A társadalmi közérzet pszichológiája

2017/2018-as tanév, 2. félév
dr. Pántya József

A kurzusról általában
• A kurzus célja, hogy bemutassa a társadalmi közérzetet és annak
változását alakító főbb tényezőket. A kurzus során megszerzett
ismeretek révén készségek szerezhetők a (társadalmi) közérzetet
befolyásoló tényezők pszichológiai szempontú elemzésében.
• A kurzus során érintett főbb témakörök:
• a szubjektív jóllét elméleti és módszertani megközelítései
• a szubjektív jóllétet befolyásoló egyéni és társadalmi szintű, pszichológiai és
gazdasági tényezők
• a társadalmi szinten fontosnak tartott szükségletek és értékek hatása az élettel
való elégedettségre
• az értékek és értékvesztés társadalmi atmoszférát alakító hatásai
• a közbeszéd társadalmi közérzetre gyakorolt hatása
• a szubjektív jóllét és boldogság kulturális aspektusai

Olvasmányok, amelyekre építünk
• Maddux, J. E. (Ed.) (2018). Subjective well-being
and life satisfaction. London, UK: Psychology
Press/Routledge.
• Főbb tartalmak:
• alapkérdések (elméletek és mérések, idegtudomány,
kulturális különbségek)
• személyközi meghatározottság (közeli kapcsolatok,
barátság, társas összehasonlítás, közösségi média)
• személyen
belüli
meghatározottság
(értékek,
motivációk, célok…)
• beavatkozási
lehetőségek
szociálpszichológiai
szemszögből

Olvasmányok, amelyekre építünk
• Oishi, S. (2012). The psychological wealth of
nations: Do happy people make a happy
society? Chicester, UK: Wiley-Blackwell.
• Főbb tartalmak:
• definíciók és mérések
• egyéni szint (anyagi, kapcsolati jólét, személyiség,
beavatkozások)
• társadalmi szint (az anyagi jóléten túl, a jó
társadalom ismérvei, boldog emberek – boldog
társadalom? stb.)

Olvasmányok, amelyekre építünk
• Diener, E., Helliwell, J. F., & Kahneman, D.
(Eds.). (2010). International differences in wellbeing. Oxford University Press.
• Főbb tartalmak:
• definíciók és interkulturális mérések
• jövedelem és jóllét kapcsolata (az Easterlinparadoxonon túl…)
• társas-társadalmi kontextus (univerzális-e a
boldogság, munka és boldogság)

Olvasmányok, amelyekre építünk
• Diener, E., Lucas, R., Schimmack, U., & Helliwel,
J. (2009). Well-Being for public policy. Oxford
University Press.
• Főbb tartalmak:
• definíciók és mérések az irányelvalkotásban
• a gazdasági és társadalmi indikátorok limitációi; a
jóllétmutatók szükségessége az irányelvalkotásban
• a felhasználás terepei: egészség, környezet, munka

Olvasmányok, amelyekre építünk
• Hunyady György (2010). A társadalmi közérzet
hullámverése. Budapest: Napvilág Kiadó.
• Főbb tartalmak:
• „Vizsgálatra kerülnek a társadalmi-hatalmi
változások, sarkos szemléleti-ideológiai fordulatok
a ’80-as és ’90-es (és további) évek értékelő töltetű
társadalmi sztereotípiáiban; a megroppanó
tekintélyek,
a
nemzeti
önértékelés
elbizonytalanodása a (f)elszabadulás mámoros
időszakában.”

Olvasmányok, amelyekre építünk
• …természetesen egyéb könyvfejezetek és folyóiratközlemények is, pl.

Néhány érdekes alapjelenség
• A kurzus tematikája tehát szociálpszichológiai, gazdaságpszichológiai
és pozitív pszichológiai tartalmakat vegyít.
• Korábbi tárgyak, korábbi témák… Néhány, a témához tartozó
alapjelenség:
• Easterlin-paradoxon a jövedelem és boldogság kapcsolatáról (tartóssági
torzítás, hedonikus mókuskerék)
• materializmus hatása a szubjektív jóllétre
• boldogság és teljesítmény
• a szubjektív jóllét mérési lehetőségei

Jól(l)ét, fogyasztás és
boldogság
Aaron Ahuvia (2008) alapján

A pénz nem boldogít (?)
• A boldogságkutatás feltételezése:
– érzésekhez, gondolatokhoz való hozzáférés pontos
– elégedettség, érzelmi jóllét kérdései (itt a „boldogság” bármelyikre vonatkozik)

• Megbízható-e a boldogság mérése:
–
–
–
–

általános indikátorként: igen (bár életesemények változtatnak)
stabil, így inkább általános ítéletnek tűnik
ellenvetés: túl szubjektív
(de) a bemutatásra kerülő eredmények megalapozottak

• (Diener: Satisfaction with Life Scale, 1985:
1. In most ways my life is close to my ideal.
2. The conditions of my life are excellent.
3. I am satisfied with life.
4. So far I have gotten the important things I want in my life.
5. If I could live my life over, I would change almost nothing.)

Az egyéni jólét és boldogság
• A jövedelem és boldogság közötti kapcsolat:
– következetesen jelen van, de gyenge
– majdnem minden tanulmány szignifikáns eredményrol számol be
– a pénz és SWB közötti nem szoros kapcsolatot hangsúlyozók a tehetősebb populációban
talált gyenge kapcsolatra fókuszálnak

• Mennyire gyenge ez a kapcsolat:
– a fejlettebb országokban a jövedelem a boldogság mértékében való egyéni különbség
kb. 2-5%-át magyarázza
– lehetségesek álkorrelációk is (pl. a jól fizető munka egyéb jutalmakkal is, pl.
autonómiával stb. járhat, Argyle, 1996), a munkanélküliség pedig nem csak bérkieséssel
jár
– társadalmi osztályok között nagy kül., de az életciklus alatt növekvő jövedelem nem tesz
boldogabbá (Easterlin, 2001)

Az egyéni jólét és boldogság
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Az egyéni jólét és boldogság
• Nemzetek közötti különbségek:
– fejlett és fejlődő országok (egyéb változók bevonása gyengíti a kapcsolatot)

• Személyiségvonások és boldogság:
– pl. optimizmus: nagyobb jövedelemhez vezet (Argyle, 1996)

• Szegénység, pénz és boldogság:
– a szegényebbek esetében nagyobb a növekvő jövedelem hatása, mint a tehetősebbeknél (pl.
Cummins, 2000)
– nemzetek szintjén is igaz (Schyns, 2003)

• Töréspont az alapszükségletek kielégítése körül:
– a jövedelem hatása addig nagy, majd leesik, de még mérhető a korreláció (Lever, 2004)

Miért olyan gyenge a fenti kapcsolat?
• A boldogság és preferenciák diszkrepanciája: miért nem cselekszünk
preferenciáink szerint?
– gazdasági döntéseink nem illenek önbevalláson alapuló boldogságunkhoz

• Easterlin-paradoxon (1974):
– a keresztmetszeti kutatások szerint gyenge, de konzisztens korreláció a jövedelem és
boldogság között, míg az idő múlását is kezelők ezt nem támogatják

• Makroszinten is hasonló mintázat.
• Gazdagabb országok:
– bármelyik időpontban nagyobb boldogságátlagról számolnak be a kevésbé gazdag
országokhoz képest, míg időben követve: a növekvő GNP/fő nem tűnik a boldogságot
kifejezetten emelőnek

Miért olyan gyenge a fenti kapcsolat?
• A jómódúaknál inkább a jövedelemmel való elégedettség számít, mint maga a
jövedelem:
– 0,4-0,5 körüli korreláció (Ahuvia és Friedman, 1998)
– a szubjektív érzet számít inkább (SWB és pénzügyi helyzettel kapcsolatos érzetek!)
– sőt: a nagyon tehetősek 33%-a szerint a pénz állandó teher
– a materializmus (nagyobb jövedelemmel kapcsolatos aspirációt vonva maga után)
boldogtalanná tesz
• A kevésbé jómódúaknál a jövedelem növelheti a boldogságot:
– nem elsősorban a jövedelemmel való elégedettség, hanem a kitapintható, érzékelhető
előnyök révén (pl. táplálkozás, gyógyítás stb.), melyek több közvetett hatással bírnak a
SWB tekintetében

A hedonisztikus „mókuskerék”
és a tartóssági torzítás
• Majdnem minden, amit várunk, nem tesz olyan módon boldoggá, ahogyan azt
anticipáljuk.
• A boldogságot leginkább az határozza meg, hogy vki hogyan gondolkodik a világról,
mintsem az, hogy a világ valójában milyen.
• A „tartóssági torzítás”:
– pszichológiai mechanizmus (adaptációs folyamat), mely szerint az új helyzetekhez hozzászokunk,
így annak érzelmi hatása eltűnik
– (egy nagy kivétel a szabály alól: interpersz. kapcsolatok)
– itt, jövedelmek esetén: mókuskerék ("hedonic treadmill")

• Adaptáció:
– a jövedelem növekedését azonnal követi egy jövedelemmel kapcsolatos várakozásbeli növekedés
(„sosem elég”)
– a jövedelemnövekedés pszichológiai előnyeinek 60%-a lecseng (Van Praag, 1993)

Gilbert és mtsainak vizsgálata (1998)
•

Gyakran jó becsléseket teszünk arra vonatkozóan, hogy egy esemény hogyan és mennyire
fog hatni ránk. Ahol általában tévedünk: az események által kiváltott pozitív és negatív
érzések időtartamának becslése!
• Érzelmi előrejelzéseink tartóssági torzítást mutatnak!
• „Pszichológiai immunrendszer” tudattalan működése a negatív érzések
előrejelzésében
• Vizsgálat:
– psz. IR működésének manipulálása
– az érzelmi állapot sorozatos lekérdezése
– negatív érzések esetén tudattalanul működésbe lép a psz. IR
•

Egy későbbi vizsgálat:
– a dolog még „visszafelé” is működik

Vissza az Easterlin-paradoxonhoz

• Az összefüggés egyéni és
makroszinten is igaz.
• Longitudinális kutatások szerint a
boldogság szintjének időbeli változása
a legtöbb országban lapos (EasterIin,
2005).

