleg. 

 

Egy következı lépésben kovariánsokkal végzett konfirmációs faktorelemzést futtattam le az 

alkoholmotivációk és a kultúra (spanyol versus magyar) kapcsolatának vizsgálatára, 

miközben a nemet (férfi versus nı) és a kort kontrolláltam. A kovariánsokkal végzett 

konfirmációs faktorelemzést mint elemzési technikát azért választottam, mert azzal meg lehet 

becsülni az indikátorok látens változókra gyakorolt hatásméretét, és ezzel egyidejőleg a 

csoportos változók direkt hatását, miközben más változókat kontrollálunk. Ezzel az eljárással 

kontrolálhattam az esetleges demográfiai különbségek (pl. nemi és korosztálybeli eloszlás) 

hatását az alkoholmotivációs átlagértékek alakulására a két csoport között.  

 

Átlagok közötti különbségek 

Az egyes alkoholmotivációk értékeinek átlagát t-próbával hasonlítottam össze a spanyol és a 

magyar minta között. A különbségek hatás mértékét, azaz erejét a Cohen-d érték fejezi ki.  



100 

 

Az alkoholhasználat egyéb indikátoraival való összefüggés 

Az alkoholhasználat indikátorainak és a motivációk kapcsolatának vizsgálatát a két ország 

közötti különbségek és hasonlóságok tekintetében többcsoportos többváltozós strukturális 

egyenletekkel (SEM) modelleztem. A fokozásos, szociális, konformitás és megküzdéses 

motivációkat független látens változóként kezeltem. Az alkoholhasználati indikátorok függı 

változók voltak. A nemet és a kort mindegyik elemzésben kontrolláltam (vö. Kuntsche és 

mtsai., 2006 közleményében használt modellel). Az alkoholfogyasztás indikátorait logaritmus 

transzformációnak vetettem alá a normális eloszlástól való eltérés csökkentése érdekében  

 (Tabachnik és Fidell, 2001). Az alkoholhasználati indikátorok deszkriptív statisztikai 

elemzését a log-transzformáció elıtt végeztem el.  

 

A leíró statisztikai elemzésekre az SPSS 15.0 szoftver csomagot (SPSS, 2006), a SEM-re az 

MPLUS 6.0 (Muthén és Muthén, 2007) programcsomagot használtam. A SEM elemzések 

során olyan becslési módot alkalmaztam (MLR), amelyik robusztus a normalitás megsértése 

szempontjából. 

 

8.3. Eredmények 

A motivációk rangsora 

Korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan (l. 6. és 7. fejezet; Cooper, 1994; Kuntsche és Kuntsche, 

2009) a legmagasabb átlag a szociális motiváció esetében mutatkozott, ezt követte a 

fokozásos, a megküzdéses és végül a konformitás motiváció. A két ország között nem adódott 

különbség a rangsor tekintetében, de a magyaroknál szignifikánsan magasabb volt az érték a 

fokozásos, a szociális és a megküzdéses motivációk skáláján (13. táblázat).  

 

13. táblázat: Az alkoholmotivációk átlaga a spanyol és a magyar egyetemistáknál (zárójelben 
a szórás) a 3. vizsgálatban 

 Spanyolország Magyarország Cohen-d érték 

Szociális 2,40 (1,14)a 2,87 (1,14)b 0,41 

Fokozásos 1,88 (0,97)a 2,03 (0,89)b 0,16 

Megküzdéses 1,45 (0,65)a 1,70 (0,83)b 0,33 

Konformitás 1,29 (0,58)a 1,34 (0,55)a 0,09 
Megj.: A két országban kapott átlagok összehasonlítására t-próbát használtunk. Az eredmények 5%-os 
hibaszinten szignifikánsak: a < b. 
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Mindkét országban szignifikáns különbség mutatkozott a két nem között. A férfiaknál 

szignifikánsan magasabb volt az átlagérték a négy alkoholmotivációk összértékének átlagát 

tekintve (14. táblázat). 

 

14. táblázat: Az alkoholmotivációkban mutatkozó nemi különbségek a két ország között (3. 
vizsgálat) 

 Magyarország Spanyolország Cohen-d érték 

Férfiak 2,03 (0,67)a 1,88 (0,70)b 0,23 

Nık 1,96 (0,66)a 1,69 (0,60)b 0,42 
Megj.: A két országban kapott átlagok összehasonlítására t-próbát használtunk. Az eredmények 5%-os 
hibaszinten szignifikánsak: a < b. 
 

Belsı konzisztencia 

A 15. táblázatban látható, hogy mindkét országban az alkoholmotivációs skálák belsı 

konzisztenciáját kifejezı Cronbach alfa értékek megfelelıek voltak (>0,70).  

 

15. táblázat: Az alkoholmotivációs skálák Cronbach alfa értékei a spanyol és a magyar 
mintában (3. vizsgálat) 

 Spanyolország Magyarország 

Szociális 0,86 0,89 

Fokozásos 0,70 0,75 

Megküzdéses 0,86 0,78 

Konformitás 0,70 0,73 
 

Konfirmációs faktorelemzés 

Több konfirmációs faktorelemzést is végeztem a mérıeszköz két ország közötti 

invarianciájának mérésére. Az elsı lépésben szabadon becsültem meg a modell illeszkedését a 

két csoportban. Ennek eredménye megfelelı illeszkedést mutatott mindkét mintában: χ²magyar 

=152,0; df=48; CFI=0,970; TLI=0,959; RMSEA=0,047 [0,038-0,055]; SRMR=0,035; χ²spanyol 

=150,4; df=48; CFI=0,944; TLI=0,923; RMSEA=0,062 [0,051-0,074]; SRMR=0,073.  

 

A többcsoportos elemzés során használt négy beágyazott (nested) modell illeszkedéseit a 16. 

táblázat mutatja. Az illeszkedést megfelelı volt, amennyiben a faktortöltések az országok 

között szabadon változhattak (elsı modell).  Amikor a faktortöltéseket egyenlıségre 
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korlátoztam az országok között, az illeszkedési mutatók szignifikánsan romlottak (Satorra-

Bentler skála5 χ²különbség= 365,1; df=8; p<0,001), de a mutatók még a megfelelı tartományban 

maradtak. A modell illeszkedési értékei szignifikánsan tovább csökkentek, amikor a 

faktorvarianciákat rögzítettem (Satorra-Bentler skála χ²különbség=58,5; df=12; p<0,001). Ezt 

követıen, amikor a faktorok közötti korrelációkat rögzítettem a két ország között, a modell 

illeszkedése ismét szignifikánsan romlott (Satorra-Bentler skála χ²különbség=14,7; df=6; 

p<0,03). 

 

16. táblázat: A többcsoportos elemzés során vizsgált négy beágyazott (nested) modell 
illeszkedési mutatói a 3. vizsgálatban 

 χχχχ²magyar χχχχ²spanyol df CFI TLI RMSEA 95% KI* 
RMSEA 

SRMR 

1. Szabadon 
becsült modell 143,6 158,8 96 0,960 0,945 0,053 

0,046-
0,059 

0,052 

2. A kezdeti szint 
és a faktor-
töltések 
egyenlıségét 
feltételezve 

255,0 310,3 104 0,911 0,887 0,076 
0,070-
0,082 

0,079 

3. A kezdeti 
szint, a 
faktortöltések és 
a faktor-
varianciák 
egyenlıségét 
feltételezve  

251,7 438,6 116 0,889 0,874 0,080 
0,074-
0,086 

0,092 

4. A kezdeti 
szint, a 
faktortöltések, a 
faktorvarianciák 
és a faktor-
kovarianciák 
egyenlıségét 
feltételezve 

256,0 456,8 122 0,886 0,877 0,079 
0,074-
0,085 

0,093 

*KI: konfidencia intervallum 

 

Bár a legszigorúbb kritériumokat figyelembe véve a khi-négyzet próba összehasonlítása nem 

eredményezett invarianciát (az egyenlıségnek ezt a szintjét ritkán lehet elérni nem random 

módon összeállított csoportok esetében, mint ami két ország mint csoportképzı esetén 

fennáll, l. Horn, McArdle és Mason, 1983). Minden egyes latens változó tartalma azt mutatja, 

                                                 
5 A Satorra-Bentler Skála statisztika a khi-négyzet próba korrekcióját jelenti, és olyan esetekre alkalmazzuk, 

amikor az eloszlások normalitása sérül (Muthén és Muthén, 2007). 
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hogy a négy skála pszichológiailag ugyanazt a konstruktumot méri a magyar és a spanyol 

minta esetében. Tehát összességében azt mondható el, hogy a DMQ-R-SF-HU négy-

dimenziós faktor struktúrája megfelelınek bizonyul az országok közötti összehasonlításban.  

 

A többcsoportos elemzésen belül a látens faktorok átlagainak összehasonlítása arra mutatott 

rá, hogy a szociális (z=4,95 p<0,001), a fokozásos (z=3,87 p<0,001) és a megküzdéses 

(z=4,05 p<0,001) motivációk faktorértékei magasabbak a magyar, mint a spanyol mintában. 

A konformitás motivációban nem tapasztaltam szignifikáns különbséget (z=1,37 p>0,05). Az 

országok összehasonlításának ezen módja is a csoportközi különbségek becslési eredményét 

támasztja alá, amely az indikátorok nyers értékeink egyszerő, nem súlyozott összetételének 

hagyományos módon történı összehasonlításával történt (Brown, 2006). 

