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Célkitőzések1 
Disszertációm célja az alkoholmotivációk négy-dimenziós faktorstruktúrájának érvényességének és 
alkalmazhatóságának vizsgálata, valamint az alkoholmotivációk és egyéb alkoholhasználati 
indikátorok közötti kapcsolatok elemzése volt. Mivel mindeddig nem készültek vizsgálatok az 
alkoholfogyasztás motivációs hátterérıl Magyarországon, ezért nem utolsó sorban a disszertációban 
bemutatott vizsgálatokkal célom volt az alkoholmotivációk hazai kutatásának megalapozása.  

A vizsgálatok során abból indultam ki, hogy a motivációk megértése elengedhetetlen az 
alkoholfogyasztás szempontjából kockázatosnak tekinthetı csoportok azonosításához (Cox és 
Klinger, 1990; Cooper, 1994, Kuntsche és mtsai., 2005). A kockázatos ivók vizsgálata kiemelten 
fontos, mivel a hazai epidemiológiai felmérések szerint a rendszeresen fogyasztó és nagyivó fiatalok 
prevalenciája az utóbbi években nıtt (Elekes, 2009; Pikó, 2010). 

Az alkoholfogyasztás mögött húzódó tényezık kutatását hosszú ideig az elvárások vizsgálata uralta 
(Baer, 2002; Kuntsche és mtsai, 2007,) és csak két évtizeddel ezelıtt kezdıdött meg az 
alkoholmotivációk lendületes kutatása. A legfrissebb vizsgálatok azt igazolják, hogy az 
alkoholmotivációk tekinthetık az ivás „legközelebbi” tényezıjének, és a motivációk közvetítik 
egyéb tényezık (pl. elvárások, személyiség) szerepét az alkoholfogyasztásban (Cooper és mtsai., 
1995; Kuntsche és mtsai., 2005, 2006, 2007; Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 2008). A 
vizsgálatoknak azt is sikerült kimutatniuk, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos motivációk a 
fiatalok alkoholhasználatának mintegy 50%-át magyarázzák (Kuntsche, 2007), s ezzel 
összefüggésben erıs prediktorai az alkoholhasználattal összefüggı problémáknak és a nagyivásnak 
(Kuntsche és mtsai., 2006).  

Ebbe a kutatási vonalban illeszkednek a disszertáció részét alkotó vizsgálatok is. Disszertációm 
fókuszában 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. Az eddigi vizsgálatok fıként Észak-
Amerikában és Svájcban készültek, és túlnyomórészt középiskolások vagy elsıéves egyetemisták 
mintáját használták a kutatásokban. Ennek következtében kevés ismeretünk van a fiatal felnıttek 
alkoholmotivációiról; 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.  

Amennyiben a motivációk különbözı kultúrákban és színtereken is elırejelzik az 
alkoholhasználattal összefüggı kimeneti változókat (pl. a részegséget, a nagyivást, az 
alkoholfogyasztással összefüggı problémákat), akkor annak a prevenciós gyakorlatban is nagy 
jelentısége van. Tekintettel a problémás és a kockázatos alkoholfogyasztás magas prevalenciájára 
magyar középiskolások és egyetemisták között (Sebestyén és Németh, 2007; Elekes, 2009; Pikó, 
2010), az alkoholmotivációk vizsgálata meghatározó lehet a hatékony primer prevenciós programok 
és korai kezelésbevétel programjainak a kidolgozásában (Kuntsche és mtsai., 2006). Ezen túlmenıen 
a rekreációs színtér látogatóira jellemzı fogyasztási motivációk megismerésének különösen fontos 
stratégiai jelentısége van, mivel a partik és fesztiválok látogatóira magasabb alkoholfogyasztási 
prevalencia jellemzı és kiemelten veszélyeztetettnek számítanak (Demetrovics, 2009). Ha az 
alkoholmotivációk mérésére kidolgozott mérıeszköz (Cooper, 1994; Kuntsche és Kuntsche, 2009) 
rekreációs színtéren is jól alkalmazható, akkor a kockázatos és problémás ivás szempontjából 
meghatározó maladaptív alkoholmotivációk vizsgálata ebben a vulnerábilisnak tekinthetı 
populációban is könnyen hozzáférhetıvé és elemezhetıvé válik. Emellett az alkoholmotivációk 
interkulturális összehasonlítása is fontos iránytő a megelızı programok kialakításában. Egyrészt a 
kulturális sajátosságok feltárása, másrészt a programok nemzetközi alkalmazása, „átültetése” 
szempontjából is meghatározóak az alkoholmotivációk interkulturális vizsgálatának eredményei.  