Milyen változók nyomják el a kapcsolatot
a GDP-változások és a boldogság között?

• A gazdasági növekedést kísérik:
–
–
–
–
–

növekvő egyenlőtlenség
környezetszennyezés
munkaidő növekedése
kisebb erőfeszítés a társas kapcsolatokra
válások száma stb.

• A gazdasági növekedés javítja-e az SWB-t:
– hosszútávon, a kultúra megváltoztatásával?

A materializmus és pszichológiai következményei

A materializmus pszichológiai olvasata
• Egyéni különbség abban, hogy a személyek:
– milyen mértékben állítják életük középpontjába a pénzt, a vagyont, a tulajdonokat és a státuszt,
– mennyiben tekintenek ezekre a saját és mások sikerének fokmérőiként
– és a személyes boldogság elérésének eszközeiként (Belk, 1985; Kasser, 2016; Watson, 2003)

• A legkorábbi pszichológiai elgondolások:
– olyan vonás, amelyben a birtoklás vágya, a nagylelkűség hiánya és az irigység jelentik a fő elemeket (Belk,
1985)

• Az újabb elgondolások szerint:
– egyénileg vallott cél vagy érték: a pénzszerzés és a javak birtoklása fontos, érvényesülni, jó benyomásra,
népszűrűségre és státuszra szert tenni ezek révén lehet, sőt, a teljesítmény és a státusz mások felé éppen a
megszerzett pénz és a tulajdonok révén fejezhető ki (Kasser, 2016; Richins és Dawson, 1992)

A materializmus pszichológiai következményei

• Mérésére több skála is született, pl.:
– Materialista Értékek Skálája (Material Values Scale, MVS – Richins és Dawson, 1992; Richins,
2004): faktorai a szerzés (1) központiságára, ill. a szerzés mint a (2) boldogság és (3) siker
zálogára vonatkoznak, pl. „Szeretem, ha olyan dolgaim vannak, amelyek lenyűgöznek másokat.”

• A materializmus egyéni szintű következményei:
– sokat gondolnak a pénzre, költekezési és fogyasztási hajlandóságuk nagy, míg megtakarítási
hajlandóságuk kisebb (Watson, 2003)
– bár a pénznek nagy jelentőséget tulajdonítanak, pénzkezelési képességeik tekintetében nem
különösebben ügyesek (pl. Donnelly, Ksendzova és Howell, 2013)
– fogyasztásuk mértéke gyakran kóros (Dittmar, Bond, Hurst és Kasser, 2014)

A materializmus egyéni szintű következményei

• A megnövekedett fogyasztási hajlandóság háttere:
– a materialista nézeteket vallók hajlamosak magukat a magasabb szocioökonómiai státusszal
rendelkező személyekkel összevetni, akiket referenciacsoportként használnak annak
megítélésében, hogy ők maguk mennyire sikeresek, és megpróbálják e csoport tagjait utolérni, így
lehetőségeikhez képest többet költenek (Richins, 1992; Watson, 2003)

• Ha a materialista nézetek a pénz és teljesítés köré szerveződnek, vajon
elvárható-e, hogy a materialista értékek a teljesítménymotiváció növelésén
keresztül nagyobb erőfeszítésre sarkallnak?
– a materialisták munkahelyi elégedettsége kisebb, és hajlamosabbak a kiégés tüneteit mutatni
(Deckop, Jurkiewicz és Giacalone, 2010), mert a külső jutalmakra való túlzott fókusz aláása az
intrinzik motivációt (Deci, Koestner és Ryan, 1999)

A materializmus egyéni szintű következményei

• A materializmus szubjektív jólétre gyakorolt hatása:
– az élettel való elégedettség, a szubjektív jóllét mértékét csökkenti (Belk, 1985; Dittmar és mtsai,
2014; Richins és Dawson, 1992)
– a materializmus mértékének változását egy bizonyos időtartam alatt vizsgálva Kasser és
munkatársai (2014) azt találták, hogy a materialista értékek fontosságának háttérbeszorítása
fokozta a személyek szubjektív jóllétét
– ennek lehetséges oka: az én felnagyítását hangsúlyozó materialista értékekre való fókusz eltereli az
egyént azoktól az értékektől, amelyek követésével az önelfogadás, az énhatékonyság és a jó társas
kapcsolatok megélhetők lennének (Kasser, 2016)

A materializmus társas kapcsolatokra gyakorolt hatásai

• A materialista értékeket vallók több kapcsolati problémával szembesülnek, mert
a materialista értékek nehezen hangolhatók össze a közösségi értékekkel:
– valószínűbben tapasztalják meg a munka és család egyensúlyának felborulását (Promisio, Deckop,
Giacalone és Jurkiewicz, 2010),
– kevésbé képesek a hála kifejezésére (Tsang, Carpenter, Roberts, Frisch és Carlisle, 2014),
– kevésbé empatikusak, és kevésbé hajlanak a proszociális, önkéntes és segítő magatartás
tanúsítására (Sheldon és Kasser, 1995)

A materializmus társadalmi és globális szintű következményei

• A materialista értékek az olyan értékekkel is nehezen szinkronizálhatók, melyek
az egyéni érdekekről való lemondást, az önmeghaladást, a mindazok jóllétével
való törődést szorgalmazzák, akikkel nem feltétlenül kerülünk közvetlenül
kapcsolatba. A materialisták:
– nem tartják fontosnak a vállalatok társadalmi felelősségvállalását (Kolodinsky és mtsai, 2010) és a
demokrácia egyenlőségelvű szempontjait (Flanagan és mtsai, 2005)
– viselkedéseik globális hatásával is kevesebbet foglalkoznak: attitűdjeikben és viselkedéseikben
kevésbé környezettudatosak (Hurst és mtsai, 2013; Richins és Dawson, 1992)
– egy adott időperiódusban vizsgálódva Norvégiában azt találták, hogy a materializmus szintjének a
lakosság körében történő emelkedését a lakosság szubjektív jóllétének csökkenése kísérte
(Hellevik, 2003)

A materializmus hatásainak csökkentési lehetőségei?

• A materializmusban nagyok az egyéni különbségek.
• Mindazonáltal érdemes megfontolni:
– az említett hatások egy része jóval túllép az egyén szintjén
– a materialista céloknak és értékeknek a laboratóriumi körülmények között történő röpke
előhangolása is hasonló hatásokkal bír (pl. ha egy kísérletben arra emlékeztettek, hogy az idő pénz,
az átmenetileg fokozta az egyén türelmetlenségét és csökkentette a szabadidős tevékenységek, pl.
a zenehallgatás fölött érzett örömét – DeVoe és House, 2012)

• A materializmus visszaszorítási lehetőségei:
– a kitettség csökkentése a reklámok szabályozásával (pl. számuk csökkentése a közterületeken, a
gyermekeket célzó reklámok korlátozása vagy betiltása – pl. Norvégia), ill. a helyi közösségek
felhatalmazása a döntésekben (pl. milyen vállalatok működését támogatják lakókörnyezetükben)

AZ ÉLETTEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG
ÉS A Z ÉRZELMI JÓLLÉT
PSZICHOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS
TÁ R S A S M E G H ATÁ R O Z Ó I

A JÓLLÉTTEL KAPCSOLATOS NÉZETEK
• A tömegmédia gyakran kelti azt a benyomást, hogy a fejlett országokban élők boldogságszintje
nem az elvárható mértékű.
• Ezt a benyomást egyes kutatási eredmények erősítik, mások cáfolják.
• Miért érdemes kutatásra egyáltalán a téma?
– meghatározó tényezők ismerete
– a boldogság egészséggel, várható élettartammal és sikerességgel kapcsolatos következményei

• Nevezéktan:
– népegészségügy, politika, közgazdaságtan: (tág értelemben vett) jólét, egészség
– pszichológia: élettel való elégedettség, érzelmi jóllét à szubjektív jóllét
– közgazdaságtan újabban: boldogság

A JÓLLÉTTEL KAPCSOLATOS NÉZETEK A
KÖZGAZDASÁGTANBAN ÉS A PSZICHOLÓGIÁBAN
• Közgazdaságtani megközelítés:
– anyagi jólét mint elsődleges objektív indikátor (Perlman & Marietta, 2005)
– a hasznossággal várt pozitív kapcsolata miatt használták a jóllét kifejezésére
– ma már a boldogság kifejezés gyakoribb (Frey, 2008)
– hogy ténylegesen pozitív-e a kapcsolat: azon is múlik, hogy a piac milyen termékeket és
szolgáltatásokat kínál fogyasztásra, melyekkel a hasznosság (boldogság?) maximalizálható

• Ha egyéni szinten a fenti, elvárt hatást feltételezzük:
– egy ország jóllétét is becsülhetjük nemzeti szintű gazdasági indikátorokkal
– az egy főre eső nemzeti össztermék (GDP) lehet ilyen indikátor (de más is: jövedelem, vásárlóerő,
vagyon…)

A JÓLLÉTTEL KAPCSOLATOS NÉZETEK A
KÖZGAZDASÁGTANBAN ÉS A PSZICHOLÓGIÁBAN
• A GDP mint indikátor:
– korlátozott mértékű információt hordoz az állampolgárok jóllétéről
– figyelmen kívül hagy számos fontos meghatározó tényezőt, mint pl. a társadalmi tőkét, a
környezetszennyezést, az igazságos és hatékony kormányzást stb. (Diener és Seligman, 2004)
– mérése sem hibáktól mentes (Angner, 2009)