Kovariánsokkal végzett konfirmációs faktorelemzés 

Mivel a magyar és a spanyol minta a kor és a nem eloszlásában kicsit különbözött (l. 12. 

táblázat), kovariánsokkal végzett konfirmációs faktorelemzést alkalmaztam az 

alkoholmotivációk és a kultúra (magyar versus spanyol) kapcsolatának vizsgálatában, 

miközben a nemet (férfiak versus nık) és a kort kontrolláltam. A modell illeszkedése 

megfelelı volt (χ²=481,6; df=72; CFI=0,931; TLI=0,902; RMSEA=0,061 [0,056-0,066]; 

SRMR=0,043). A 17. táblázatból kitőnik, hogy szignifikáns különbség van a két kultúra 

között a szociális, fokozásos és megküzdéses motiváció tekintetében. Továbbá szignifikáns 

kapcsolatban állt a nem a szociális, fokozásos és konformitás motivációval, azaz a férfiakat 

szignifikánsan magasabb érték jellemzi ezen a három skálán kultúrától és a kortól függetlenül. 

A kor pedig szignifikáns negatív kapcsolatot mutatott a szociális és megküzdéses 

motivációval, miközben a kultúrát és a nemet kontrolláltam. 

 

17. táblázat: A kultúra, a nem és a kor hatása az alkoholmotivációkra a MIMIC modell 
alapján (sztenderdizált együtthatók) a 3. vizsgálatban 

 Kultúra Nem Kor 

Szociális -0,20*** -0,13*** -0,07* 

Fokozásos -0,11*** -0,12*** -0,04 

Megküzdéses -0,16*** 0,02 -0,08** 

Konformitás -0,04                 -0,07*  -0,04 
Megj.: A kultúra kódolásánál a magyart 0-val, a spanyolt 1-gyel jelöltük. A nem kódolásánál a férfiakat 0-val, a 
nıket 1-gyel jelöltük.  
*: p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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Alkoholhasználati indikátorok 

Az alkoholhasználat jellemzıit tekintve a magyar diákokat intenzívebb alkoholhasználat, 

gyakoribb részegség és több alkohollal kapcsolatos probléma jellemzi. Az elmúlt évre 

vonatkozóan a magyar diákok 30,3%-a számolt be heti többszöri alkoholfogyasztásról, míg a 

spanyolok között ez az arány 21,8% volt. Ehhez hasonlóan az elmúlt havi használatot tekintve 

a magyar hallgatók közel fele (49,3%), míg a spanyol diákok alig több mint harmada (35,8%) 

mondta azt, hogy legalább heti rendszerességgel fogyaszt alkoholt. A magyar diákok továbbá 

gyakrabban voltak részegek mind az elmúlt évben és az elmúlt hónapban. Az alkohol-

problémák indikátorául szolgáló RAPI-érték szignifikánsan magasabb volt a magyar (8,41), 

mint a spanyol (7,74) mintában (18. táblázat).  

 

18. táblázat: Az alkoholhasználat indikátorok deszkriptív statisztikái a magyar és a spanyol 
mintában (3. vizsgálat) 

 Spanyolország Magyarország Statisztika 

Alkoholfogyasztás az elmúlt 12 hónapban 

hetente vagy ritkábban  78,2% 69,7% 
χ2=12,83*** 

többször, mint hetente egyszer  21,8% 30,3% 

Alkoholfogyasztás az elmúlt 30 napban 

ritkábban, mint hetente (maximum 
3-szor) 

64,2% 50,7% 
χ2=26,41*** 

hetente vagy gyakrabban  35,8% 49,3% 

Részegség az elmúlt 12 hónapban  

maximum 5-ször (%) 72,5% 59,8% 
χ2=24,71*** 

6-szor vagy többször (%) 27,5% 40,2% 

Részegség az elmúlt 30 napban 

egyszer sem 61,5% 53,8% 
χ2=8,49** 

egyszer vagy többször 38,5% 46,2% 

RAPI értékek átlaga (szórás) 7,74 (9,93) 8,41 (9,61) t=1,38 
+p <0,10; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
Megj.: Bár az alkoholfogyasztást folytonos változóként kezeltük a regressziós elemzésben, a könnyebb 
áttekinthetıség kedvéért a válaszkategóriákat dichotomizáltuk a táblázatban. 
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A motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolat 

Az alkoholmotivációk – mint látens változók – és az alkoholfogyasztás, a részegség és a 

RAPI értékek közötti korrelációkat a 19. táblázat tartalmazza. A korrelációk mintázata 

mindkét csoportban hasonló. Mind a négy motiváció szignifikánsan korrelál az 

alkoholhasználati indikátorokkal, és a korrelációk mértéke igen jelentıs.  

 

19. táblázat: Az alkoholhasználati indikátorok becsült korrelációi az alkoholmotivációkkal 
(mint látens változókkal) és az alkoholmotivációk interkorrelációi (3. vizsgálat) 

 
Az alkoholhasználati 
indikátorokkal való 

korrelációk  

Az alkoholmotivációk egymással 
való korrelációi 

 Fogyasztás Részegség RAPI Szociális Fokozásos Megküzdéses 

SPANYOLORSZÁG 

Szociális 0,28** 0,32** 0,55**    

Fokozásos 0,42** 0,43** 0,63** 0,84**   

Megküzdéses 0,18** 0,27** 0,51** 0,47** 0,48**  

Konformitás  0,06 0,14** 0,48** 0,57** 0,45** 0,56** 

Nem -0,14** -0,23** -0,10*    

Kor -0,01 0,05 -0,09    

MAGYARORSZÁG 

Szociális 0,29** 0,32** 0,41**    

Fokozásos 0,36** 0,37** 0,51** 0,88**   

Megküzdéses 0,24** 0,22** 0,52** 0,39** 0,63**  

Konformitás 0,08** 0,13** 0,25** 0,57** 0,44** 0,29** 

Nem -0,10** -0,06* 0,01    

Kor -0,07* -0,06* 0,02    
Megj.: *: p<0,05, **: p<0,01. 

 

Egy második lépésben két többváltozós SEM elemzést hajtottam végre mindkét csoportban 

külön. Az alkoholmotivációk és az egyéb indikátorok kapcsolatát szabadon becsültük meg, és 

az elemzés szerint mindkét modell megfelelıen illeszkedett: χ²magyar=262,8; df=88; 

CFI=0,963; TLI=0,943; RMSEA=0,045 [0,038-0,051]; SRMR=0,032; χ²spanyol=233,5; df=88; 

CFI=0,944; TLI=0,914; RMSEA=0,055 [0,046-0,063]; SRMR=0,059. 
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A többcsoportos elemzés eredményei (20. táblázat) rámutatattak arra, hogy a fokozásos 

motivációk megbízhatóan elırejelzik az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát 

mindkét országban. A megküzdéses motivációk pedig az alkohollal összefüggı problémák 

(RAPI értékek) elıfordulását jelzik elıre szignifikánsan szintén mindkét kultúrában. Az 

alkohol-problémákat továbbá a fokozásos motivációk is elırejelezték – de csak a spanyol 

diákok esetében. Összességében a spanyol mintában az alkoholmotivációk az alkohol-

problémák mintegy felét (43,2%) megmagyarázták. A konformitás motiváció negatív elıjellel 

elırejelezte az alkoholfogyasztást mindkét mintában: azaz minél jelentısebb a konformitás 

szerepe az alkoholfogyasztás hátterében, annál kisebb mértékő alkoholfogyasztással kell 

számolni. A szociális motiváció nem állt prediktív kapcsolatban egyik indikátorral sem.  

 

20. táblázat: Az alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztással összefüggı indikátorok 
kapcsolata (sztenderdizált regressziós együtthatók a SEM modell alapján) a 3. vizsgálatban 

 Fogyasztás Részegség Alkohol-problémák 

 Sztend. 
eh. 

SE p Sztend. 
eh. 

SE p Sztend. 
eh. 

SE p 

SPANYOLORSZÁG 

Szociális -0,05 0,14 0,742 -0,02 0,17 0,896 0,01 0,16 0,936 

Fokozásos 0,50 0,14 0,001 0,46 0,16 0,005 0,41 0,15 0,006 

Megküzdéses 0,11 0,07 0,132 0,12 0,10 0,210 0,23 0,07 0,001 

Konformitás -0,12 0,06 0,029 -0,11 0,07 0,124 0,16 0.11 0,16 

(R2) 20,7%   21,7%   43,2%   

MAGYARORSZÁG 

Szociális -0,10 0,17 0,573 -0,04 0,16 0,796 0,05 0,17 0,784 

Fokozásos 0,50 0,22 0,021 0,45 0,21 0,035 0,22 0,21 0,309 

Megküzdéses 0,01 0,09 0,883 -0,01 0,09 0,940 0,36 0,09 0,001 

Konformitás -0,10 0,04 0,017 0,03 0,05 0,473 0,03 0,04 0,649 

(R2) 15,7%   16,0%   32,2%   
Megj.: Minden modellt kontrolláltunk nemre és korra.; R2 nem tartalmazza a nem és a kor hatását. Sztend. eh.: 
sztenderdizált együtthatók; SE: sztenderd hiba, azaz az átlag szórása; p: szignifikancia. 
 

Annak érdekében, hogy össze tudjam hasonlítani a magyar és a spanyol csoportok 

együtthatóit, egy másik többcsoportos modell becslését is elvégeztem, amelyben az utak 

szabadon voltak becsülve. A modell illeszkedése szintén megfelelı volt: χ²totál = 495,6; 

df=176; χ²magyar=256,7; χ²spanyol=238,9; CFI=0,956; TLI=0,932; RMSEA=0,048 [0,043-

0,054]; SRMR=0,043). Egy következı lépésben az alkoholmotivációktól az 
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alkoholfogyasztási gyakorisághoz vezetı utak együtthatói között egyenlıséget tételeztem fel 

mindkét csoportban, és ennek a modellnek az illeszkedését is megvizsgáltam (χ²totál= 497,4; 

df=180; χ²magyar=257,2; χ²spanyol=240,2; CFI=0,956 TLI=0,934; RMSEA=0,048 [0,043-0,053], 

SRMR=0,044). A modell illeszkedése nem romlott szignifikánsan (Satorra-Bentler skála 

χ²különbség=1,35; df=4; p>0,05), amely azt a feltételezést igazolja, hogy az 

alkoholmotivációktól az alkoholfogyasztási gyakorisághoz vezetı út együtthatói nem 

különböznek a magyar és a spanyol csoportban. 