                                                 
1 Köszönettel tartozom Dr. Demetrovics Zsoltnak, aki témavezetımként végig vezetett a disszertáció elkészítésében, és 
mind a vizsgálatok koncepciójának kidolgozásában, véghezvitelében és elemzésében felbecsülhetetlen segítséget 
nyújtott. 
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1 Elméleti háttér 
Az alkoholmotivációk vizsgálata egy új kutatási irányt képvisel az alkoholkutatásban. A kutatások 
kezdetén, a 60-as években többnyire két dimenziót vizsgáltak: az ivás megküzdéses és a társas-
fokozásos tényezık köré szervezıdı okait (Cooper és mtsai., 1992; Stewart, Zeitlin és Samoluk, 
1996; Kuntsche, 2007). Az azt követı 40 év alatt mintegy 25 skála született, amik közvetve vagy 
közvetlenül az ivás okait, indítékait és motivációit mérik. 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 hozott. Az 
alkoholmotivációs modell kidolgozásával Cox és Klinger (1988, 1990) lefektette a kutatás elméleti 
alapjait. A modell 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. Cox és Klinger (1990) modellje 
szerint ezek a kimenetelek két dimenzió mentén oszthatóak fel: lehetnek egyrészt belsıleg vagy 
külsıleg motiváltak, másrészt szolgálhatnak pozitív vagy negatív megerısítéssel.  

Cox és Klinger (1990) modelljén inspirálódva Cooper és munkatársai (1992) kezdték meg az 
alkoholmotivációk átfogó elméleten alapuló, kvantitatív, empirikus vizsgálatát. Az általuk 
kidolgozott elsı kérdıív (Alkoholfogyasztás Motivációi Kérdıív – Drinking Motives Questionnaire, 
DMQ, Cooper és mtsai., 1992) még csak három faktort tartalmazott: a szociális, megküzdéses és a 
fokozásos motivációt. Kidolgoztak egy 21 tételes kérdıívet, amellyel különbözı életkori és etnikai 
csoportokban igazolták a háromfaktoros modell érvényességét és megbízhatóságát. Azonban Cox és 
Klinger (1990) modelljéhez szorosabban illeszkedve Cooper (1994) továbbfejlesztette a kérdıívet és 
kiegészítette a három dimenziót négyre. A konformitás motiváció bevezetésével az átdolgozott 
kérdıív (Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív – Drinking Motives Questionnaire 
Revised, DMQ-R) pontosan a Cox és Klinger által leírt két dimenzión (külsı/belsı motiváció – 
pozitív/negatív megerısítés) alapul (l. 1. ábra).  

 Pozitív megerısítés Negatív megerısítés 
Külsıleg motivált SZOCIÁLIS KONFORMITÁS 
Belsıleg motivált FOKOZÁSOS MEGKÜZDÉSES 

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

Cooper (1994) szerint a négy motiváció 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 társas vagy 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) validációs vizsgálata megfelelıen igazolta a négyfaktoros modellt, és a két- és 
háromfaktoros modellel összehasonlítva a konfirmációs faktoranalízis sokkal jobb illeszkedést 
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mutatott. Az etnikai csoportok és a korosztályok közötti összehasonlításban is invariánsak maradtak 
az eredmények. 