• Egyéb társadalmi mutatókkal kiegészíthető:
– ezek jobban irányulnak az életkörülményekre (Dolan és White, 2007)
– a jó élethez lehetőségek és esélyek is szükségesek (pl. oktatás, egészségügy) (Nussbaum, 2011):
• Human Development Index (ENSZ): születéskor várható élettartam, írástudás, oktatás, életszínvonal

A JÓLLÉTTEL KAPCSOLATOS NÉZETEK A
KÖZGAZDASÁGTANBAN ÉS A PSZICHOLÓGIÁBAN
• A GDP mint indikátor:
– korlátozott mértékű információt hordoz az állampolgárok jóllétéről
– figyelmen kívül hagy számos fontos meghatározó tényezőt, mint pl. a társadalmi tőkét, a
környezetszennyezést, az igazságos és hatékony kormányzást stb. (Diener és Seligman, 2004)
– mérése sem hibáktól mentes (Angner, 2009)

• Egyéb társadalmi mutatókkal kiegészíthető:
– ezek jobban irányulnak az életkörülményekre (Dolan és White, 2007)
– a jó élethez lehetőségek és esélyek is szükségesek (pl. oktatás, egészségügy) (Nussbaum, 2011):
• Human Development Index (ENSZ): születéskor várható élettartam, írástudás, oktatás, életszínvonal

A JÓLLÉTTEL KAPCSOLATOS NÉZETEK A
KÖZGAZDASÁGTANBAN ÉS A PSZICHOLÓGIÁBAN
• Egyéb társadalmi mutatókkal kiegészíthető:
– Diener és munkatársai, (2009):
• élelmezés, lakhatás, jövedelem
• várható élettartam
• munka
• biztonság
• család, barátok, oktatás, szomszédság
• képesség mások megsegítésére
• vallási, spirituális és filozófiai alapokon nyugvó jóllét

– ezekhez hozzáadható:
• szubjektív jóllét (élettel való elégedettség, boldogság)

A JÓLLÉTTEL KAPCSOLATOS NÉZETEK A
KÖZGAZDASÁGTANBAN ÉS A PSZICHOLÓGIÁBAN
• E gazdasági/nemzeti mutatók célja, hogy lehetőleg objektív képet adjanak a jólétről/jóllétről:
– elvileg meg is valósítható (hozzáférésünk az egyéni és társadalmi indikátorok szintjén is elég jó)

• A társadalmi szinten mért szubjektív jóllét:
– más gazdasági és nemzeti szintű mutatókkal korrelál, de többet is mond azoknál, olyat, amit más
mutatók nem ragadnak meg (Diener és mtsai, 2009)
– pl. a közjavak és szolgáltatások minőségéről, relatív fontosságáról információt adhat

• A szubjektív jóllét:
– egyéni és társadalmi szinten elérendő cél

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT NÉHÁNY MÉRÉSI LEHETŐSÉGE
• A közvetlen mérése egyszerűnek tűnik:
– mennyire elégedett Ön az életével?

• Az önbeszámolós méréseknek valóban van értéke ezen a területen:
– abban, hogy mire irányulnak, vannak azért különbségek:
• pl. az élettel való elégedettség kognitív értékelése (élettel való elégedettség) vs. a pozitív/negatív érzelmi
állapot felidézése (érzelmi jóllét vagy érzelmi egyensúly) (Busseri és Sadava, 2011)

• Az élettel való elégedettség kérdőíves mérései (kognitív értékelés):
– Ladder of Life Scale vagy Cantril’s Ladder (Gallup World Poll)

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT NÉHÁNY MÉRÉSI LEHETŐSÉGE
• Az élettel való elégedettség kérdőíves mérései (kognitív értékelés):
– Gallup World Poll: Ladder of Life Scale (Cantril’s Ladder)
– World Values Survey:
• mindent egybevetve mennyire elégedett az életével?
• mindent egybevetve mit mondana, hogy Ön…

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT NÉHÁNY MÉRÉSI LEHETŐSÉGE
• Az élettel való elégedettség kérdőíves mérései (kognitív értékelés):
– Gallup World Poll: Ladder of Life Scale (Cantril’s Ladder)
– World Values Survey:
• mindent egybevetve mennyire elégedett az életével?
• mindent egybevetve mit mondana, hogy Ön…

– Élettel való elégedettség skála/Satisfaction with Life Scale (SWLS – Diener, Emmons, Larsen és
Griffin, 1985; Martos és mtsai, 2014):

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT NÉHÁNY MÉRÉSI LEHETŐSÉGE
• Az érzelmi egyensúly mérése:
– mit csinált és hogyan érezte magát az elmúlt 4 hétben (időtartam: változtatható)
– milyen gyakran (vagy: tartósan) érezte magát jól, rosszul, örömtelinek, szomorúnak, nyugodtnak,
zaklatottnak…
– olykor az intenzitás mértékének lekérdezésével is kombinálják a mérést (az intenzitás egyébként
kevéssé variál – Diener és mtsai, 1985)

• Az érzelmi egyensúly alternatív mérése:
– hogyan érzi magát jelenleg? (Kahneman, 1999)
– az emlékezeti torzítás esélyét csökkenti
– ritkán használt, de nagyszabású kutatások vannak folyamatban (Killingworth és Gilbert, 2010), pl.
hogyan és miért érzi magát épp akkor is ott úgy, ahogy (mobiltelefonon adnak választ)

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT NÉHÁNY MÉRÉSI LEHETŐSÉGE
• Az érzelmi egyensúly mérésének kritikája:
– jellemzően a hedonikus aspektusra fókuszál (célok, élet értelmessége?)

• Pszichológiai kibontakozás (psychological flourishing) (Diener és mtsai, 2010):
– az önmeghatározás és autonómia, kompetencia és valahová/másokhoz tartozás univerzális
pszichológiai szükségletei (Ryan és Deci, 2000)

• Áttekintő link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK189562/

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉT NÉHÁNY MÉRÉSI LEHETŐSÉGE
• A mérést befolyásoló tényezők:
– stabil életkörülmények (ezért időben is elég stabil a mérés; Eid és Diener, 2004)
– egyes életterületekkel kapcsolatos elégedettség:
• család, barátok, munka, rekreáció… (Schimmack, 2008)

• Élettel való elégedettség és érzelmi egyensúly viszonya (Kim-Prieto és mtsai, 2005):
– közepesen erős, pozitív korreláció:
• lehetséges magyarázat: a materiális javak birtoklása növeli a kognitív kiértékelésű elégedettséget, ami
csökkenti a negatív érzelmek (pl. aggodalom) megélésének gyakoriságát (Kahneman és Deaton, 2010) vagy
növeli a pozitív érzelmekintenzitását (Gärling és Gamble, 2012)

– szituációs tényezők (pl. időjárás) hatása:
• az érzelemalapú mérést jobban érinti (Eid és Diener, 2004)

• E mérések megbízhatósága jó (Diener és mtsai, 2009), és valid módon mérik a szubjektív
jóllétet (és nem mást):
– ez utóbbit nemcsak önbevalláson alapuló, hanem egyéb (pl. pszichofiziológiai) mérések is támogatják

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
• Közvélekedés:
– ilyen természet
– szerető családja, jó barátai vannak
– szerencsés, van miből…

• Elméleti magyarázatok (Diener, 1984):
– felülről lefelé: személyiség
– alulról felfelé:
• materiális javak
• társas kapcsolatok

• (Önmagában egyik magyarázat sem kielégítő.)

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ
EGYÉNI TÉNYEZŐK
• Személyiségvonások:
– extraverzió, érzelmi stabilitás (Lucas, 2008)
– ha a szubjektív jóllét egyéni különbségeinek 50%-át magyarázzák, van-e értelme pl. a népegészségügyi
irányelvek kidolgozásának? (van)
– fontos: direkt (temperamentum) és indirekt (viselkedésszervező) hatásaik is vannak:
• temperamentumalapú magyarázat: érzelmi stabilitás vs. instabilitás (pl. extraverzió: erősebb pozitív, de
gyengébb negatív érzelmi reakciók)
• viselkedéses magyarázat: tevékenységek megválasztása, erőfeszítés à szubjektív jóllét

• Valamivel kisebb erővel ható egyéni szintű tényezők:
– életkörülmények (anyagi helyzet, egészség, életciklus, házastárs, munka, végzettség – Diener és mtsai,
1999), de ezek változása nagyhatású
– pl. a válás visszaveti a jóllétet (egyéni különbség, hogy mennyire – Diener és mtsai, 2006), és csak
nagyon lassan áll helyre, ha egyáltalán...