 

Ezt követıen a részegség és az alkoholmotivációk közötti út együtthatói között tételeztem fel 

egyenlıséget mindkét csoportban. A modell illeszkedése megfelelı volt (χ²totál= 495,5; 

df=180; χ²magyar=255,6; χ²spanyol=239,9; CFI=0,956; TLI=0,934; RMSEA=0,048 [0,043-

0,053], SRMR=0,044), és az elızı modellhez képest a mutatók nem romlottak szignifikánsan 

(Satorra-Bentler skála χ²különbség=0,00; df=4; p>0,05). Ez a modell az elızıhöz hasonlóan azt a 

feltételezést igazolja, hogy az alkoholmotivációktól a részegség gyakorisághoz vezetı út 

együtthatói nem különböznek a magyar és a spanyol csoportban. 

 

Végül egy utolsó modellben az alkohol-problémák és az alkoholmotivációk közötti út 

együtthatói között tételeztünk fel egyenlıséget mindkét csoportban. Ennek a modellnek is 

megfelelı volt az illeszkedése (χ²totál= 496,9; df=180; χ²magyar=256,0; χ²spanyol=240,9; 

CFI=0,956; TLI=0,934; RMSEA=0,048 [0,043-0,053]; SRMR=0,044), és ebben az esetben 

sem romlottak a mutatók szignifikánsan (Satorra-Bentler skála χ²különbség=0,6; df=4; p>0,05). 

Ezek az eredmények is azt támasztják alá, hogy az alkoholmotivációktól az alkohol-

problémákhoz vezetı út együtthatói nem különböznek a magyar és a spanyol csoportban. 

 

8.4. Diszkusszió 

Ebben a kutatásban két igen különbözı alkoholfogyasztási kultúrával rendelkezı európai 

országot, Magyarországot és Spanyolországot választottam ki annak vizsgálatára, hogy 

megállapítsam, milyen interkulturális különbségek és hasonlóságok rejlenek az 

alkoholfogyasztás motivációs összetevıiben. A kutatás specifikus céljai között szerepelt (1) a 

magyar és spanyol egyetemisták között vizsgált négy alkoholmotiváció átlagértékeinek 

összehasonlítása, és (2) az alkoholmotivációk prediktív erejében (azaz mennyire képesek 
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például a fogyasztás gyakoriságát elırejelezni) mutatkozó különbségek és hasonlóságok 

vizsgálata a két kultúrában.  

 

Az eredmények nagyfokú hasonlóságot tártak fel a két ország között az alkoholmotivációk és 

a vizsgált alkoholhasználati indikátorok kapcsolatában. Az elsı célkitőzést tekintve az 

alkoholmotivációk négyfaktoros modellje ekvivalens volt mindkét országban (16. táblázat), 

amely azt igazolja, hogy ez a modell a kultúrközi összehasonlításban is helytálló és érvényes. 

Az eredmények alapján a DMQ-R-SF-HU mint skála (Kuntsche és Kuntsche, 2009) jó 

mérıeszköznek bizonyult az igen különbözı alkoholfogyasztási kultúrák alkoholmotivációs 

vizsgálatának céljából is. A további hasonlóságokat illetıen a motivációk rangsora 

megegyezett a két ország között: a leggyakoribb motiváció a szociális, ezt követte a 

fokozásos, a megküzdéses, majd a konformitás mindkét mintában. Ez megegyezik egy 

korábbi, a négy-dimenziós modellt alkalmazó kultúrközi vizsgálat eredményével (Kuntsche, 

Stewart, Cooper, 2008).  

 

A kutatás második céljával összhangban elemeztem azt is, hogy az egyes alkoholmotivációk 

mennyiben jelzik elıre a fogyasztás, a részegség és az alkohol-problémák gyakoriságát. 

Mindkét országban azt tapasztaltam, hogy minél magasabb a konformitás motiváció 

átlagértéke, annál alacsonyabb a fogyasztási gyakoriság szintje. Ezek alapján kultúrától 

független összefüggésnek mutatkozik az, hogy a csoportba való beilleszkedés kisebb mértékő 

alkoholfogyasztással jár együtt, és az ivás nem feltétlen dominálja az egyetemista 

kortárscsoportok tevékenységeit. Korábbi kutatásokhoz hasonlóan (Cooper és mtsai., 1995; 

Kuntsche és mtsai., 2005) a fokozásos motiváció megbízhatóan elırejelezte az ivás és a 

részegség gyakoriságát, az alkohollal összefüggı problémákat pedig a megküzdéses 

motiváció jósolta elıre mindkét országban.  

 

Az alkoholmotivációkban mutatkozó jelentıs interkulturális hasonlóságok mellett néhány 

különbségre is fény derült a két ország között. Egyrészt a magyar egyetemistáknál 

szignifikánsan magasabb átlagérték mutatkozott a szociális, a fokozásos és a megküzdéses 

motivációk esetében. Korábbi kutatások bizonyították, hogy a visszafogott 

alkoholfogyasztókkal szemben a nagyivókra az alkoholmotivációk magasabb átlagértéke 

jellemzı (Montgomery, Benedicto és Haemmerlie, 1993; Stewart és Power, 2002). Tehát az 

eredményeink alátámasztják azokat a megfigyeléseket, amelyek a mediterrán és a kelet-
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európai alkoholfogyasztási kultúra különbségeire hívják fel a figyelmet, és jól tükrözik a 

magyar általános populációban megfigyelhetı kockázatos alkoholfogyasztás különösen 

aggasztó jelenségét (Global Status Report on Alcohol, 2004; Popova és mtsai., 2007). Az 

eredmények rávilágítanak arra is, hogy munkahely vagy az iskola világában és a 

magánéletben megjelenı problémák kezelése (megküzdéses motivációk), a társas programok 

élvezete (szociális motivációk) és az alkohol okozta élmény hatásának serkentése (fokozásos 

motivációk) alapvetıen fontos pillérei a magyarok kockázatos alkoholfogyasztási 

kultúrájának. Ezeket a szempontokat figyelembe kell venni a prevenciós programok 

kialakításában, és hangsúlyt kell helyezni a stressz-kezelés, a társas és megküzdéses 

készségek és – általában véve – az érzelemszabályozás fejlesztésére. 

 

Másrészt az eredmények elemzése során érdekes különbség mutatkozott abban, hogy a 

magyar diákokkal ellentétben, a spanyol mintában a fokozásos motivációk szignifikánsan 

elırejelezték az alkohollal összefüggı problémák elıfordulását. Ennek két lehetséges 

magyarázata van. Egyrészt a magyarok mind a fokozásos motivációk, mind az alkohol-

problémák (RAPI-értékek) tekintetében magasabb pontot kaptak, tehát ez a két tényezı eleve 

jellemzıbb Magyarországon, mint Spanyolországban. Következésképp a spanyolok között a 

fokozásos ivás kevésbé tipikus, viszont maguk a fokozásos ivók egy sajátos klasztert 

alkothatnak, akik között mind az alkohol-problémák, mind a fokozásos motiváció elıfordulási 

gyakorisága magas. Ezért a fokozásos motiváció jó indikátora lehet az alkohollal összefüggı 

problémáknak a spanyol egyetemisták esetében. Hasonló logika mentén magyarázták 

Kuntsche és munkatársai (2007c) az alkoholmotivációk és az agresszív magatartás vizsgálata 

során kapott összefüggést: az eredmények szerint különösen a lányok esetében volt magas a 

korreláció a fizikai agresszió és a fokozásos, valamint a megküzdéses motivációk között. A 

szerzık ennek a meglepı eredménynek az értelmezésénél abból indultak ki, hogy a lányok 

esetében társadalmilag kevésbé tolerált mind a fizikai agresszió és az alkoholfogyasztás 

(különösen a problémás fogyasztás), és valóban van a lányoknak egy csoportja, amely keveset 

is iszik és nem is viselkedik agresszívan. Azonban egy másik csoportra, a „problémás” 

lányokra mind az agresszív magatartás és a nagyivás is jellemzı, és ennek köszönhetı a 

vizsgálat során tapasztalt magas együttjárás a fizikai agresszió és a fokozásos, valamint a 

megküzdéses motivációk között. 
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A spanyol mintában azonosított prediktív kapcsolatnak a fokozásos motivációk és az alkohol-

problémák között lehet egy másik lehetséges magyarázata is. Elképzelhetı, hogy a problémás 

ivónak számító spanyol diákok között megtalálhatóak egyaránt a megküzdéses ivók és a 

fokozásos ivók. A fokozásos ivók abban különböznek a megküzdéses ivóktól, hogy az 

elıbbiek esetenként olyan nagy mennyiségben fogyaszthatnak alkoholt abból a célból, hogy 

fokozzák az alkohol okozta élményt, hogy az végül munkahelyi, iskolai vagy magánéleti 

problémákhoz vezethet. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy a spanyol egyetemisták között 

magasabb lenne az alkohollal összefüggı problémák prevalenciája, de ugyanakkor rámutat a 

spanyol fokozásos ivók vulnerabilitására. Calafat és munkatársainak (2005) a kutatása is azt a 

feltételezést támasztja alá, hogy a mediterrán alkoholfogyasztási kultúra alapvetı dinamikus 

változásoknak van kitéve és önmagában már nem tekinthetı protektívnak. A szerzık a 

vizsgálatban a Spanyolországban újonnan népszerővé vált „botellon” jelenséget kutatták, 

amely a fiatalok közterületen (többnyire parkban) folytatott nagy csoportban, kortársaikkal 

történı tivornyázását takarja. A parkban történı fogyasztás elınye egyrészt, hogy nem kell 

megfizetni a bárok magas fogyasztási árait, másrészt, hogy a fiatalok elkerülhetik a klubok és 

bárok bizonyos korlátozásait (pl. a minimális korhatár). Egy tanulmány szerint Galíciában a 

14 és 24 év közötti fiatalok 40%-a vett már részt ilyen „botellonon” (Calafat és mtsai., 2005). 