A DMQ-R 20 tételt tartalmaz, amelyben a négy motivációt öt-öt tétel vizsgálja. A 
megkérdezetteknek egy ötfokú skálán kell bejelölniük (1=soha/majdnem soha, 2=idınként, 3=az 
esetek felében, 4=gyakran, 5=mindig/majdnem mindig) a válaszokat az alábbi instrukció alapján: 
„Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran ittál azért, mert…”.  Ez a kérdıív jelenleg a leggyakrabban 
használat mérıeszköz az alkoholmotivációk vizsgálatában (Kuntsche és mtsai., 2005). A még 
szélesebb körben való és gyors alkalmazhatóság érdekében Kuntsche és Kuntsche (2009) 
kifejlesztette a kérdıív rövid változatát is, amely 12 tételt tartalmaz és minden egyes motivációhoz 
három-három kérdés tartozik (Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív – Drinking 
Motives Questionnaire Revised Short Form, DMQ-R-SF). A válaszlehetıségek az ötfokú skála 
helyett háromra szőkültek (1=„soha”, 2=„idınként”, 3=„szinte mindig”). Az eddig közzétett 
validációs 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 (Kuntsche és Kuntsche, 2009). 

Az eddigi empirikus vizsgálatok szerint elsısorban a belsıleg vezérelt fokozásos és megküzdéses 
motivációk jelentenek kockázatot az alkoholfogyasztás szempontjából (Kuntsche és mtsai., 2006; 
Németh és mtsai., 2011a, b, c; Urbán és mtsai, 2011). A fokozásos ivás elsısorban a nagymértékő 
alkoholfogyasztással függ össze, míg a megküzdéses ivás a túlzott alkoholfogyasztással és az 
alkohollal kapcsolatos problémák elıfordulási gyakoriságával is együttjár. A szociális és a 
konformitás motívumok ezzel szemben visszafogott fogyasztással jellemezhetıek (Cooper és mtsai., 
1995; Kuntsche és mtsai., 2005). A belsı indíttatású motivációk magas kockázata kézenfekvı, 
hiszen a külsı motivációk kevésbé a feszültségcsökkentéssel és a megküzdéssel hozhatók 
összefüggésbe és fıként külsı, elsısorban társas tényezık befolyásolják a fogyasztást (Cooper, 
1994).  

A motivációk fontosságát illetıleg az egybehangzó eredmények alapján a szociális motiváció a 
leggyakrabban elıforduló tényezı az ivás hátterében (Kuntsche és mtsai., 2006). A motivációk 
elıfordulási gyakoriságát tekintve a szociális motivációt követıen a legmagasabb átlagot a 
fokozásos, a megküzdéses és végül a konformitás motiváció kapja. Azonban egyéb meghatározók, 
mint a nem, a kor, a személyiség, a kultúra, a szituáció befolyásolja a motivációk átlagértékét, azaz 
jelentıségét és az alkoholhasználattal összefüggı kimeneti változókkal (pl. a részegséget, a 
nagyivást, az alkoholfogyasztással összefüggı problémákat) való összefüggését (Kuntsche és mtsai., 
2006; Németh és mtsai., 2011a, b, c; Urbán és mtsai, 2011). 

Jelentıs nemi és korosztálybeli különbségek mutatkoznak továbbá a motívumok szerepében. A 
középiskolás korosztályban a fiúk jellemzıen fokozásos és szociális ivók, míg a lányoknál a 
megküzdéses ivás jellemzıbb, azonban az egyetemi mintán már a férfiak körében találhatunk több 
megküzdéses ivót (Kuntsche és mtsai., 2006; Kuntsche, 2007). Ezzel együtt a kor elırehaladtával, 
pl. az egyetemisták körében jelentısen megnı a szociális ivók aránya is (Kuntsche és mtsai., 2006). 
A nem és életkorbeli változások megértését segítenék a longitudinális vizsgálatok. Az utánkövetéses 
vizsgálatok rávilágítanának arra, hogy a serdülıkor és a fiatal felnıttkor között az 
alkoholmotivációban megfigyelhetı nemi különbségek változása mennyiben felelıs az 
alkoholhasználatban tapasztalható nemi különbségek kialakulásáért. Ám eddig csak kevés, 
módszertanilag igen heterogén és viszonylag rövid idıintervallumot felölelı utánkövetéses vizsgálat 
készült (Armeli és munkatársai, 2010; Schelleman-Offermans, Kuntsche és Knibbe, 2010; 
Littlefield, Sher és Wood, 2010). 