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ
EGYÉNI TÉNYEZŐK
• Szándékolt, célirányos tevékenységekbe való bevonódás (Lyubomirsky és mtsai, 2005):
– pl. rendszeres edzés, jó ügyek szolgálata, a társas összehasonlítástól és a feltételes önértékeléstől való
tartózkodás, erények gyakorlása (pl. kedvesnek, hálásnak, megbocsátónak lenni), önreflexió
– a mindennapi élet küzdelmei és sikerei:
• a mindennapi tevékenységek során megélt érzelmek (pl. elvinni a gyereket, sportolni, szabadidős
tevékenységek, bevásárlás, rokonok és barátok meglátogatása…) à érzelmi egyensúlyt növeli, és még az
élettel való elégedettségre is hat valamennyire (Bergstad és mtsai, 2012)
• ez felveti az otthonon kívüli rutintevékenységeket segítő szolgáltatások facilitációját

– ha a célkövetés az elvárásoknak megfelelő à pozitív hangulat (Klug és Maier, 2014)
– kevés kutatás irányul az akadályoztatottság negatív érzelmekre gyakorolt hatására

• Idői nyomás:
– fejlett társadalmakban gyakori (Strazdins és mtsai, 2011):
• túl kevés idő túl sok dologra
• túl kevés szabadidő

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ
EGYÉNI TÉNYEZŐK
• Idői nyomás:
– Gärling és munkatársainak (2014) modellje:

– a time management kurzusokon való részvétel növeli az elégedettséget (praktikus tudás, plusz
énhatékonyság-élmény növekedése (MacLeod és mtsai, 2008)
– határidők szerepe a célok elérésben (Locke és Latham, 2002): a szigorú csökkentheti a teljesítményt
– cél el nem érése: sikertelen megküzdés à még negatívabb hatása, ami az érzelmi egyensúlyt is
veszélyezteti (Gärling és mtsai, 2015; Ng és mtsai, 2009)

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ
EGYÉNI TÉNYEZŐK
• Ez utóbbit beemelve a modellbe:
– az idő okozta stressz mint parallel mediátor:

– ezt a stresszt az érzelmi stabilitás csökkenti (megküzdés – Vollrath, 2000)

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
• Nemzetközi kutatások:
– www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl (Veenhoven, 2011)
– fejlett és fejlődő országok közötti különbségek:
• anyagi jóllét (leggyakrabban a jövedelem a proxy), miközben ennek hatása az elégedettségre a fejlett
országokban mérsékelt (Ahuvia, 2008; Dolan és mtsai, 2008; Easterlin, 1974), magyarázatok:
– a relatív jövedelem hatása (társas összehasonlítás)
– aspirációk növekedése, adaptáció
– érdekesség: néhány kutatásban fordított okság

• Miért fontos az anyagi jólét?
– alapvető szükségletek kielégítése (pl. biztonság, lakhatás, élelem)
– ha az anyagi jólét növekszik, a pszichoszociális jóllét válik fontosabbá (Diener és mtsai, 2010)
– fejlődő országokban az anyagi jólét az érzelmi egyensúlyt, fejlettekben az élettel való elégedettséget
(kognitív oldal) befolyásolja jobban (Kahneman és Deaton, 2010)
– a jóllét jövedelemmel való növekedése nem lineáris, sokkal inkább ellaposodó

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
• Mit kínál a piac? A fogyasztás és boldogság kapcsolata
– fejlett országok: a luxustermékek és –szolgáltatások piaca nagy
• az élettel való elégedettség jövedelemnövekedést követő ellaposodása = a luxusfogyasztás elvártánál kisebb
mértékű pozitív hatásai?
• a fogyasztás végtelen hurkai: semmi sem elég + másoknak úgyis több/jobb van

• Az anyagi jólét és jóllét pozitív kapcsolata: az általános várakozások szerint ez a piacon is múlik
– a termékeket és szolgáltatásokat kínáló piac révén a jóllét maximalizálható lenne, de mégis ott az
ellaposodás à a piac mégsem elégíti ki szükségleteinket?
• van, ami nem megvehető (lásd társas tényezők)
• vagy inkább nem jól költjük a pénzünket (Dunn és mtsai, 2011), nem tudjuk, hogy mi tesz minket boldoggá:
– élmények vs. javak: előbbi jobban növeli a boldogságot + a termékek iránt könnyen érdeklődésünket
vesztjük
– hedonikus adaptáció révén preferenciaváltozás + fokalizmus + negatív információ nagyobb hatása

• Jövedelmi egyenlőtlenség (fejlett országokban, főként az alacsonyabb jövedelműek körében):
– nő a hitelalapú vásárlás mértéke, a fogyasztás öröme nem kompenzálja a visszafizetés
„szomorúságát”

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ
TÁRSAS TÉNYEZŐK
• A társas interakciók adta örömök:
– család, barátok, romantikus kapcsolatok, kollégák, de még idegenek is
– házasság: emeli, ugyanakkor lassan a házasság előtti szintre csökkenthet vissza (Myers, 1999)
– a (közeli) kapcsolatok fennmaradásáért erőfeszítéseket teszünk, és ezek felbomlása nagyon negatív
élmény (Lucas, 2005)

• Miért növelik a jóllétet?
– megfordítva az összefüggést: a boldog emberek vonzódnak egymáshoz
– a kötődés, valahová tartozás jutalmazó
– társas támogatást jelent

• A jóllétet a társas támogatás nyújtása is növeli:
– a „kedvesség gyakorlása” kísérlet (Lyubomirsky és mtsai, 2005): a) 5, mások számára kedvező dolgot
tenni egyetlen napon/héten, b) különböző/azonos dolog 10 héten át à előbbiek emelték a SWB-t
– legfőbb ok: viszonzás (az arra rászoruló segítése, és ennek elvárása; evolúciós pszichológia)

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET BEFOLYÁSOLÓ
TÁRSAS TÉNYEZŐK
• Jótékonykodás:
– társadalmi szinten emelheti a SWB-t:
• jótékonykodóként és kapóként is

– non-profit szervezetek:
• adományozókként a szükségben lévőknek segíthetünk, de érzelmi jóllétünk is nő

– cégek esetén a profittal is összeférhet: lásd pl. Gneezy és munkatársai (2010) vidámparkos kísérletét
• hullámvasútról leszállókat fotóztak le, a fotókat megvételre kínálták
• 2 (szokásos ár vs. „fizessen, amennyit jónak lát”) × 2 (nincs jótékonykodás vs. 50% jótékony célokra) design
• 4,49%-kal több eladás, ha annyit fizet, amennyit jónak lát és van jótékonykodás
• ugyanebben a feltételben jóval többet fizettek egy fotóért, mint jótékony célok nélkül
• ráadásul a fotót megvásárlók nem költöttek kevesebbet a vidámpark más részein sem
• a profit tehát nem zárja ki a társadalmi jóllét szolgálatát
• az adakozók jólléte is nő

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET KÖVETKEZMÉNYEI
• Az egészséges emberek vitathatatlanul elégedettebbek az életükkel. De egészségesebbé
válhatnak-e az elégedettebbek? Tovább élnek-e?
– az újabb kutatások szerint igen (Diener és Chan, 2011):
• egészséges populációban: az élettel való elégedettség negatívan függ össze a betegségekkel és elhalálozással;
a hosszabb negatív érzelmi állapotok növelik a szív és érrendszeri megbetegedések esélyét
• egészségtelenebb populációban: bár a pozitív érzelmi állapot erősíti az immunrendszert, a betegséget „nem
írja felül”
• a pozitív állapot túlzó mértéke túl optimistává tesz, ami egészégtelen életvitelhez és az orvoshoz fordulás
késleltetéséhez vezet?

• A magas SWB 4-10 évvel hosszabbíthatja meg az életet:
– ezek a pluszévek is örömtelibbek (jobb egészségi állapot, nagyobb aktivitás miatt)
– a népegészségügyi irányelvek SWB-t fokozó szerepe kifejezetten fontos az alacsony SWB-tel bírók
körében

A SZUBJEKTÍV JÓLLÉTET KÖVETKEZMÉNYEI
• Rövidebb, kielégítő élet vagy egy hosszabb, de kevésbé kielégítő?
– a James Dean-hatás (Diener,Wirtz és Oishi, 2001)
– ennek irányelvalakító implikációja: QALY-mutató (Quality-Adjusted Life Years)

• Az elégedettség és jóllét vezet-e nagyobb sikerességhez?
– az életükkel elégedett, pozitív érzelmi egyensúlyról beszámoló emberek sikeresebbek:
• a munkában (pl. jövedelem, teljesítmény, munkahelyi elégedettség)
• társas kapcsolataikban (pl. házasság, több közeli barát, pozitívabb énkép és személyészlelés)
• egészség terén (pl. kevesebb fájdalom, orvosi beavatkozás, hiányzás)

• Tudjuk, mi tesz minket boldogabbá?
– Killingworth és Gilbert (2010) kutatása

ÖSSZEFOGLALÁS
• Érintett kérdések?
– elégedettek vagy elégedetlenek vagyunk az életünkkel?
• kognitív (élettel való elégedettség) és érzelmi jóllét; ezek mérési lehetőségei (az elégedettség és szubjektív
jóllét mérései nem korrelálnak erősen, mert az előbbi stabilabb javak és erőforrások meglétét tükrözi, az
utóbbi instabilabb érzelmi állapotokat tükröz)

– mi tesz elégedetté vagy elégedetlenné? (gyakran komplex összefüggések, okság kérdése)
• egyéni/szubjektív tényezők: pl. személyiség, életciklus, célirányított tevékenységek
• gazdasági tényezők: pl. gazdasági jólét, jövedelem
• társas tényezők: pl. társas támogatás, jó kapcsolatok

– mi az elégedettség vagy elégedetlenség a következménye?
• jobb egészség, növekedő élettartam, sikeresség

TUDJUK-E, HOGY MI TESZ MINKET
BOLDOGGÁ?