További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ezt a feltételezést igazolják, miszerint a 

fokozásos ivók különösen hajlamosak a „botellonon” zajló kockázatos és problémás ivásra. 

Feltételezhetjük, hogy a magas-kockázatú helyzetekben (ilyenek a parkok, ahol többnyire 

nincsenek semmilyen korlátozások) a fiatalok többet isznak (pl. a buli kedvéért, az izgalom 

keresésért, az alkohol okozta élmény fokozásáért, stb.) és ez egyúttal több alkohollal 

összefüggı problémához vezet (pl. balesetek, védekezés nélküli szexuális kapcsolat stb.). 

 

Ugyanakkor óvatosan kell bánni az ok-okozati következtetések levonásával, mivel a 

keresztmetszeti mintavétel ezt nem teszi lehetıvé. Az eredmények általánosíthatóságát 

korlátozza továbbá, hogy a minta nem tekinthetı a spanyol és magyar egyetemistákra nézve 

reprezentatívnak. Mindazonáltal a kutatás erısségének tekinthetı, hogy a vizsgálatom célja 

kezdettıl fogva az interkulturális összehasonlítás volt, és minden egyes lépésnél figyelembe 

vettem a kultúrközi összehasonlítás szempontjait, amely egyes korábbi hasonló vizsgálatokról 

nem mondható el (pl. Kuntsche, Stewart és Cooper, 2008). Ez az eljárás lehetıvé tette, hogy 

szigorú összehasonlítást végezzek az alkoholmotivációk terén két igen különbözı 
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alkoholfogyasztási kultúrával rendelkezı országban, és végül lehetséges magyarázatokat 

fogalmazzak meg az alkoholfogyasztás hátterérıl.  

 

Összességében az alkoholfogyasztási kultúra meghatározó különbségei ellenére ez a vizsgálat 

jelentıs hasonlóságokat tárt fel az alkoholmotivációk terén Magyarország és Spanyolország 

között. Az alkoholmotivációk fontossága (amit a motivációk rangsora jelez), a konformitás 

motiváció és a fogyasztási gyakoriság közötti, a fokozásos motiváció és a fogyasztási és 

részegségi gyakoriság közötti, valamint a megküzdéses motiváció és az alkohol-problémák 

közötti prediktív kapcsolat egyforma volt mindkét kultúrában. Tehát az eredmények szerint 

nincs olyan igazán jelentıs különbség a két ország között, mint azt más kontinensek közötti és 

igen eltérı kultúrákat vizsgáló közlemények jelezték (Nagoshi és mtsai., 1994; Gire, 2002). 

Úgy tőnik, hogy mégha Európában az alkoholfogyasztást akár igen jelentıs kultúrközi 

eltérések is jellemzik (Anderson és Baumberg, 2006), a személyes alkoholmotivációk és az 

alkoholfogyasztásra gyakorolt hatásuk viszonylag stabilnak tekinthetık.  

 

Az eredményeknek a prevenciós tevékenységek szempontjából is van jelentıségük mindkét 

országban. Mivel az alkoholmotivációk az ivás „legközelebbinek” számító meghatározó 

tényezıi (Cooper és mtsai., 1995; Kuntsche és mtsai., 2007a; Urbán, Kökönyei és 

Demetrovics 2008) és ezek könnyebben hozzáférhetıek és vizsgálhatóak, mint más, 

távolabbinak tekinthetı tényezık, a prevenciós programoknak foglalkozniuk kell az ivás 

motivációs hátterével. A vizsgálat alapján arra következtethetek, hogy a kockázatos ivás 

csökkentésére kialakított programok Európa különbözı alkoholfogyasztási kultúráiban is jól 

alkalmazhatóak. Elégséges tapasztalati bizonyíték szól amellett, hogy az alkohol prevenciós 

programoknak azokra a személyiségbeli kockázati tényezıkre kell épülniük, amelyek a 

maladaptív alkoholfogyasztási motivációkkal (pl. fokozásos és megküzdéses motivációk) 

szorosan együttjárnak. A személyiséghez szabott intervenciókról kimutatták, hogy 

hatékonyan csökkentik az általános fogyasztási szintet és a problémák elıfordulási 

gyakoriságát (Conrod és mtsai., 2006). 
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9. A VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Disszertációm célja az volt, hogy megalapozzam az alkoholfogyasztás motivációs hátterének 

hazai vizsgálatát, valamint megvizsgáljam az alkoholmotiváció négy-dimenziós modelljének 

érvényességét és alkalmazhatóságát különbözı kultúrákban és speciális színtereken. Az elsı 

vizsgálatban az alkoholmotivációk négy-dimenziós struktúrájára épülı kérdıív hosszú 

(DMQ-R-HU) és rövid (DMQ-R-SF-HU) verziójának magyar nyelvő kialakítására és 

adaptálására vállalkoztam. Ezt követıen további két empirikus vizsgálaton keresztül azt 

elemeztem, hogy a (szub)kulturális sajátosságok mennyiben befolyásolják az 

alkoholmotivációkat, hogyan hatnak az alkoholmotivációk és egyéb, az alkoholhasználattal 

összefüggı kimeneti változók kapcsolatára.  

 

A három vizsgálat mindenekelıtt megerısítette az alkoholmotivációk jelentıségét az 

alkoholfogyasztás kutatásában. Az eredmények azt mutatják, hogy az alkoholmotivációk 

szignifikáns kapcsolatban állnak és elırejelzik a kockázatosnak tekinthetı ivás számos 

indikátorát, mint például a fogyasztási gyakoriságot, a részegséget, a nagyivást és a 

fogyasztással összefüggı problémákat. A vizsgálataim egyik legfontosabb hozadéka az, hogy 

az alkoholmotivációk négy-dimenziós struktúrája stabilnak tekinthetı az általam vizsgált 

szubkulturális kontextusokban. Az eredmények egyértelmővé tették, hogy nemcsak iskolai 

keretek között, középiskolásokat és egyetemisták mintáját vizsgálva mutatható ki az 

alkoholmotivációk négy faktora és a motivációk alkoholhasználatra vonatkozó prediktív ereje, 

hanem rekreációs színtéren, idısebb és demográfiailag összetett populáción, valamint 

országok közötti összehasonlításban is. Ezek az ismeretek megerısítik azt, hogy az 

alkoholmotivációk megkerülhetetlen és lényeges tényezıi az alkohollal foglalkozó 

kutatásoknak. Fontos továbbá kiemelni, hogy az eredmények szerint a motivációk mérésére 

jól alkalmazható a Cooper (1994) által kidolgozott DMQ-R kérdıív, de egyben világossá vált 

kutatásaim során, hogy a kérdıív rövid változatának (a DMQ-R-SF, Kuntsche és Kuntsche, 

2009) illeszkedési mutatói még jobbak.  

 

Vizsgálataim egyrészt alátámasztották a korábbi kutatások (pl. Cooper, 1994; Cooper és 

mtsai., 1995; Kuntsche és mtsai., 2006, 2006, 2007a, 2007c) fıbb tapasztalatai közül az 

alábbiakat:  
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• a szociális motiváció a leggyakoribb tényezı a fogyasztásban, amelyet a fokozásos, a 

megküzdéses, majd a konformitás motiváció követ; 

• a motivációs skálák átlagértéke magasabb a férfiak esetében; 

• magasabb motivációs átlagérték jellemzi az intenzívebb fogyasztást; 

• különösen a belsı eredető motivációk állnak szoros összefüggésben az ivás kockázatos 

tényezıivel;  

• a konform ivókra alacsonyabb fogyasztási gyakoriság jellemzı. 

 

Másrészt vizsgálataim lényeges különbségekre is rámutattak, és további ismeretekkel 

egészítették ki a korábbi kutatások eredményét, amelyeket a 21. táblázatban foglaltam össze.  

 

21. táblázat: A vizsgálatok fı eredményei 

FEJEZET EREDMÉNYEK 

6. • A középiskolás lányok és fiúk motivációs átlagértékei között szignifikáns 
különbség mutatkozott, különösen a szociális motivációk fontosabbak a fiúk 
számára. 

• Az egyetemista nık és férfiak között csak a megküzdéses motivációkban volt 
szignifikáns különbség, a nık magasabb értékekkel voltak jellemezhetıek. 

• A középiskolások szignifikánsan magasabb értéket kaptak mindkét negatív 
töltető motiváció, azaz a megküzdéses és a konformitás motiváció skáláján, 
mint az egyetemisták. Úgy tőnik, hogy a középiskolások esetében a kortársak 
erısebb nyomást gyakorolhatnak az alkoholfogyasztásra, valamint a 
problémákkal való megküzdés is fontosabb összetevıje az 
alkoholfogyasztásnak, mint az idısebbeknél. 