Az alkoholmotivációk és a személyiségjellemzık kapcsolatáról számos vizsgálat számol be a 
nemzetközi szakirodalomban. A személyiségpszichológiai vizsgálatok alapján az alkoholt fogyasztó 
fiatalok két markánsan elkülönülı kockázati csoportja azonosítható. Egyrészt (1) azok, akik 
fokozásos motivációjuk miatt isznak, és általában extrovertáltabbak, impulzívak, agresszívek, és 
magas szenzoros élménykeresés, alacsony kontroll, és alacsony lelkiismeretesség jellemzı rájuk; 
másrészt (2) azok, akik megküzdéses motivációk miatt isznak, és általában alacsony 
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barátságossággal, magas neuroticizmussal és negatív énképpel jellemezhetıek (Loukas és mtsai. 
2000; Theakston és mtsai.; 2004, Stewart és Devine, 2000, Stewart és mtsai., 2001).  

A kulturális különbségekrıl szóló empirikus eredmények ma még csak kis számban állnak 
rendelkezésünkre (Nagoshi és mtsai., 1994; Gire, 2002; Pikó, Wills és Walker, 2007; Kuntsche, 
Stewart és Cooper, 2008). Ezek alapján azonban úgy tőnik, hogy a DMQ-R kérdıív 
faktorstruktúrája stabil, azaz meglehetıs kulturális invarianciát mutat, ugyanakkor a motívumok 
jelentısége eltérıen alakul az egyes kultúrákban (l. Kuntsche és mtsai., 2006; Németh és mtsai., 
2011b). 

 

2 A vizsgálatok felépítése és hipotézisei 
A fentiekben összefoglalt elméletek és kutatási adatok alapján a disszertációban bemutatott 
vizsgálatok céljai a következık voltak:  

(1) kialakítani az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív (DMQ-R-HU) és az 
Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív Rövid Változatának (DMQ-R-SF-HU) magyar 
nyelvő változatát és megvizsgálni a kérdıív pszichometriai jellemzıit, konstruktum validitását és 
illeszkedési mutatóit hazai mintán; 

(2) megvizsgálni egy idısebb és heterogénebb mintán is megvizsgáljam az alkoholmotivációk négy-
dimenziós struktúrájának érvényességét és az ezt vizsgáló kérdıív alkalmazhatóságát, mivel az 
eddigi kutatások fókusza a serdülık általános populációjára szorítkozott; 

(3) elemezni a korábbi vizsgálatoktól eltérıen egy speciális, rekreációs színtér látogatóinak az 
alkoholmotivációit; 

(4) megvizsgálni az alkoholmotivációk kulturális sajátosságait és összehasonlítani egyetemisták 
alkoholmotivációit két ország között. 

 

Erre a négy célkitőzésre épülve három vizsgálatot terveztem. 

I. Az elsı vizsgálatban egy középiskolás és egy egyetemista mintán validáltam az 
Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıívet (DMQ-R-HU) és az Alkoholfogyasztás 
Motivációi Módosított Kérdıív Rövid Változatát (DMQ-R-SF-HU). Az elemzések során a 
kérdıív adaptálása mellett a rövid és a hosszú változat pszichometriai jellemzıinek, 
konstruktum validitásának és illeszkedési mutatóinak összevetésére is törekedtem. 

II. A második vizsgálat során már célzottan a rövid verzió (DMQ-R-SF-HU) alkalmazhatóságát 
vizsgáltam egy speciális rekreációs populáción. A rekreációs színtér (fesztivál) 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.  