DOLAN, PEASGOOD ÉS WHITE (2008)
ÖSSZEFOGLALÓJA ALAPJÁN

BEVEZETÉS
• A közgazdaságtani megközelítés:
– elégedetté az tesz, ha ki tudjuk elégíteni a szükségleteinket, preferenciáink mentén (döntési
hasznosság megközelítés)
– választásaink következményei azonban nem mindig vagy nem olyan mértékben növelik
elégedettségünket, mint várnánk

• A pszichológiai nézőpont hangsúlya:
– hogyan gondolkozunk az életünkről, hogyan érzünk azzal kapcsolatban (Diener és mtsai, 1999) à
egy személy jóllétének ez igen robosztus indikátora (Dolan és White, 2007)

• A vizsgálódás fókusza:
– személyes, gazdasági és társas faktorok a SWB hátterében
– nagy adatbázisok alapján:
• jellemzően közgazdasági írások, de pszichológiai összefoglalók alapján is
• kisebb súllyal korrelációs, nagyobb súllyal nem megfigyelt egyéni hatásokat kontrolláló kutatások

(1) JÖVEDELEM
• A jövedelem hatása jellemzően:
– pozitív, de elhalványuló hatás (Vlark és mtsai, 2007):
• részben a fordított okságot (magasabb SWB à magasabb jövőbeli jövedelem) kimutató
tanulmányok miatt (Diener és mtsai, 2002)
• részben az egyéni hatások kontrollálása után tapasztalt csökkenő jövedelmi hatásnak
köszönhetően

• Relatív jövedelem:
– társas összehasonlítás is számít (ha mások jövedelme hasonló mértékben nő, SWB sem változik)
– az adónövekedéssel járó jövedelemnövekedés à SWB-t növelő közszolgáltatások
– magas elvárások és aspirációk (gyakran a korábbi jövedelemszinten alapulnak, tehát adaptálódunk) à
SWB csökken (Stutzer, 2004)
– az észlelt anyagi státusznak nagyobb prediktív ereje van, mint a konkrét jövedelemnek (a
tehetősebbek körében ezért az emelkedés SWB-t növelő hatása elhanyagolható)

(2) EGYÉNI JELLEMZŐK
• Életkor: vegyes eredmények
– negatív összefüggés (Blanchflower és Oswald, 2004)
– U-alakú összefüggés (kb. 32 és 50 éves kor között a legalacsonyabb), mely Easterlin (2006) szerint
félrevezető, mivel az életkörülmények statisztikai kontrollálása esetén a korcsoportok összevethetősége is
kérdésessé válik

• Nem: nők előnye a boldogságot érintő kérdésekben, hátrány a GHQ-ben (stressz és
kontroll)
– még ugyanazokon az adatbázisokon végzett elemzéseknél is előfordul, hogy nem találnak hatást (Louis és
Zhao, 2002) à más korrelátumok is számítanak (tanulmányonként eltérő kontrollváltozók)

• Etnikai csoport: a fehér amerikaiak előnye
– életkorral interakcióban: idősebb válaszadóknál az etnikai hatás gyengül (Baker és mtsai, 2005)
– spanyolajkúak előnye a fehér amerikaiakhoz képest (Luttmer, 2005)

• Személyiség: nagy adatbázisokban meglehetősen mérsékelt hatás
– ha kontrollálják a társas tényezőket vagy vallásosságot
– a magasabb önértékelésűek kevésbé depresszívek, valószínűbben boldogabbak (Helliwell, 2006)

(3) TÁRSADALMI TÉNYEZŐK
• Oktatás/Végzettség:
– pozitív összefüggés (Blanchflower és Oswald, 2004), a fejlődő országokban (Fahey és Smyth, 2004)
– közepes szintű végzettség mellett a legmagasabb SWB (Stutzer, 2004)
– a GHQ-rel nem függ össze, vagy még rontja is azt (Clark, 2003)
– eleve korrelálni szokott a jövedelemmel és egészséggel (kontrollálásukkal a hatás gyengül)
– a végzettség SWB-re gyakorolt hatását az egészség közvetíti (amerikai és svéd minták)
– a végzettség hatása sem mindig abszolút, lehet relatív is: az oktatásban töltött évek száma
boldogságszintet növelő Latin-Amerikában, kivéve, ha a társadalmi mobilitást és a relatív gazdasági
helyzetet is kezelik az elemzésben

(3) TÁRSADALMI TÉNYEZŐK
• Egészség:
– testi és lelki egészség szoros összefüggése az SWB-vel, főleg az utóbbié (megfelelés a 2 szint között)
– az SWB is befolyásolja az egészséget, de a hatáserősségek alapján a fordított hatás erősebb
– bizonyos állapotok nagymértékben befolyásolják az SWB-t (pl. szív és érrendszeri problémák)
– harmadik tényező is hathat (pl. személyiség)
– kérdések: pillanatnyi hangulati hatások; önbeszámolós egészségi adatok?
– idői tényező: mennyi ideje van jelen az adott betegség, funkcióromlás stb. à az idő teltével a negatív
hatás csökken (Oswald és Powdthavee, 2006), de az adaptáció nem teljes:
• a funkcióromlás az SWB-t 0,60 ponttal csökkenti a funkcióromlás nélküli állapothoz képest
• 0,52 ponttal csökkenti 1 év után
• 0,45 ponttal 2 év után
• 0,37 ponttal 3 év elteltével

(3) TÁRSADALMI TÉNYEZŐK
• A munka típusa:
– brit adatok: az alkalmi munka nagyon rossz hatású (Bardasi és Francesconi, 2004)
– szakszervezeti tagnak lenni előnyös (Blanchflower és Oswald, 1998)
– alkalmazottnak vagy önfoglalkoztatottnak lenni?
• számos európai kutatás szerint irreleváns
• robosztus pozitív hatás: UK, US és közel 40 másik ország (Blanchflower és Oswald, 1998)
• az önfoglalkoztatás pozitív hatása a tehetősebbek körében jellemző: US és európai adatok
(Alesina és mtsai, 2004)

(3) TÁRSADALMI TÉNYEZŐK
• Munkanélküliség: kevés kivétellel a kutatások többsége szerint negatív hatású
– 5-15%-kal csökkenti az élettel való elégedettség skálán való jelölését (Di Tella és mtsai, 2001)
– 15-19%-kal csökkenti a magas elégedettség és boldogság jelöléseket (Lelkes, 2006)
– az eleve kisebb SWB-tel bírók foglalkoztatása veszélyeztetett?
• alacsonyabb produktivitás, rosszabb egészségi állapot
• Lucas és munkatársai szerint (2004) a fentiek nem függenek össze a későbbi elbocsátással
• a pszichés distressz és az egyéni heterogenitás kontrollálása esetén is marad a munkanélküliség
robosztus negatív hatása
– erősebb negatív hatása:
• a férfiak körében (pl. Clark, 2003)
• a középkorúak körében (pl. Pichler, 2006)
• magasabb végzettségűek (UK), jobboldali politikai nézetekkel bírók (US) és a fejlett országok
lakói körében
• kontextus is számít: a 22-24%-os munkanélküliséget meghaladó régiókban alig hat (UK)

(3) TÁRSADALMI TÉNYEZŐK
• Munkanélküliség: kevés kivétellel a kutatások többsége szerint negatív hatású
– negatív hatása van a munkanélküli élettárssal élő dolgozóra (de az ilyen együttélés előnyös a nem
dolgozó partner SWB-ének tekintetében)
– adaptáció kérdése: az idő előrehaladtával…
• …a negatív együttható gyengül (Clark és Oswald, 1994)
• …az együttható nem változik (Winkelmann és Winkelmann, 1998)
• …(1 év után) egyre negatívabb a hatás, ráadásul a korábbi munkanélküli tapasztalat ezt nem
enyhíti, sőt, a későbbi foglalkoztatottság során az SWB nem éri el a munkanélküliség előtti
szintet (Lucas és mtsai, 2004)
• …10 éven keresztüli utánkövetés: végig negatív hatás (Louis és Zhao, 2002), ez pedig felveti
annak lehetőségét, hogy a munkanélküliséget követő SWB-ről való beszámolás nem a társas
kívánatosság miatt alakul így
– az anyagiakra és az ezzel kapcsolatos elvárásokra utaló kérdések kontrollálása esetén: a hatás marad
(azaz nem kizárólag financiális jellegű veszteségről szól a hatás)

(4) VÁLASZTOTT TEVÉKENYSÉGEK
• Munkaórák száma: vegyes eredmények
– élettel való elégedettséggel pozitív összefüggés (német adat; Meier és Stutzer, 2006)
– férfiak körében részmunkaidős foglalkozás esetén alacsonyabb élettel való elégedettség (UK; Schoon
és mtsai, 2005), bár ezt más kutatások nemre való tekintet nélkül sem erősítik meg
– ha egyéb változókat is kontrollálnak: fordított U-alakú összefüggés (Meier és Stutzer, 2006)
– a munka típusa és önkéntessége ebben sokat számít

• Ingázás:
– az ehhez szükséges idő növekedésével az élettel való elégedettség csökkent (német adat; Stutzer és
Frey, 2005)
– a téma további kutatást igényel (pl. milyen városrészről történik az ingázás?)