• Más-más alkoholmotiváció jelezte elıre a fogyasztás gyakoriságát, a 
nagyivást és a részegséget a középiskolások és egyetemisták között.  

o A középiskolásoknál külsı motivációk, a konformitás és a szociális 
motiváció jelezte elıre a fogyasztás gyakoriságát. Az ivás kockázatos 
fajtáját, azaz a nagyivást és a részegséget már belsı motivációk is 
elırejelezték, de továbbra is meghatározó maradt a konformitás 
motiváció: a részegséget elırejelezte a konformitás és a fokozásos 
motiváció, a nagyivást a konformitás, a fokozásos és a megküzdéses 
motiváció. 

o Az egyetemistáknál a fokozásos motiváció volt az ivás és a részegség 
gyakoriságának a megbízható elırejelzıje. A nagyivást a szociális 
motiváció jelezte elıre, azaz ez a populáció elsısorban partikon, a 
társaság kedvéért iszik meg nagy mennyiségő italt egyszerre. 



114 

 

 

7. • Az idısebb és speciális összetételő, rekreációs színtéren (Sziget fesztivál) 
toborzott minta esetében is megbízhatóan alkalmazható a DMQ-R-SF-HU. Ez 
fontos eredmény a jövıbeli kutatások és a prevenció szempontjából, hiszen ez 
azt jelenti, hogy olyan helyszíneken, ahol ez a vulnerábilis populáció jelen van 
és kevés idı áll rendelkezésre a kérdıívek kitöltésére, ez a mérıeszköz jól 
használható. 

• Az idısebb populáció körében a fokozásos skála egyik tételénél alacsony volt 
a faktortöltés és az egész skála megbízhatósági mutatója kicsivel a 
megengedett érték alá esett. Már az elızı kutatás egyetemista mintájának 
eredményeinél is valamelyest problémásnak mutatkozott ez a tétel, miközben 
a fiatalabb mintánál (középiskolások) esetében nem adódott ilyen probléma. 

• Az alkoholfogyasztási gyakoriságot a külsıleg vezérelt szociális motiváció 
jelezte elıre, amely feltételezhetıen összefügg a fesztivál színterének társas 
jellegével is.  

• A részegséget nem jelezte elıre egy motiváció sem. 

• Az alkohollal összefüggı problémákat alapvetıen a megküzdéses motivációk 
jelezték elıre, valamint az egyes probléma-területeket tekintve a szociális 
motiváció is elırejelezte a rossz iskolai teljesítményt és a konformitás az 
agresszív magatartást. 

8. • Összességében inkább hasonlóságokat, mint különbségeket találtunk a spanyol 
és magyar egyetemisták alkoholmotivációinak összehasonlításában. Az 
alkoholmotivációk fontossága (amit a motivációk rangsora jelez), a 
konformitás motiváció és a fogyasztási gyakoriság közötti, a fokozásos 
motiváció és a fogyasztási és részegségi gyakoriság közötti, valamint a 
megküzdéses motiváció és az alkohol-problémák közötti prediktív kapcsolat 
egyforma volt mindkét kultúrában. 

• A férfiakat szignifikánsan magasabb érték jellemezte a szociális, fokozásos és 
konformitás skálán kultúrától és kortól függetlenül.  

• A konformitás motivációt kivéve minden motivációs skálán szignifikánsan 
magasabb átlagérték jellemezte a magyar egyetemistákat, amely tükrözi a 
magasabb és kockázatosabb fogyasztási prevalenciát Magyarországon.  

• A spanyol vizsgálatban a megküzdéses motiváció mellett a fokozásos 
motiváció is elırejelezte az alkohollal összefüggı problémák elıfordulását. 

• Annak ellenére, hogy Európára igen eltérı alkoholfogyasztási mintázat 
jellemzı, és ez a spanyol és magyar alkoholhasználati kultúra különbségein jól 
leképezıdik, a személyes alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztásra 
gyakorolt hatásuk viszonylag stabilnak tekinthetık. 

 

Az eredményeket összegezve több lényeges összefüggést állapíthatunk meg. Kortól, nemtıl, 

kultúrától függetlenül mindegyik vizsgálatban a külsıleg vezérelt szociális motivációk kapták 

a legmagasabb átlagértéket, amelyek nem függnek össze a kockázatos ivással és az alkohollal 
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kapcsolatos problémákkal. Ez azt mutatja, hogy a legtöbb ember az alkoholt egyszerően a 

társaság és a hangulat kedvéért issza, ez azonban nem ad okot aggodalomra. Ugyanakkor a 

kockázatos ivás és a problémák elıfordulásának elırejelzésében összetett kép rajzolódik ki. A 

kor elırehaladtával egyfajta internalizálódás, azaz a belsı indíttatású alkoholmotivációk 

elıtérbe helyezıdése figyelhetı meg, amely egybevág Schelleman-Offermans, Kuntsche és 

Knibbe (2010) longitudinális kutatásának eredményével (l. 4.6. fejezet). Míg a 

középiskolásoknál megfigyelhetı volt a konformitás motiváció szignifikáns szerepe, azaz a 

kortársak alapvetı befolyása a fogyasztás gyakoriságában és a részegség elıfordulásában, 

késıbb ez egyértelmően a belsı motivációk, azaz a megküzdés és a fokozásos motiváció felé 

mozdul el. Bár az 1. és a 2. vizsgálat alapján elmondható, hogy az idısebbek esetében a belsı 

indíttatású, pozitív töltető szociális motiváció meghatározó tényezı lehet a fogyasztási 

gyakoriság tekintetében, azonban a fogyasztás problémás jellegét – a fentiekhez leírt módon – 

a belsı motivációk jelzik elıre. A középiskolásoknál ezzel szemben a konformitás motiváció 

a kockázatos fogyasztás egyik szignifikáns prediktora. Ezzel együtt azonosítható a 

serdülıknek egy csoportja, akik között megtalálhatóak a megküzdéses és a fokozásos ivók, és 

akik veszélyeztetettnek tekinthetık a gyakori részegség és a nagyivás szempontjából (l. 1. 

vizsgálat). Erre a csoportra a prevenciós programok kialakításakor kiemelten kell figyelni. 

 

Továbbá a serdülık és az egyetemisták válaszainak összehasonlítása (1. vizsgálat) kapcsán 

arra derült fény, hogy a középiskolásoknál a negatív töltető motivációk, azaz a konformitás és 

a megküzdés skáláján szignifikánsan magasabb érték mutatkozott, mint az egyetemisták 

körében. Ez azt mutatja, hogy az egyetemistákkal összehasonlítva a serdülık számára a 

csoportba való illeszkedés vagy a problémák elıli menekülés az ivás meghatározó motívumai. 

 

A nem és a kor szerepét tekintve az 1. vizsgálat alapján azt az összefüggést állapíthatjuk meg, 

hogy a serdülı fiúk többet isznak, mint a lányok, és ez tükrözıdik az alkoholmotivációk 

magasabb átlagértékében. Különösen a társas összejövetelek élvezetesebbé tétele (a szociális 

motiváció) tekinthetı a fogyasztásuk „motorjának”. Mindazonáltal a kor elırehaladtával az 

egyetemista nık körében azonosítható egy csoport, a megküzdéses ivók csoportja, akik 

gyakran isznak és kiemelten veszélyeztetettek az alkohollal összefüggı problémák 

tekintetében. Ugyanakkor a 2. és a 3. vizsgálat nem erısítette meg ezt az eredményt: sem a 

rekreációs populációban, sem a spanyol és magyar egyetemisták összehasonlításában nem 

volt szignifikáns különbség a megküzdéses motivációban a két nem között, és a férfiak 
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magasabb értéket adtak a szociális, a fokozásos és a konformitás skálán. A 2. és 3. 

vizsgálatom eredményeihez illeszkednek más vizsgálatok eredményei is. Korában az idısebb 

serdülık (18-19 évesek) között (Cooper, 1994) és egyetemisták (18-21 évesek) körében 

(Nagoshi és mtsai., 1994; Carey és Correia, 1997; Stewart, Loughlin és Rhyno, 2001) nem 

találtak szignifikáns különbséget a nık és férfiak megküzdéses motivációs értékeiben; sıt 

Gire (2002) nigériai és amerikai mintájában a férfiaknál szignifikánsan magasabb érték 

mutatkozott a megküzdéses motiváció skálán. Mindazonáltal elképzelhetı, hogy a magyarok 

esetében az idısebbek között több nı iszik megküzdéses motivációból, mint férfi, és a nık e 

csoportja különösen nagy kockázatnak van kitéve, azonban ezt további vizsgálatoknak meg 

kell erısíteniük. 

 

Végül fontos megemlíteni, hogy az eddigi alkoholmotivációs vizsgálatok a kockázatos és 

problémás ivás tekintetében egyöntetően a belsı indíttatású motivációk (fokozásos és a 

megküzdéses motivációk) magas kockázati szerepét emelték ki (Kuntsche és mtsai., 2006). Ez 

az összefüggés kézenfekvı, hiszen ezek a motivációk elsısorban a feszültségcsökkentéssel és 

a megküzdéssel hozhatók összefüggésbe, míg a külsı motivációkat jellemzıen kontextus-

függıek és kevéssé stabilok az idı elteltével (Cooper, 1994; Stewart és Devine, 2000). Az 

eddigi kutatások eredményei úgy összegezhetıek, hogy a fokozásos motivációk a gyakori 

ivást és részegséget, a megküzdéses motivációk az alkohollal összefüggı problémák 

elıfordulását jelzik elıre (Kuntsche és mtsai., 2006). Ezt az eredményeim egy kivétellel 

alátámasztották. Az egyetemistáknál és a középiskolásoknál a fokozásos motiváció valóban 

elırejelezte a fogyasztás és a részegség gyakoriságát (1. és 3. vizsgálat), de a rekreációs 

populáció esetében (2. vizsgálat) a fokozásos motiváció nem töltött be ilyen prediktív 

szerepet. A rekreációs színtéren csak a szociális motiváció jelezte elıre a fogyasztás 

gyakoriságát, amely valószínőleg a fesztivál társas jellegébıl adódik. A megküzdéses 

motivációk mindhárom vizsgálatomban megbízhatóan elırejelezték az alkohol-problémákat. 