III. 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.  
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A rendelkezésre álló kutatási eredmények és klinikai megfigyelések tükrében az alábbiak téziseket 
fogalmaztam meg: 

a. Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív (DMQ-R-HU) és az Alkoholfogyasztás 
Motivációi Módosított Kérdıív Rövid Változatát (DMQ-R-SF-HU) a pszichometriai jellemzık és 
a konstruktum validitás tekintetében ugyanolyan jól alkalmazható magyar mintán, mint a 
nemzetközi vizsgálatokban. A DMQ-R-SF-HU illeszkedési mutatói legalább ugyanolyan jók 
vagy akár jobbak, mint a DMQ-R-HU esetében. 

b. A magyar minta esetében – a nemzetközi vizsgálatok eredményeihez hasonlóan – a fokozásos és 
megküzdéses motivációk jelzik elıre a részegség és a nagyivás gyakoriságát. A kor 
elırehaladtával azonban a belsıleg vezérelt motivációk szerepe hangsúlyosabbá válik, azaz a 
középiskolásoknál még a külsıleg vezérelt motivációk (pl. konformitás) is elırejelzik a 
kockázatos ivást, az egyetemisták esetében azonban már a fokozásos és megküzdéses motivációk 
a meghatározók. 

c. A rekreációs színtéren egy idısebb és heterogénebb minta esetében a DMQ-R-SF-HU jól 
alkalmazható, az illeszkedési mutatók megfelelıek és a négy-dimenziós faktorstruktúra stabil. 

d. A rekreációs minta esetében az alkoholfogyasztási gyakoriságot a fokozásos motiváció mellett 
fesztivál társas jellege miatt a szociális motiváció jelzi elıre. Az alkohollal összefüggı problémák 
elıfordulását a megküzdéses motiváció jelzi elıre. 

e. A magyar és a spanyol egyetemisták alkoholmotivációinak sorrendje azonos lesz, de az 
átlagértékekben szignifikánsan magasabb érték jellemzi a magyar diákokat tekintettel a 
nemzetközi összehasonlításban magasnak számító magyarországi alkoholfogyasztási 
prevalenciára. 

f. Az alkoholmotivációk és egyéb, az alkoholhasználattal összefüggı kimeneti változók (pl. 
nagyivás) kapcsolata azonos lesz a magyar és a spanyol kultúrában. 
 

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 (1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. ábra: Az alkoholmotivációk és az alkoholhasználati kimeneti változók vizsgálatának 
többcsoportos elrendezéses grafikus ábrázolása 

Szociális motiváció 

Fokozásos motiváció 

Megküzdéses motiváció 

Konformitás motiváció 

Fogyasztási gyakoriság 

Nagyivás 

Részegség gyakorisága 

Alkohollal összefüggı 
probllémák 
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3 A vizsgálatok  
 

3.1 1. vizsgálat 

3.1.1 Vizsgálati személyek 

Középiskolások: 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). 

Egyetemisták: Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 1255 hallgatója kapott felkérést fel e-mailen 
keresztül, hogy töltsen ki egy online kérdıívet az alkoholhasználattal kapcsolatban. 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. 
 

3.1.2 Mérıeszközök 

Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív (DMQ-R-HU) és az Alkoholfogyasztás 
Motivációi Módosított Kérdıív Rövid Változatának (DMQ-R-SF-HU) használata mellett az 
alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát (mindkét esetben az elmúlt 12 hónapban) mértem. A 
nagyivás (5 vagy több ital egy alkalommal történı elfogyasztása) gyakoriságát is vizsgáltam, a 
középiskolásoknál havi prevalenciát, az egyetemistáknál éves prevalenciát mérve. 
 

3.1.3 Fontosabb eredmények és azok megbeszélése 

Mindkét minta eredményei megerısítették az alkoholmotivációk négy-dimenziós struktúráját. 
Ugyanakkor 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. 

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 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. Másrészt, az iskolai és családi nehézségekkel való 
megküzdési nehézségek eszerint központi kérdést jelenthetnek a középiskolások életében. 
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 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) 

2. táblázat: Az alkoholmotivációk átlagértékei és azok nemi különbségei az 1. vizsgálatban 
*A középiskolások és egyetemisták átlagainak összehasonlítására t-próbát használtam. 5%-os hibaszinten szignifikáns: a 
< b. 
 