(4) VÁLASZTOTT TEVÉKENYSÉGEK
• Másokról való gondoskodás:
– a gondozás informális módjának mértéke negatívan függ össze a GHQ-val, a boldogsággal, valamint
pozitívan függ össze a depresszív tünetekkel, főleg, ha közeli rokonról van szó (Marks és mtsai, 2002)
– főként a folyamat elején jár negatív hatásokkal (Hirts, 2005)
– negatív hatású a gondozási folyamat végén is, főleg nők körében, aminek oka lehet:
• a gondozói szerep elvesztése
• a gondozott állapotának romlása vagy elvesztése
– további magyarázat a gondozás általános negatív hatására:
• az autonómia javítja a jóllétet, a gondozás pedig épp az autonómia csökkenésével jár
– a személyes tényezőket mindig figyelembe kell venni, mert kontrollálásuk esetén a gondoskodó
magatartás jótékony hatással is bírhat a jóllétre

(4) VÁLASZTOTT TEVÉKENYSÉGEK
• Közösségi aktivitás és önkéntesség:
– a több szervezetben való aktív tagság számos adatgyűjtés szerint pozitív hatású az élettel való
elégedettség és a jóllét tekintetében
– bizonyos esetekben az irány negatív, de nem is szignifikáns (Li és mtsai, 2005)
– ha a bizalmat és a társas normákat is kontrollálják, szintén negatív, de már szignifikáns hatást kapnak
(Bjørnskov, 2003)
– az önkéntesség bizonyos eredmények szerint nem hat a jóllétre (34 ország; Haller és Hadler, 2006)
– idősebbek körében az önkéntesség több pozitív érzelemmel, az élet értelmességének magasabb
szintjével, de nem kevesebb negatív érzelemmel is jár (Greenfield és Marks, 2004)
– a boldogabb személyek valószínűbben választanak önkéntes tevékenységet (Thoits és Hewitt, 2001)
– az önkéntesség gyakorisága is számít: a heti rendszerességűnek van igazán stabil hatása (Meier és
Stutzer, 2006)

(4) VÁLASZTOTT TEVÉKENYSÉGEK
• Testedzés:
– már maga a kertészkedés is jóhatású, főleg 60 év felett, pl. mert csökkenti a depresszió esélyét (Baker
és mtsai, 2005)
– nagy adatbázisokban nem vizsgált kérdés

• Vallási aktivitás:
– pozitív hatású az SWB-re (Clark és Lelkes, 2004)
– WVS adatgyűjtés: templomba járni egy héten legalább egyszer (Helliwell, 2003)
– kelet-európai kutatások szerint is (Hayo, 2004)
– EES adatgyűjtés: legalább havonta egyszer templomba menni már jóhatású (Clark és Lelkes, 2005)
– a vallási aktivitás csökkenti a jövedelem boldogságra gyakorolt hatását, különösen az afro-amerikaiak
körében (Dehejia és mtsai, 2005)

(5) A MAGUNKKAL, MÁSOKKAL ÉS AZ ÉLETTEL
KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK SZEREPE
• A körülményeinkkel kapcsolatos attitűdök:
– az anyagi helyzet nem kielégítőként való észlelése SWB-t csökkentő
– ugyanilyen fontos az anyagi helyzet változásával kapcsolatos észlelet: pl. ha a tavalyihoz képest
romlónak tűnik, de még rosszabb, ha a jövő évre vonatkozóan romlik (Brown és mtsai, 2005)
– a munkával kapcsolatos biztonságra vonatkozó észlelés szerepe is hasonló
– fontos: az objektív körülmények SWB-alakító hatását az észlelt anyagi helyzet mediálja (Johnson és
Krueger, 2006)

• Bizalom:
– EES és WVS: a másokba vetett bizalom pozitív hatású az SWB-re, valamint csökkenti az öngyilkosság
valószínűségét is
– UK: a szomszédokba vetett bizalom növeli az élettel való elégedettséget
– a társadalmi intézményekbe (pl. rendőrségbe, jogrendbe, kormányzatba) vettet bizalom pozitív hatása

(5) A MAGUNKKAL, MÁSOKKAL ÉS AZ ÉLETTEL
KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK SZEREPE
• Politikai nézetek:
– a demokratikus elveket vallók SWB-je nagyobb (Latin-Amerika, Oroszország – de főleg azok
körében, akik az ilyen rendszernek inkább kedvezményezettjei)
– a munkanélküli jobboldaliak SWB-je inkább alacsony (US)
– a társadalmi egyenlőtlenség a baloldaliak körében csökkenti inkább a jóllétet (Európa)
– az inflációra a jobboldaliak SWB-je érzékenyebb (Európa)

• Vallásosság:
– a felekezettől függetlenül a vallásos személyek jólléte magasabb (WVS; Helliwell, 2003, 2006)
– a hatás az USA-ban tűnik erősebbnek (de nem mindig találnak összefüggést – Smith, 2003)
– egyéni szinten jobb bejóslója az SWB-nek, mint társadalmi szinten (nem annyira számít a lakosságban
megfigyelhető arány):
• az egyéni különbözőségek nagyobbak is (megküzdés, hit, spiritualitás…)
• a vallásos személyek ellenállóbak a jövedelem vagy munka elvesztésével szemben (fele annyit csökken az
SWB, mint a nem vallásos személyek körében – kivéve elvált vallásos nők, UK)

(6) KAPCSOLATOK
• Kapcsolatok: a stabil és biztonságos közeli kapcsolatók hatása jótékony
– kapcsolatban lenni: növeli az SWB-t (azonos partner mellett még inkább)
– legmagasabb: házasok; legalacsonyabb: különélők (még az elváltak és özvegyek értékéhez képest is)
– együttélőknél: a kapcsolat észlelt stabilitása határozza meg, a stabil kapcsolatokban a házasok
körében megfigyelhetőhöz hasonló értékek (Brown, 2000)
– nemi hatások tekintetében: hasonlóság
– egyes kutatások szerint: a szingli nők értéke magasabb a házas nőkhöz képest
– longitudinális kutatások:
• az elváltak már a válás előtt kevésbé boldogok (Lucas, 2005)
• a válást/özvegységet megelőző időszakban az SWB már csökken, és csak évek alatt stabilizálódik (ha
egyáltalán…)
• az adaptációban nagyok az egyéni különbségek, és azt az új kapcsolat kialakítása nagyban elősegíti

– szülők válása: csökkenti az SWB-t, és az özvegység utáni szülői újraházasodás alacsonyabb szinttel jár,
mint amikor a szülő válás után házasodik újra

(6) KAPCSOLATOK
• Gyerek a családban: vegyes eredmények
– WVS, a jövedelem és az azzal való elégedettség kontrollálása esetén: nincs kimutatható hatás a
boldogság tekintetében, de van az élettel való elégedettség tekintetében (érzelmileg is fontos, de
kognitív szinten, úgy tűnik, még inkább)
– a pozitív kapcsolat valószínűbb: kiegyenlített családon belüli jövedelemszint esetén
– a hatás negatív is lehet (Frey és Stutzer, 2003):
• egyedülálló szülők, elvált édesanyák, szegényebbek, a nemrégiben költözködők, a beteg gyermeket ápolók és
a 3 évnél idősebb gyerekek szüleinek esetében (különösen US, UK vs. Európa és Oroszország)

– változatos összefüggések lehetségesek:
• együttélő generációk, mostohagyermek, unoka, elköltözött gyermek esetében…

(6) KAPCSOLATOK
• Családdal, barátokkal való találkozás: növeli a jóllétet
– idősebb életkorban is
– az élettel való elégedettség korábbi szintjének kontrollálása esetén is
– gyakorlati felvetés: mobilizált munkaerőt támogató kormányzati törekvések?
– néhány kutatás vizsgálja külön a család és a barátok hatását:
• a családdal való találkozás növeli az élettel való elégedettséget, a barátokkal való találkozás nem (bár kis
hatásokról van szó – Martin és Westerhof, 2003)
• az általános elégedettség alacsonyabb, ha a családdal/barátokkal való kontakt aránytalanul gondoskodó a
fogadó fél számára vagy ha valaki felnőttként él otthon a szüleivel

– az ok-okozat viszonya egyelőre tisztázatlan

(7) TÁGABB GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI
KONTEXTUS (HOL ÉLÜNK?)
• Jövedelemegyenlőtlenség: vegyes eredmények
– WVS: csökkenti az élettel való elégedettséget és a szubjektív jóllétet, míg olyan adat is ismert, amely
szerint az előbbit növeli
– számít: milyen országokból származó adatok kerülnek elemzésre
• pl. az egyenlőtlen, de boldog Latin-Amerika, valamint a relatíve boldogtalan, de egyenlőbb posztkommunista
országok esetei
• egyéni szintű adatok: az egyenlőtlenség Latin-Amerikában és az USA-ban is csökkenti az SWB-t (különösen
a gazdagok körében)
• Oroszországban nem találnak összefüggést
• Európa: ismertek pozitív összefüggések is, de a több változót kontrolláló és nagyobb időtartamot vizsgáló
kutatások szerint a hatás negatív (különösen a baloldaliak és a szegények körében)
• brit adatok: teljes munkaidő és nemi/regionális referenciacsoport esetén növeli az elégedettséget, főként 40
év alatt, átlagon alul keresők és az elmúlt 3 évben nagyobb fizetésemelést kapó személyek körében

– az interpretáció is számít: az egyenlőtlenség a lehetőségekről informál
– a társadalmi mobilitás észlelése is számít: az alacsonyabb mobilitás negatív hatású (Európa, Németo.)

(7) TÁGABB GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI
KONTEXTUS (HOL ÉLÜNK?)
• Munkanélküliségi ráta:
– csökkenti a szubjektív jóllétet (USA, Európa)
– egyes kutatások nem találják ezt a hatást (ugyanazon az adatbázison)
– ha az pozitívan korrelál a jövedelemegyenlőtlenséggel (pl. Európában), e ráta hatásának megfelelő
interpretációja is nehézkesebb

• Infláció:
– nem minden esetben van meg a hatása
– egyéni jellemzők, ország és adatgyűjtési év kontrollálásával: negatív hatású Európában, LatinAmerikában és az USA-ban
– különösen a jobboldalik körében, valamint változékony infláció esetén
– korrelálhat: jövedelemegyenlőtlenséggel, bizalomhiánnyal, munkanélküliséggel (utóbbi: egy %-os
növekedése negatívabb hatású, mint az infláció hasonló mértékű növekedése)
– baloldaliak: jobban törődnek a foglalkoztatottsággal, mint az inflációval

(7) TÁGABB GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI
KONTEXTUS (HOL ÉLÜNK?)
• Jóléti rendszerek és társadalombiztosítás:
– egyes kutatások nem találják ezt a hatást
– európai adatok: támogató hatások dolgozók és nem dolgozók körében is

• Demokratikus berendezkedés:
– az elégedettséget növeli a közvetlen demokrácia (pl. Svájc egyes kantonjai, Frey és Stutzer, 2000)
– a nyelvi csoport kontrollálása esetén a hatás szelídül
– jövedelemmel való korrelációja is számíthat, mindenesetre a jövedelem + nyelv kontrollja esetén a
hatás megmarad

• Klíma és természeti környezet:
– a környezetszennyezés önálló hatása a jövedelem és szennyezés erős negatív korrelációja miatt
nehezen vizsgálható, de az általános boldogságszintet csökkenti (Welsch, 2002, 2006)
– a szélsőséges időjárás a szubjektív jóllétet rontja
– az ózonlyukkal való személyes törődés rontja, a fajok eltűnésével való törődés emeli a SWB-t

(7) TÁGABB GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI
KONTEXTUS (HOL ÉLÜNK?)
• Biztonság és deprivált terület:
– az alacsony biztonságú, elhanyagolt területen élők élettel való elégedettsége kisebb
– a viktimizáció és a szocioökonómiai státusz korrelál à a SWB-tel kapcsolatos konklúziók csak az
ezeket kontrolláló tanulmányokból lennének levonhatók

• Urbanizáció:
– európai, ausztrál, svéd, latin-amerikai adatok: a jövedelem (részbeni) kontrollja mellett a nagyvárosi
élet rontja, a vidéki javítja az elégedettséget
– a népsűrűség nem befolyásolja a boldogságot, mentális egészséget, élettel való elégedettséget
– a vidéki élet jellemzőinek városi környezetben történő rekreálása?