Tehát a kockázatos ivás és a problémák tekintetében a fokozásos és a megküzdéses 

motivációknak központi szerepük van, de a rekreációs színtéren a társas tényezık és a buli 

élvezetének figyelembe vétele is lényeges a prevenció során. A következı fejezet tárgyalja az 

eredmények implikációit a prevencióra tekintetében. 
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10. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az alkoholmotivációk vizsgálata egy viszonylagosan új kutatási irányt képvisel az 

alkoholkutatásban. A kutatási irányt az elméleti alapok lefektetésével Cox és Klinger (1988, 

1990) indította el, majd az alkoholmotivációk empirikus vizsgálatát Cooper és munkatársai 

(1992) kezdték el az alkoholmotivációk három dimenzióját vizsgáló kérdıívvel (Drinking 

Motives Questionnaire, DMQ). Két évvel késıbb kibıvítették a három dimenziót négyre 

(Cooper, 1994), és ezzel megszületett az azóta elterjedt DMQ-R mérıeszköz. Ezt követıen 

számos vizsgálat készült az alkoholmotivációkról (pl. Cooper és mtsai., 1995; Stewart és 

Devine, 2000; Stewart, Loughlin és Rhyno, 2001; Comeau, Stewart és Loba, 2001; McNally 

és mtsai., 2003; Read és mtsai., 2003; Grant és mtsai., 2007), azonban a téma kutatásának az 

utóbbi években Kuntsche (l. áttekintésül 2007b) svájci vizsgálatai adtak dinamikus lendületet.  

 

Kuntsche vizsgálataiban nemcsak igazolta, hogy az alkoholmotivációk a fiatalok 

alkoholhasználatának mintegy 50%-át magyarázzák (Kuntsche, 2007b), hanem sikerült 

modelleznie is, hogy az alkoholmotivációk miként mediálják az addig az ivásban központi 

tényezınek tartott alkoholelvárások hatását az alkoholfogyasztásra (Kuntsche és mtsai., 

2007a). Az alkoholmotivációk kulcsfontosságú szerepének bizonyítása hívta fel a figyelmet a 

téma kutatásának szükségességére.  

 

Az alkoholmotivációk szerepe a prevenciós programok szempontjából is stratégiai 

jelentıségő, mivel egyrészt egyfajta kapubejáratként közvetítik egyéb tényezık (pl. elvárások, 

személyiség) hatását az alkoholfogyasztásra (ld. 3. fejezet, valamint Cooper, 1994; Kuntsche 

és mtsai., 2006, 2007a; Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 2008). Másrészt a kockázatos és 

problémás ivás szempontjából meghatározó maladaptív alkoholmotivációk vizsgálata 

kérdıívvel könnyen hozzáférhetı és mérhetı. Kuntsche és Kuntsche (2009) a mérés 

könnyítése érdekében kidolgozta a DMQ-R rövidített, 12 tételes verzióját (DMQ-R-SF). 

 

Az ELTE Addiktológiai Tanszéki csoportjának munkatársaival az elmúlt években azon 

dolgoztunk, hogy az alkoholmotivációk hazai kutatását megalapozzuk és eddig nem vizsgált 

új aspektusok kutatásával hozzájáruljunk az alkoholmotivációk alaposabb megértéséhez. Mint 

azt a Bevezetıben és az 5. fejezetben kifejtettem, az eddigi vizsgálatok csak serdülıkkel és 

fiatal egyetemistákkal foglalkoztak, és mindössze egy kutatás (Cooper és mtsai., 1995) 
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készült felnıttekkel. Ezenkívül a közzétett kutatások csak többnyire intézményes keretek 

között (pl. iskola, egyetem) vizsgálták az általános populáció alkoholmotivációit, és a 

speciális populációk (pl. rekreációs populáció) és színterek (pl. fesztivál, partik) vizsgálatára 

nem került sor. Az eddigi vizsgálatokról elmondhatóak, hogy 4/5-ük az Egyesült Államok 

területére korlátozódott (Kuntsche és mtsai., 2006) és más kulturális-gazdasági jellemzıkkel 

bíró térségek vizsgálatára alig kapott figyelmet. Továbbá kevés ismeret áll rendelkezésünkre 

az alkoholmotivációk interkulturális összehasonlításáról.  

 

A disszertáció empirikus anyagát alkotó vizsgálatok ezeket az eddig figyelmen kívül hagyott 

aspektusokat kívánták feltárni. A 6., 7. és 8. fejezetben három vizsgálatot mutattam be, 

amelyekkel a felsorolt kérdéskörök kutatására vállalkoztam. Az eredményeket a 9. fejezetben 

foglaltam össze. A disszertáció zárásául az eredmények megbeszélésének két fontos vetületét 

szeretném kiemelni, amelyek a vizsgálatok gyakorlati jelentısége és a jövıbeni kutatások 

célkitőzése szempontjából lényegesek lehetnek. Elıször kitérek az alkoholmotivációk 

mérésével, a DMQ-R és a DMQ-R-SF mint az alkoholmotivációk leggyakoribb 

mérıeszközeivel kapcsolatos következtetéseire. Végül összefoglalom az alkoholmotivációk 

prevencióban betöltött szerepét és az eredmények jelentıségét a megelızı programokban. 

 

10.1. Az alkoholmotivációk mérése 

Három, négy vagy öt dimenzió? 

Mindhárom vizsgálat igazolta a mérıeszköz jól használhatóságát és megbízhatóságát. A 

konfirmációs faktorelemzés alátámasztotta a négy-dimenziós struktúra megfelelıségét. A 

strukturális egyenletek modelljének az alkalmazása kimutatta, hogy mindegyik motiváció 

más-más alkoholhasználati indikátort jelez elıre. Cooper és munkatársai (1992) a négy-

dimenziós struktúra kialakítása elıtt három dimenziót feltételeztek, amely a szociális, a 

fokozásos és a megküzdéses motivációt foglalta magában. Ugyanakkor az eredményeim is azt 

mutatják, hogy a konformitás (negyedik) motiváció figyelembe vétele különösen a 

serdülıknél fontos, mivel az prediktívnek bizonyult mind a fogyasztási gyakoriság és a 

részegség elırejelzésében (1. vizsgálat). Az alkoholmotivációk struktúrájával kapcsolatban 

fontos megemlíteni, hogy újabban Grant és munkatársai (2007) az öt dimenziós struktúra 

mellett érvelnek, amelyben az ötödik motiváció a megküzdéses motiváció egy megküzdéses-

szorongásos és egy megküzdéses-depressziós faktorra való kettébontásával jött létre (l. 2.4.3. 
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fejezet). Az öt-dimenziós struktúra vizsgálata egy további lehetséges kutatási irányt jelent, 

amelyre a disszertáció keretei között nem volt lehetıség.  

Rövid vagy hosszú? 

Az 1. vizsgálatban összevetettem az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív 

hosszú (DMQ-R, Cooper, 1994) és rövid (DMQ-R-SF, Kuntsche és Kuntsche, 2009) 

változatát. Az eredmények alapján a DMQ-R-SF-HU használata mellett szólnak érvek, mivel 

az elemzések jobb illeszkedési mutatókat eredményeztek, ugyanakkor a hosszú változat 

alkalmazása sem elvetendı. A 2. vizsgálat is megerısítette a rövid verzió jó illeszkedési 

mutatóit, speciális környezetben és heterogén rekreációs mintán is. A 3. vizsgálatban a rövid 

verzió kérdéseit a hosszú változat öt-fokú válaszadási skálájával használtam. Emellett 

módszertani megfontolások szóltak, miszerint a szélesebb skála árnyaltabban tükrözi a 

válaszadók alkoholmotivációit. A tapasztalatok kedvezıek voltak, és a jövıbeni 

vizsgálatokban érdemes ezt a kombinációt alkalmazni. 

A fokozásos skála „problémás” tétele 

A jövıbeni vizsgálatokra vonatkozó másik tanulság, hogy a fokozásos skála egyik tétele 

(„mert jó buli alkoholt inni”) az 1. vizsgálat egyetemista mintájában és a 2. vizsgálat fiatal 

felnıtt mintájában viszonylag alacsony (<0,6) faktortöltést eredményezett, és a fokozásos 

motiváció skála belsı konzisztenciája kicsivel az elfogadható értékküszöb alatt maradt (1. 

vizsgálatban Cronbach alfa: 0,64; 2. vizsgálatban Cronbach alfa: 0,65). Ezzel szemben a 3. 

vizsgálatban elemzett magyar és spanyol egyetemistáknál nem adódott ilyen probléma. 

Továbbá sem az 1. vizsgálatban használt középiskolás mintával, sem a svájci és olasz 

vizsgálatban használt középiskolás mintával nem volt probléma a fokozásos skála e tételével. 

Elképzelhetı, hogy az idısebb korcsoportban ez a tétel nehezen értelmezhetı és félrevezetı, 

amely összességében lerontja az egész fokozásos motiváció skála belsı konzisztenciáját. A 

jövıben érdemes ezt a tételt figyelemmel kísérni és az esetleges további kedvezıtlen 

eredmények tükrében a kérdést átfogalmazni. 