A többváltozós strukturális egyenlet modell elemzése azt mutatta, hogy az ivási motivációk és a 
különbözı alkoholhasználati indikátorok szabadon becsült modelljének illeszkedése mindkét 
csoportban 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). 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 (3. táblázat). Ezzel szemben a középiskolásoknál 
szerteágazó mintázatot. A fiatalabbaknál a szociális és konformitás motivációk jelezték elıre az 
alkoholfogyasztás gyakoriságát, a fokozásos és konformitás motivációk pedig a részegség 
gyakoriságát. 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. A várt eredményekkel 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.  

 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% 
3. táblázat: Alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztással összefüggı indikátorok kapcsolata (sztenderdizált regressziós 
együtthatók a SEM modell alapján) az 1. vizsgálatban 
Megjegyzés: *: p<0,05, **: p<0,01. 

 
Összességében az eredmények a DMQ-R-HU nem maradéktalanul kielégítı statisztikai 
tulajdonságait, ellenben a DMQ-R-SF-HU kiváló használhatóságot támasztják alá. A nagyfokú 
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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.  
 

3.2 2. vizsgálat 

3.2.1 Vizsgálati személyek 

Az adatfelvétel 2007-es Sziget fesztivál Civil falujában készült. A megkérdezett mintegy 700 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 különbözı okok miatt. 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. 
 

3.2.2 Mérıeszközök 

Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív Rövid Változatának (DMQ-R-SF-HU) 
használata mellett az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát (mindkét esetben az elmúlt 30 
napban), valamint az alkoholhasználattal összefüggı problémák (pl. iskolai problémák, verekedés) 
elıfordulási gyakoriságát (az elmúlt 12 hónapban) mértem. 
 

3.2.3 Fontosabb eredmények és azok megbeszélése 

A vizsgálat igazolta, hogy egy idısebb, másrészt egy speciális, heterogénebb összetételő, a 
rekreációs színtéren toborzott minta esetében is érvényes az alkoholmotivációk négy faktoros 
struktúrája, és az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív rövid verziójának (DMQ-R-SF) 
pszichometriai tulajdonságai is megfelelıek. A teljes mintára vonatkozó szabadon becsült modell 
illeszkedése szintén megfelelı volt (χ2=129; df=48; CFI=0,94; TLI=0,92; RMSEA=0,066 [0,052-
0,080]; SRMR=0,057). 

A korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan (Kuntsche és Kuntsche, 2009; Mazzardis és mtsai., 2010) 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 korábbi vizsgálatokhoz 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) (4. 
táblázat). Ugyanezzel a problémával szembesültem az 1. vizsgálat során az 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 az 1. vizsgálat 
középiskolás mintával, sem a korábbi nemzetközi vizsgálatokban 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 lehet ennek a tételnek az átfogalmazása. 

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 
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Tételek Fokozásos Szociális Konformitás Megküzdéses 
„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 
4. táblázat: A konfirmációs faktorelemzés eredményei: a sztenderdizált faktortöltések, a faktorok közötti korrelációk és a 
belsı konzisztencia értékei a 2. vizsgálatban 

 

Az alkoholfogyasztási motivációk átlagértékeinek rangsora (5. táblázat) 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. 

 

  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 
5. táblázat: Az alkoholmotivációk átlagértékei és azok nemi különbségei (zárójelben a szórás értékek) a 2. vizsgálatban 
 
 
A többváltozós strukturális egyenlet modell (SEM) eredményei azt mutatták (6. táblázat), 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. Az alkohollal 
összefüggı problémák (pl. tanulási nehézségek, agresszív magatartás, kockázatos szexuális 
kapcsolatok) elıfordulását a megküzdéses motiváció jelzi elıre egyértelmően a vizsgált fiatal felnıtt 
csoportban, amely alátámasztja a nemzetközi tapasztalatokat (Cooper, 1995; Kuntsche és mtsai., 
2005). Ezen kívül 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 
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a csoportba való beilleszkedés mint az ivás motivációja összefügg a fesztivál-látogatók fizikai 
agresszivitással. 
 