ÖSSZEGZÉS
• Óvatos összehasonlítások szükségesek:
– eltérő mérések
– eltérő kontrollváltozók
– eltérő statisztikai módszerek
– egyéni adatok (de lehetne háztartás, család…)

• Konklúziók:
– kauzalitás kérdése
– társas összehasonlítás szerepe
– további kutatások:
• oktatás/végzettség
• társas tőke és helyi közösség

A pénz boldogságfokozó
hatásának gyengesége mögött
húzódó lehetséges okok
Dunn, Gilbert és Wilson (2011) alapján

A pénz boldogít…
…de sokkal kevésbé, mint azt gondolnánk
•

A pénz lehet vé teszi, hogy azt tegyük, amit csak szeretnénk:
•

•

mégis, a pénz és boldogság közötti kapcsolat gyenge

Lehetséges ok:
•

egy csomó dolog nem megvásárolható

•

Dunn és munkatársai szerint ez egy „aranyos, népszerű, de nem túl jó magyarázat”,
mivel a pénz révén:
•
•
•
•
•

hosszabb, egészségesebb életet élhetünk
felvértezhetjük magunkat különböz ártalmakkal szemben
szabadid t szerezhetünk a családdal és barátokkal történ találkozásokhoz
szabályozhatjuk mindennapi tevékenységünket
à ezek mind boldogságfokozók

Dunn és munkatársai felvetése:
rosszul költjük a pénzt
•

Az emberek nem ismerik a boldogsághoz vezető és azt fenntartó
tényezőkkel kapcsolatos tudományos eredményeket, ezért nem is
költik jól a pénzüket: amir!l azt gondoljuk, hogy boldoggá tesz,
gyakran nem tesz azzá

•

Érzelmi
előrejelzések:
a
jöv!beli
események
hedonikus
következményeit érint! el!rejelzések, amelyek gyakran tévesek:
rossz mentális szimuláció: információkat nélkülöz + adaptáció
• kontextushatás az érzelmek el!rejelzésében és azok megélésében, miközben az
el!rejelzés " megélés (mert az el!rejelzés és a megélés 2 külön kontextusban zajlik#)
• à nem tudjuk, mi, mennyire és milyen hosszan tesz boldoggá
•

•

Továbbiakban: 8 elv az érzelmi előrejelzések szakirodalma alapján

(1) Vásároljunk élményeket tárgyak helyett!
•

Az élmények (események, eseménysorozatok) fogyasztása
elkülöníthető a tárgyak fogyasztásától, bár a határ időnként
elmosódik (pl. új autó).
egy nagy amerikai adatgy jtés: a válaszadók 57%-a el!bbit, míg 34%-a utóbbit
nevezte meg olyan fogyasztásként, amely !ket boldogabbá tette
• egy másik, immár személyek közötti elrendezés vizsgálat: el!bbi hangulatfokozóbb
• à az el!bbi hosszabb távon nagyobb hedonikus el!nnyel bír
•

•

Egyes tevékenységek boldogságfokozó hatása persze nagyobb,
másoké kisebb:
a bevonódás többet számít, mint a tevékenység jellege (az elkalandozás oka a
boldogság csökkenésének, és nem fordítva – Killingsworth és Gilbert, 2010)
• az élmények fogyasztása viszont fókuszált állapotba hoz
•

(1) Vásároljunk élményeket tárgyak helyett!
•

Miért jobbak az élmények a tárgyaknál?
•

•

•
•
•
•
•

a tárgyakhoz (változatlanságuk miatt)
túl gyorsan hozzászokunk
ezt egy 2 hetes kísérletes utánkövetés eredményei
is támogatják: élmények fogyasztása esetén lassabb
adaptáció (de a kellemetlen élmény „boldogtalanító” hatása is tovább tart)
az élményeket jobban is várjuk és gyakrabban idézzük fel azokat (fogyasztók 83%-a)
az élményekre kés"bb is jó gondolni
az élmények identitásépít"k, selfmeghatározók (Van Bohen és Gilovich, 2003)
az élmények egyediek (könnyebben összevethet"k) à tárgyak esetén is érdemes az
élményszer# jegyekre összpontosítani
az élményeket valószín#leg másokkal közösen éljük át

(2) Segítsünk másokon önmagunk helyett!
•

A kapcsolataink javítása érdekében végzett tevékenységeink egyben
boldogságfokozók is. A pénzköltés is lehet ilyen:
•

•
•

•
•
•
•

a személyes kiadások (számlák, önmagunk megajándékozása) függetlenek a
boldogságtól, míg a másokra fordított kiadások (mások megajándékozása, jótékonyság)
még a jövedelemszint kontrollálása esetén is növelik azt (Dunn, Aknin és Norton, 2008)
kérd íves és kísérletes módszert alkalmazó kutatások szerint is (pl. 5$ vagy 20$
megadott célra történ elköltése a nap végére)
ráadásul kultúraközi kutatások is ezt az eredményt támogatják (csak a költés módja
mutatott kultúraközi különbséget, de a proszociális költekezés hatása szignifikáns marad
még akkor is, ha kontrollálják az élményekre/tárgyakra való költést)
neurális szinten: a proszociális költés a jutalomközpontot aktiválja
a romantikus partnert l kapott ajándék után a megajándékozottak hosszú távú
kapcsolatban bíznak, az ajándékozónak pozitív énbemutatást tesz lehet vé
láthatatlan el nyr l van szó: azt gondoljuk, az önmagunkra költés tesz boldogabbá
ráadásul a pénz puszta mentális aktivációja elterel a proszocialitástól

(3) Vegyünk számos kis örömöt
néhány nagy helyett!
•

Nem állítható, hogy a nagy költések rosszak, mindössze arról van
szó, hogy a pénz végessége miatt a kisebb, kellemes dolgokra
történő gyakori költés jobb lehet, mint a még kellemesebb
dolgokra történő, ám rendszertelen költés.
•

a gyakoriság többet számít a pozitív élmények intenzitásnál (Diener és mtsai, 1991)

•

a gyakoribb, kisebb örömökhöz nehezebb hozzászokni, mert nehezebben
helyezhet"k el az alábbi dimenziókban, mint a nagyobb események:
•

újszer#ség; meglepetés; bizonytalanság; variabilitás

•

a határhaszoncsökkenésnek is kevésbé vannak kitéve a kisebb örömök

•

a nagyobb örömöket érdemes kisebbekre bontani (el"rejelzésünk téves)

•

ez lehet az oka a jövedelem boldogságra gyakorolt mérsékelt hatásának is:
•

egy bizonyos jövedelem fellett az apró örömöket alábecsüljük (mert kiugró dolgokra van
lehet"ségünk)

(4) Ne éljünk sok biztosítással!
•

Egy másik mechanizmus, melynek nem feltétlenül vagyunk
tudatában: pszichológiai immunrendszer (Gilbert és mtsai, 1998):
•

a negatív dolgok ránk gyakorolt hatását túlsúlyozzuk

•

erre piac is épül:
•
•

•

•

pluszgaranciák, amelyek a veszteségt l való averzióra építenek (ami az „enyém”, védeni kell)
ugyanakkor ez az averzió rossz elváráson alapul (lásd 5$, majd pénzfeldobás után +5$ v. -3$:
azt várjuk, hogy egy kisebb veszteség érzelmileg jobban megmozgat egy nagyobb
nyereségnél, de igazából nem ezt éljük meg – Kermer és mtsai, 2006)
a pluszgarancia tehát bizonyos értelemben szükségtelen érzelmi védekezés

„Nem bánok semmit!”:
•

gyakran elkerüljük az önhibáztatást

•

a jöv beli potenciális bánat elkerülése miatt drágábban vásárlunk

•

a csere lehet sége csökkenti a választott dolog feletti örömöt

(5) Fizessünk most és fogyasszunk kés!bb"
•

Az azonnali öröm és a késleltetett fizetés a jóllétet 2 okból is csökkenti:
•
•

•

A visszaemlékezés is hatásos:
•

•

szebbek/csúnyábbak a már bekövetkezetteknél

A jövőbeli élmények intenzitását alábecsüljük:
•

•

de nem nyújt annyi örömöt, mint a várakozás

A meg nem történt dolgok:
•

•

rövidtávú fókuszt állít be (hitel n!, megtakarítás csökken, tehát a türelmetlenség nem
kifizet!d!)
mell!zi a jóles!, „ingyen” boldogságot adó várakozásokat

ezért vagyunk türelmetlenek a fogyasztásban

A várakozás további 2 előnye:
•

módosított választás + bizonytalanság (ami csökkenti az adaptációt)