Longitudinális vizsgálatok 

Az eddigi vizsgálatok túlnyomó része keresztmetszeti jellegő volt, amely nem teszi lehetıvé 

az ok-okozati összefüggések feltárását. Csak kevés longitudinális vizsgálat (Bradizza, 

Reifman és Barnes, 1999; Palmqvist, Martikainen és von Wright, 2003; Read és munkatársai, 
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2003; Armeli és munkatársai, 2010; Schelleman-Offermans, Kuntsche és Knibbe, 2010; 

Littlefield, Sher és Wood, 2010) készült, amely az alkoholmotivációk hosszútávú alakulásáról 

és az alkoholhasználatra gyakorolt hatásaival foglalkozott. Az eddigi utánkövetéses 

vizsgálatok módszertanilag igen heterogénnek tekinthetıek és többnyire egy-két éves 

idıintervallumot ölelnek fel. Az alkoholmotivációk szerepének pontosabb megértése 

érdekében szükség lenne további módszertanilag megfelelıen elıkészített, más mintákon és 

más kultúrákban végzett kutatásokra. Az utánkövetéses vizsgálatok például választ 

adhatnának arra, hogy a serdülıkor és a fiatal felnıttkor között az alkoholmotivációban 

megfigyelhetı nemi különbségek kialakulása (l. 4.1. és 4.2. fejezet) mennyiben felelıs az 

alkoholhasználatban tapasztalható nemi különbségek kialakulásáért. Ennek megértése a 

prevenció szempontjából is kulcsfontosságú lenne.  

Implicit kogníciók 

Az alkoholmotiváció kérdıíven keresztüli mérése egy további összetett problémát vet fel, 

amit a jövıbeni kutatásoknak is figyelembe kell venniük. A probléma lényege, hogy az 

Alkoholfogyasztás Motivációs Modelljén alapuló kérdıív csupán az alkohollal kapcsolatos 

kogníciókat mérik, azaz a motivációk vizsgálata során csak a „jéghegy csúcsához”, a 

nyilvános és tudatos, azaz az un. explicit tudattartamokhoz férünk hozzá.  

 

Ennek elméleti hátterét a duális-folyamat modellje írja le, mely szerint a viselkedést két 

rendszer határozza meg, amelyek különbözı módon dolgozzák fel és közvetítik az 

információkat (Kuntsche, 2007b; Thush és mtsai., 2008). Az un. reflektáló rendszer explicit 

folyamatok során lassabban, tudatosan dolgozza fel az információkat, ezáltal a szándékok és a 

szabályok közvetlenül határozzák meg a viselkedést. Ezzel szemben az un. impulzív 

rendszerben az információk automatikusan áramlanak, és feldolgozásuk spontánabb, gyorsabb 

és nem tudatos (Strack és Deutsch, 2004). Ez utóbbit nevezzük implicit kogníciónak. A két 

rendszer idegi szabályozása is eltérı: az impulzív rendszer az amygdala, a reflektáló rendszer 

pedig az orbifrontális lebeny irányítása alatt áll (Strack, Werth és Deutsch, 2006). Thush és 

Wiers (2007) feltételezése szerint az implicit kogníciókat leginkább a korábbi tapasztalatok 

határozzák meg, míg az expliciteket (pl. alkohol-elvárások) jellemzıen friss események, 

illetve az éppen adott helyzet. Ezek alapján kézenfekvı, hogy az implicit kogníciók 

tanulmányozása lényeges lenne az alkoholmotivációk területén is, mivel az explicit és az 

implicit kogníciók azok az alkohollal kapcsolatos kogníciók különbözı területeit fedik le. 
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Az implicit kogníciók mérésére a legelterjedtebb módszer az Implicit Asszociációs Teszt 

(IAT) alkalmazása (De Houwer és mtsai., 2004). A módszer kétségtelen elınye, hogy 

csökkenti az elvárt társas hatását és megfelelési vágy torzítását (Wiers és mtsai., 2005). 

Azonban a körülményes laboratóriumi eljárás miatt nem lehetséges a nagyszámú mintán 

alkalmazni. Más szerzık figyelmeztetnek arra is, hogy az eljárás sajátossága miatt a kísérleti 

személyek automatikusan szelektálódnak és mindezek következtében a teljes populációnak 

szóló megelızési munka számára nem tudnak szolgáltatni tudományos következtetéseket 

(Kuntsche, 2007b; Birch és mtsai., 2008). Mindezen hátrányokkal együtt határozott érvek 

szólnak az önbevallós-kérdıíves módszerrel mért alkoholmotivációk mögött húzódó implicit 

kogníciók vizsgálata mellett, amelyek fontos kiegészítı-jellegő ismerettel szolgálnának arról, 

hogy miért isznak az emberek. Az implicit kogníciók feltárására nem volt lehetıség a doktori 

munka keretei között, de az alkoholmotivációk mérésében a jövıbeni kutatásoknak érdemes 

kitérniük a „jéghegy csúcsa alatti” kogníciók megismerésére is. 

 

10.2. Az alkoholmotivációk alkalmazása a prevencióban 

Amikor az alkoholmotivációk prevenciós gyakorlatban való alkalmazásáról beszélünk, szem 

elıtt kell tartanunk, hogy mint minden életmóddal összefüggı magatartás esetében, a túlzott 

alkoholfogyasztás, illetve a kockázatos módon történı ivás megváltoztatása rendkívül nehéz 

feladat. A szerfogyasztás nem elszigetelten létezik, hanem az egyének és közösségek általános 

és átfogó életmódjának részét alkotja. Az életmód különbözı elemei egymással is szoros 

kapcsolatban állnak, egy elemet önállóan megváltoztatni szinte lehetetlen a mögötte álló 

átfogó életszemlélet átformálása nélkül (Pikó, 2010c). Ugyanakkor a szemléletformáló-

megelızı programok számára az alkoholmotivációk fontos „bementi” támpontot jelenthetnek 

a különösen veszélyeztetett, maladaptív motivációs háttérrel rendelkezı csoportok 

azonosításában, akiket a programok meg kívánnak szólítani. 

 

Ezt a feltételezést támasztják alá Conrod és munkatársainak (2006) eredményei, miszerint 

akkor igazán hatékonyak a túlzott alkoholfogyasztás csökkentésével foglalkozó prevenciós 

programok, amennyiben azok célzottan a kockázatos alkoholfogyasztással összefüggı 

motivációk megváltoztatására irányulnak. Kockázatosnak elsısorban a belülrıl vezérelt, azaz 

a fokozásos és a megküzdéses motivációk tekinthetık. Saját empirikus vizsgálataim is 
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alátámasztják a megküzdéses és a fokozásos motivációk magas kockázatát, mivel minden 

vizsgálatban ez a két motiváció megbízható prediktora volt a túlzott fogyasztásnak, illetve az 

alkohollal összefüggı problémák elıfordulásának.  

 

Kuntsche és munkatársai (2010a) nagyivó serdülıket vizsgálva azt találták, hogy a fokozásos 

és megküzdéses ivók nemcsak a motivációkban különülnek el, hanem egyéb tényezıben (pl. 

demográfiai változók, szabadidıs tevékenység, társas kapcsolatok, ivási kontextus) is 

különböznek. A fokozásos ivók – akik azért isznak, hogy jobban élvezzék az alkohol hatását, 

a bulikat és részegek legyenek – elsısorban fiúkból és idısebb serdülıkbıl tevıdnek össze. 

Jellemzıen sokat járnak el esténként otthonról, és fıleg társaságban, a kortársaikkal isznak. A 

megküzdéses ivók markánsan különböznek tılük. Ennek a csoportnak a tagjai szorongóbbak 

és zárkózottabbak, kevesebb társas kapcsolatuk van, gyakran maradnak otthon, többnyire 

egyedül isznak. Kuntsche és munkatársai (2010a) vizsgálatai szerint köztük több a lány és a 

fiatalabb serdülı. Vizsgálatukban kidolgoztak egy kódolási eljárást, amely során a DMQ-R 5 

fokozásos motiváció és 5 megküzdéses motiváció tételét tartalmazó kérdıív válaszainak a 

kódolásával pszichológusok, szociális munkások, tanárok, orvosok, védınık stb. egyszerően 

azonosíthatják a fokozásos és a megküzdéses ivókat (Kuntsche és mtsai., 2010a). Ez a gyors 

eljárás segít abban, hogy a kockázati csoportok azonosításával megfelelı megelızési és 

kezelési programban részesüljenek a veszélyeztetettek.  

 

A fokozásos és a megküzdési ivók alapvetı különbsége azt is mutatja, hogy más-más 

megelızı-fejlesztı programokra van igény. Feltételezéseik szerint a megküzdéses ivóknak 

elsısorban az életvezetési készségek fejlesztésére van szükségük (Kuntsche és mtsai., 2010a). 

Továbbá a stressz-szint csökkentése, a megküzdési képességek fejlesztése, az önértékelés 

erısítése is hatékony megközelítés az elıbbi csoport számára (Botvin, 2000). A megküzdési 

képességek fejlesztésében fontos a racionális és érzelemorientált mechanizmusok közötti 

megfelelı egyensúly megteremtése, hiszen kutatások igazolják, hogy az érzelemorientált 

megoldások hajlamosíthatnak káros szerfogyasztásra, például dohányzásra vagy 

alkoholfogyasztásra, a racionális mechanizmusok viszont elısegítik az egészségtudatos 

magatartásformákat (Pikó, 2001). A megküzdési stratégiákat illetıen igazolt a társas 

készségek megfelelı alkalmazása és a társas támogatás mint megküzdés, valamint a kedvezı 

egészségmagatartás közötti összefüggés (Pikó, 2001, 2006).  
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Mivel a fokozásos ivók leginkább társas helyzetekben (pl. partik, házibulik) isznak túlzott 

mértékben, nekik fıként a társas hatáson alapuló prevenciós programokra van igényük 

(Kuntsche és mtsai., 2010a). Számukra különösen hasznos az olyan technikák elsajátítása, 

amelyek segítségével képesek ellenállni a kortársak által felkínált italnak vagy a média által 

közvetített kockázatos fogyasztási kultúrának (Botvin, 2000). Ezen kívül a stimuláció egyéb 

forrásainak a biztosítása és igénybe vétele (Komro és Toomey, 2002), valamint a kognitív 

átstrukturáló technikák alkalmazása (Cooper és mtsai., 1995) nyújthat segítséget azoknak, 

akik elsısorban az alkohol hatásának fokozása miatt isznak. Alkoholpolitikai szempontból 

megfontolandó az az eredmény, hogy a fokozásos ivók szívesen isznak társaságban és 

nyilvános helyen, azaz bárokban vagy kocsmákban. Ebben a tekintetben a kiskorúak részére 

való alkoholtermékek árusításának tilalmának betartása, illetve a biztonságosabb fogyasztási 

környezet (Homel és mtsai., 2004) és az egészségesebb éjszakai élet (Mervó, Kun és 

Demetrovics, 2010) megteremtése is protektívan hathat különösen erre a csoportra nézve.  