 Fokozásos Szociális Konformitás Megküzdéses 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% 

6. táblázat: Alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztással összefüggı indikátorok kapcsolata (sztenderdizált regressziós 
együtthatók a SEM modell alapján) a 2. vizsgálatban 
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 

 
Mindent összevetve az eredmények megerısítik azt, hogy a DMQ-R-SF-HU érvényes, megbízható 
és gyors mérıeszközként használható a rekreációs színtéren is. A DMQ-R-SF-HU invarianciája 
különbözı rétegek és kulturális csoportok között azt bizonyítja, hogy a kérdıív nemcsak nagy 
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 2001, 2006; 
Demetrovics és mtsai., 2008). A DMQ-R-SF-HU használata segíthet abban, hogy ismereteket 
szerezzünk a fiatal parti-, fesztivál- és klublátogatók alkoholhasználatának motivációs hátterérıl a 
rekreációs színtér különbözı szubkultúráiban.   
 

3.3 3. vizsgálat 

3.3.1 Vizsgálati személyek 

Az online adatfelvétel 2009 tavaszán zajlott három magyar és három spanyol egyetemen. A 
résztvevı hallgatók a levélben egy web címet és egy belépési kódot is kaptak, amivel elérhették a 
kérdıívet. 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 emailben felkérés. Végül 
összesen 1588 fı vett részt a vizsgálatban. 41 fıt (17 magyar és 24 spanyol válaszadót, azaz 
összesen 2,6%-ot) a mintából, mivel 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 férfiak és nık aránya nagyjából megegyezett a két mintában: a magyar mintában 
a férfiak aránya 37,4% volt, a spanyol mintában 36,7%. A spanyol diákok átlagéletkora kicsit 
magasabb volt (22,7 év, szórás=3,18) mint a magyaroké (22,4 év, szórás=2.69). 
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3.3.2 Mérıeszközök 

Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdıív Rövid Változatát (DMQ-R-SF-HU) 
használtam, azonban a rövid verzióban használatos három válaszlehetıség helyett a hosszú verzió 
ötfokú skála volt felkínálva a válaszadóknak. Az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát 
(mindkét esetben az elmúlt 30 napban) mértem. Továbbá az alkoholhasználattal összefüggı 
problémák mérésére kifejlesztett 23 itemes RAPI tesztet (Rutgers Alcohol Problem Index: White és 
Labouvie, 1989) töltötték ki a válaszadók. 
 

3.3.3 Fontosabb eredmények és azok megbeszélése  

Az alkoholhasználat jellemzıit tekintve a magyar diákokat intenzívebb alkoholhasználat, gyakoribb 
részegség és több alkohollal kapcsolatos probléma jellemezte. 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.  

Az alkoholmotivációk négy faktoros modellje ekvivalens volt mindkét országban, amely azt 
igazolja, hogy ez a modell helytálló és érvényes a kultúrközi összehasonlításban. 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 
motivációk rangsora megegyezett a két ország között. Az alkoholmotivációk és a vizsgált 
alkoholhasználati indikátorok kapcsolatát is nagyfokú hasonlóságok jellemezték a két ország között. 

A kovariánsokkal végzett konfirmációs faktorelemzés azt mutatta (7. táblázat), hogy szignifikáns 
különbség van a két kultúra között a szociális, fokozásos és megküzdéses motiváció tekintetében. 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-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).  

Továbbá a kovariánsokkal végzett konfirmációs faktorelemzés arra is rávilágított, hogy szignifikáns 
kapcsolat van 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. 

 

 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 
7. táblázat: A kultúra, a nem és a kor hatása az alkoholmotivációkra a MIMIC modell alapján (sztenderdizált 
együtthatók) a 3. vizsgálatban 
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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A többváltozós strukturális egyenlet modell elemzése azt mutatta, hogy az ivási motivációk és a 
különbözı alkoholhasználati indikátorok szabadon becsült modelljének illeszkedése mindkét 
csoportban megfelelı voltχ²magyar=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. 