 

A saját eredményeim alapján a fokozásos és a megküzdéses ivók veszélyeztetettségén túl 

kiemelném, hogy a serdülıknél (1. vizsgálat) különösen a konformitás és a szociális 

motivációk tőntek meghatározónak a fogyasztási gyakoriság szempontjából. Külsı 

motivációkról lévén szó, ezek változékonysága kézenfekvı és befolyásolásuk is könnyebb 

(Cooper, 1994). A társas megbírkózás fejlesztése egy hatékony módszer lehet ennek a 

csoportnak a részére a kockázatos fogyasztással szembeni védelem kialakításában. Pikó 

(2010a) kutatásai kimutatták, hogy a társas megbírkózás szempontjából alapvetıen 

meghatározó un. közösségi hatóképesség kulcsfontosságú védıfaktor különösen a fiúk 

alkoholfogyasztásában (és dohányzásában). 

 

Vizsgálataim egyik központi kérdése az volt, hogy a különbözı kultúrák és speciális színterek 

mennyiben befolyásolják az alkoholmotivációkat, és ennek milyen jelentısége van a 

prevencióra nézve. A rekreációs színtéren (Sziget fesztiválon) végzett vizsgálat egyik 

legfontosabb hozadéka az a tapasztalat volt, hogy egy ilyen speciális terepen is jól 

használható a DMQ-R-SF-HU, azaz a kérdıív alkalmazásával könnyen azonosíthatóak a 

különösen veszélyeztetettnek számító fokozásos és a megküzdéses ivók (Kuntsche és 

Kuntsche, 2009; Kuntsche és mtsai., 2010a). Ennek következtében egy további lépésben 

ezeket a vulnerábilis fiatalokat prevenciós és tanácsadási programokba lehetne bevonni 

(Gorman, 2001; Masterman és Kelly, 2003; Swaim, 2003). A DMQ-R-SF-HU kiértékelését 
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követıen gyors, személyes visszacsatolást lehet nyújtani a résztvevıknek, ami elindíthat egy 

olyan folyamatot, amelyben az egyén reflektál az ivást megelızı különbözı (másképp 

többnyire nem tudatos) döntésekre. Ez a reflekció egyrészt növeli az alkohollal összefüggı 

probléma tudatosítását és beismerését (Walters, Bennett és Noto, 2000; Neighbors és mtsai., 

2007). Másrészt lényeges bemeneti pontot jelenthet a tanácsadó programok számára, mivel a 

kérdıív egyszerre biztosít kapcsolatfelvételt és információt a kitöltı alkoholfogyasztásának 

motivációs hátterérıl. Érdemes megemlíteni, hogy a személyre szabott visszacsatolás 

különösen a szociális ivók között tőnik hatékonynak, összehasonlítva az egyéb motivációs 

hátterő ivókkal (Neighbors és mtsai., 2007). Ez különösen fontos az eredményeim 

szempontjából, mivel a vizsgálat alapján a szociális motivációk jelezték elıre szignifikánsan a 

fogyasztás gyakoriságát a rekreációs színtéren. 

 

A magyar-spanyol mintán végzett interkulturális összehasonlításból azt a tapasztalatot 

vonhatjuk le, hogy bár eltérı fogyasztási kultúra jellemzi a két országot, a személyes 

alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztásra gyakorolt hatásuk viszonylag stabilnak és 

kultúrától függetlennek tekinthetık. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a kockázatos 

ivás csökkentésére kialakított programok Európa különbözı alkoholfogyasztási kultúráiban is 

jól alkalmazhatóak. Az eredmények azt mutatják, hogy az alkoholmotivációk tekintetében is 

nagyobb kockázat jellemzi a magyar fogyasztókat. A megküzdéses, a fokozásos és a szociális 

motivációk magas átlagértéke fontos pillére a magyarok kockázatos alkoholfogyasztási 

kultúrájának. Ez azt jelenti, hogy mind a megküzdéses, a fokozásos és a szociális ivók részére 

kialakított megelızı programokra fokozott szükség van. A spanyol fogyasztók esetében a 

fokozásos ivók egy csoportja tőnik különösen vulnerábilisnak. 

 

Az eredményeim összességében igazolják, hogy a motivációk ismertete és azonosítása 

hasznos és lényeges a prevenciós munkában. Az eddig megjelent, az alkoholmotivációk 

prevenciós alkalmazásával foglalkozó vizsgálatok alapján (l. Komro és Toomey, 2002; 

Stewart és mtsai., 2005; Conrod és mtsai., 2006) és a saját kutatási eredményeimre 

támaszkodva azt láthatjuk, hogy az alkoholmotivációk sokrétően használhatóak a 

prevencióban. Összefoglalva a gyakorlati alkalmazás legalább háromféle módon lehetséges. 

Az alkoholmotivációk egyrészt szolgálhatnak „iránytőként” a veszélyezetett fiatalok 

azonosításában. Másrészt a kérdıív kitöltésével és az eredmények gyors visszacsatolásával 

elindulhat egy reflekciós folyamat, azaz a kérdıív egyfajta bemeneti pontot is jelent a 
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prevencióban. Végül a prevenciós munka irányulhat az alkoholmotivációk megváltoztatására 

is. A protektívnak tekinthetı, visszafogott fogyasztással járó motivációk erısítését, és a 

maladaptív, kockázatos motivációk módosítását célzó programok vizsgálata a jövıbeni 

kutatások egyik központi feladata. 
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MELLÉKLET – A KÉRDİÍV 

Az alábbiakban közöljük az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív hosszú és 
rövid verzióját. A rövid verzió tételeit a sorszámnál csillaggal jelöltük meg. Mindkét verzió 
alkalmazható 5-fokú skálával, de a rövid verzió esetében a 3-fokú skála alkalmazása is 
elfogadott. Ebben az esetben a válaszkategóriák (1= soha/majdnem soha; 2=idınként; 
3=majdnem mindig/mindig). A besorolás a négy motivációt jelenti (szociális, fokozásos, 
megküzdés, konformitás). 

A válaszok értékelését a skálához tartozó tételek pontértékeinek átlagolásával végezzük.  

 

ALKOHOLFOGYASZTÁS MOTIVÁCIÓI MÓDOSÍTOTT KÉRDİÍV 

Alább egy listát fogsz olvasni, olyan állításokkal, amelyeket az emberek az 
alkoholfogyasztásuk indokaként szoktak megfogalmazni. A megadott kategóriákat 
alkalmazva, kérjük, hogy jelöld meg, hogy Te milyen gyakran iszol az egyes okokból 
kifolyólag. Nincsenek jó vagy rossz válaszok! Arra vagyunk csak kíváncsiak, hogy Te miért 
iszol, amikor alkoholtartalmú italokat fogyasztasz. 

sorszám 
(hosszú 

verzióban) 

sorszám 
(rövid 

verzióban 

besorolás Milyen gyakran ittál 
alkoholt az elmúlt 12 
hónapban azért,… 

soha/ 
majdnem 

soha 
idınként 

az esetek 
felében 

az esetek 
nagyobb 
részében 

majdnem 
mindig/ 
mindig 

1  M … hogy elfeledkezz az 
aggodalmaidról? 1 2 3 4 5 

2  K … mert barátaid rávesznek, 
hogy igyál? 1 2 3 4 5 

3* 1 Sz ... mert segít élvezni egy 
bulit? 1 2 3 4 5 

4* 2 M 
… mert segít, amikor 
lehangoltnak vagy idegesnek 
érzed magad? 

1 2 3 4 5 

5  Sz … hogy könnyebben oldódj 
társaságban 1 2 3 4 5 

6* 3 M … hogy jobb kedvre derülj, 
ha rossz hangulatban vagy? 1 2 3 4 5 

7  F … mert szereted azt az 
érzést? 1 2 3 4 5 

8  K 
… hogy a többiek ne 
viccelıdjenek azon, hogy te 
nem iszol? 

1 2 3 4 5 

9  F … mert izgalmas? 1 2 3 4 5 
10* 4 F … hogy feldobódj? 1 2 3 4 5 

11* 5 Sz … mert élvezetesebbé teszi a 
társas összejöveteleket? 1 2 3 4 5 

12* 6 K … hogy beilleszkedj egy 
általad kedvelt társaságba? 1 2 3 4 5 

13* 7 F … mert kellemes érzést 
okoz? 1 2 3 4 5 

14* 8 Sz … mert feldobja a bulikat, 
ünnepségeket? 1 2 3 4 5 

15  M 
… hogy magabiztosabbnak 
és határozottabbnak érezd 
magad? 

1 2 3 4 5 

16  Sz 
… hogy barátokkal 
megünnepeljetek valamilyen 
különleges alkalmat? 

1 2 3 4 5 

17* 9 M … hogy elfeledkezz a 
problémáidról? 1 2 3 4 5 

18* 10 F … mert jó buli alkoholt inni? 1 2 3 4 5 
19* 11 K … hogy mások kedveljenek? 1 2 3 4 5 

20* 12 K … hogy ne érezd úgy, hogy 
kimaradsz valamibıl? 1 2 3 4 5 
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