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 (8. táblázat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. táblázat: Az alkoholmotivációk és az alkoholfogyasztással összefüggı indikátorok kapcsolata (sztenderdizált 
regressziós együtthatók a SEM modell alapján) a 3. vizsgálatban 

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. 

 

Ugyanakkor nem várt módon a spanyol mintában a megküzdéses motivációk mellett a fokozásos 
motivációk is 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.  

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 

 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%   
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„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.). 

Összességében az alkoholfogyasztási kultúra meghatározó különbségei ellenére 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 igen eltérı, kontinensek közötti 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.  

 

4 Összegzés 
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 
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.  

A kockázatos ivás, a problémák elıfordulásának és az alkoholmotivációk kapcsolatában 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. 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 külsı 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. 
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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 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). 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.  

 

5 Következtetések 
Az eredmények implikációinak két kiemelten fontos vetülete van: a gyakorlati alkalmazás és a 
jövıbeni kutatások tekintetében az alkoholmotivációk mérése és az alkoholmotivációk prevencióban 
betöltött szerepe bír különös jelentıséggel.  

Az alkoholmotivációk mérése 

Az alkoholmotivációk mérését illetıleg az eredmények megerısítették az alkoholmotivációk négy 
faktoros struktúráját. A korábban elterjedt két és három faktoros modellekkel (Cooper és mtsai., 
1992; Stewart, Zeitlin és Samoluk, 1996) szemben az eredmények 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). 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. Az öt dimenziós struktúra vizsgálata egy további lehetséges kutatási 
irányt jelent, amelyre a disszertáció keretei között nem volt lehetıség. 

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 az érvek, mivel az elemzések jobb 
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illeszkedési mutatókat eredményeztek. Ezzel együtt 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. 

Az eddigi vizsgálatok túlnyomó része keresztmetszeti jellegő volt, amely nem teszi lehetıvé az ok-
okozati összefüggések feltárását. A jövıbeni, módszertanilag ól megtervezett longitudinális 
vizsgálatok tudnák pótolni ezt a hiányt.  

Végül fontos megjegyezni, hogy 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 explicit kogníciókat mérik. 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. 

 

Az alkoholmotivációk alkalmazása a prevencióban 

Conrod és munkatársainak (2006) eredményei szerint 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 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 (2010) a fokozásos és a megküzdéses ivók demográfiai változókban, 
szabadidıs tevékenységben, társas kapcsolatokban és ivási kontextusban tapasztalható különbségei 
alapján arra jutottak, hogy ennek a két szegmensnek más-más megelızı-fejlesztı programokra van 
igénye. Feltételezéseik szerint a megküzdéses ivóknak elsısorban az életvezetési készségek 
fejlesztésére, a stressz-szint csökkentésre, a megküzdési képességek fejlesztése és az önértékelés 
erısítése van szükségük (Kuntsche és mtsai., 2010). Ezzel szemben a fokozásos ivóknak társas 
hatáson alapuló prevenciós programokra, a stimuláció egyéb forrásainak a biztosítására, kognitív 
átstrukturáló technikák van igényük. 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 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., 2010). 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 
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 
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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. 

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 az eddig rendelkezésre álló ismereteket azt látjuk, hogy az 
alkoholmotivációk prevenciós gyakorlati alkalmazása legalább háromféle módon lehetséges. Az 
alkoholmotivációk egyrészt szolgálhatnak „iránytőként” a veszélyeztetett fiatalok azonosításában. 
Másrészt a kérdıív kitöltésével és az eredmények gyors visszacsatolásával elindulhat egy reflekciós 
folyamat, azaz a kérdıív egyfajta bemeneti pontot is jelent a prevencióban. Végül, a prevenciós 
munka irányulhat az alkoholmotivációk megváltoztatására is (l. Conrod és mtsai., 2006). 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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