(6) Gondoljunk arra is, amire nem gondolunk!
•

•

Jó lenne egy nyaraló:
•

tényleg jó lenne

•

de számoljunk a járulékos „költségekkel” is, csak azért, hogy a boldogságszintünket
pontosabban tudjuk becsülni

•

a távoli dolgokat absztraktabban látjuk (ami nem feltétlenül rossz, de a járulékos
költségeket elrejtheti)

A boldogság pedig gyakran a részletekben rejlik:
•

•

a pszichológiai distressz jobban el rejelezhet az élet mindennapi küzdelmeivel és
örömeivel, mint a nagy életeseményekkel és stabilabb jellemz kkel

Az egy dologra történő fókuszálás téves elvárásokhoz vezet:
•

pl. a csapatunk gy zelme

(7) Figyeljünk az összehasonlító vásárlásokra!
•

Az egyébként hasznos árösszehasonlító oldalak:
•

•

Példák:
•

•

amerikai egyetemisták közös háza a campuson vagy ingatlanpiac

Az opciók összevetése a különbségeket helyezi előtérbe:
•

•

elterelnek attól, hogy igazán azokra a jegyekre koncentráljunk, amik az igényeinket a
legjobban kielégítenék

ez a hedonikus hatás túlsúlyozásával jár, ám a hedonikus szempont lehet irreleváns
is, amit csak az összehasonlítás tett hozzáférhet"vé

Az összehasonlítás nem ugyanaz akkor, amikor összevetünk, és
akkor, amikor fogyasztunk:
•

amit nem választunk, az már nem hat az élvezetre a fogyasztás során

(8) A saját fejünk helyett kövessük a többiekét!
•

•

imdb.com és rapidrandi:
•

bár nem erre számítunk, mások értékelése többet nyom a latban

•

mások vélekedése fontos információforrás lehet arra vonatkozóan, mivel mennyire
leszünk elégedettek

•

s t, a reakcióinkat (amelyeknek nem feltétlenül vagyunk tudatában) megfigyel
mások is nyújthatnak ilyen információkat

Összegzés:
•

a pénzünkre való fókusz elégedetté tehet, de az, ahogyan használjuk, nem feltétlenül

•

ugyanakkor ez a mi hibánk is, úgyhogy tehetünk ellene

Ha a pénz nem boldogít eléggé…
figyeljünk jobban az időre

Aaker, Rudd és Mogilner (2011) alapján

Lehet-e összefüggés a boldogság és aközött,
ahogyan az időt kezeljük?
• A pénznek az elvártnál kisebb boldogságfokozó hatása mögött Dunn,
Gilbert és Wilson (2011) azt feltételezték, hogy nem igazán jól használjuk
a pénzünket: azon olyan dolgokat veszünk, amelyek nem hosszú távon
boldogítanak. Emlékeztetőül az ő 8 elvük:
–
–
–
–
–
–
–
–

(1) Vásároljunk élményeket tárgyak helyett!
(2) Segítsünk másokon önmagunk helyett!
(3) Vegyünk számos kis örömöt néhány nagy helyett!
(4) Ne éljünk sok biztosítással!
(5) Fizessünk most és fogyasszunk később!
(6) Gondoljunk arra is, amire nem gondolunk!
(7) Figyeljünk az összehasonlító vásárlásokra!
(8) A saját fejünk helyett kövessük a többiekét!

Aaker és munkatársai azt vetik fel, hogy
az időre való megfelelő odafigyelés is boldogíthat
• A Dunn és munkatársai (2011) által szakirodalmi megfigyelések alapján
javasolt tételek nem hibásak:
– azok a kultúrák, melyekben a fogyasztási gyakorlat közelít ezekhez az elvekhez à
magasabb boldogságszintről számolnak be, pl. Olaszország, Costa Rica (Veenhoven,
2010)

• Volt szó már arról is, hogy a pénz (mentális reprezentációjának
aktivációja) a boldogságtól elterelő viselkedéseket vált ki:
– lásd pl. Vohs és munkatársainak kísérleti eredményeit:
• kevésbé lesz vki segítőkész, adakozó, társaságra vágyó…
• motiváltabb lesz a munkára (ami a produktivitás szempontjából jó, de a boldogságéból nem feltétlenül)
• az élet apró örömeit kevésbé értékeli…

Az idő boldogít?
• Érdemes tehát más szempontot is érvényesíteni, ha boldogságot fokozó
tényezőket keresünk:
– a szerzők javaslata az idő

• A pénz és az idő is erőforrás, amelynek a felhasználásáról döntünk, de a
pénzzel szemben az idő más pszichológiai jellemzőkkel bír:
– személyes jelentéssel is bír (Reed és mtsai, 2007)
– segíti a személyközi kapcsolatokat (Mogilner, 2011)
– à mindkét tényező fontos a boldogság szintjének növelésében

• A pénz boldogságfokozó módon történő felhasználásának 5 elve
következik.

(1) Töltsük el az időt a megfelelő emberekkel!
• A szabadidős tevékenységek növelik a jóllétet:
– a magányos tevékenységekhez képest a társasak még inkább (Reyes-Garcia és mtsai, 2009)
– a társas eseményeken való gyakoribb részvétel növeli a boldogságot (Lloyd és Auld, 2002)
– az élmény másokkal történő megosztása fokozza annak megélt minőségét
(Csíkszentmihályi és Larson, 1984)

• Számít az is, hogy kivel töltünk időt:
– barátok, család, jelentős mások fokozzák leginkább, főnökék és kollégák csökkentik
leginkább a boldogságszintünket (Kahneman és mtsai, 2004)
– a boldogságcsökkentő személyek a pénzkeresethez kapcsolódnak, jól járunk, ha a kollégák
között barátokra találunk (Rath és Harter, 2010) és kedveljük a főnököt (Crabtree, 2004)

• A munkahelyen kialakuló barátságok mellett valóban szólnak érvek:
– ahogyan a kollégából barát, a barátból közeli barát, a közeli barátból pedig majdnem a
legjobb barát válik (Sias és Cahill, 1998), a kommunikáció a felek között mélyül
– a nap során tartalmas beszélgetéseket folytatók körében magasabb boldogságszint
mérhető (Mehl és mtsai, 2010)
– a munkahelyi barátságok minőségével a munkahelyi elégedettség és teljesítmény is javul
(Winstead és mtsai, 1995; Rath és Harter, 2010)

(2) Töltsük el az időt a megfelelő tevékenységekkel!
• A boldogszintnek a nap folyamán történő változását követő kutatások
tapasztalata:
– az ingázás és a munka a legkevésbé boldog, míg a családdal és barátokkal történő időtöltés
a legkellemesebb része a napunknak (Csíkszentmihályi és Hunter, 2003)
– persze ebben nagyok az egyéni különbségek: egy óra egy frusztráló szülővel vagy egy óra
munka egy igazán megbecsült és kielégítő munkakörben (Mogilner és mtsai, 2011)

• Megfontolandó kérdések a boldogság fokozásához:
– Mivel töltjük most az időnket?
– Az idő ilyen módon történő felhasználásának idővel mekkora eséllyel nő az értéke?
(mennyire lesz „örökzöld”, időtálló – ezzel egyetlen pillanat hatása kiterjeszthető)

• Mivel töltsük akkor a következő órát?
– Az, amivel most foglalkozok, értékesebbé válik-e idővel? ≠ Mi jobb nekem hosszútávon; mi
vezet inkább hosszabb távú boldogsághoz?
– ez utóbbi kérdések vmi feláldozására vonatkoznak, az első kérdés nem, az inkább a jelen
pillanat értékének maximalizálására vonatkozik
– pl. az önkéntesség boldoggá tesz, ám ez a hatás nem túl hozzáférhető, a mindennapi élet
kis dolgai, problémái sokkal inkább (Trope és Liberman, 2003) à absztraktabb konstrukciós
szintek aktiválása

(3) Élvezzük a tapasztalatot, időtöltés nélkül!
• Idegtudományi kutatások megfigyelése:
– az agy örömérzetért felelős területe (limbikus rendszer) az örömforrást jelentő
cselekvés elképzelésekor már aktiválódik (McClure és mtsai, 2004; Erk és mtsai, 2002)

• Bizonyos esetekben ez jutalmazóbb is lehet, mint maga a jutalomszerzés:
– pl. kirakatok nézegetése, útikönyvek forgatása (akár az út elhalasztása is) lehet
örömforrás
– sőt, még nagyobb örömet is okozhat, mint a tényleges tapasztalat
– megint csak a konstrukciós szintek elmélete alapján (a konkrét bosszúságok
csökkenthetik a vakáció örömét – Liberman és Trope, 1998)

(4) Növeljük a rendelkezésünkre álló időt!
• Az idő a pénznél is szűkösebb erőforrás:
– a kevés idő értékesebbnek tűnik, az értékes idő pedig még szűkösebbnek tűnik (DeVoe
& Pfeffer, 2011)

• Jelenfókusz:
– észleletben lassítja az időt, nem érezzük siettetve magunkat
– 5 percig lassan és mélyen (vs. a gyorsan) lélegzők úgy érzeték, több idejük van
dolgokra és hosszabb a napjuk (Rudd és Aaker, 2011)
– az időt a jelentőségteljes tevékenységek is kiterjesztik, pl. segítés (Chance és mtsai,
2011); bár az idő szűkében lévők kevésbé segítenek, a másokra szánt idő után a
személyek úgy érzik, több szabadidejük van

• A kontrollérzet hatásához hasonlóan az időtöltés fölötti kontroll:
– a kötelező csökkenti, a szabadon választott időtöltés növeli a boldogságot
– a szabadidő mennyiségét kontrollálva a szabadidővel való rendelkezés növeli az
elégedettséget és boldogságot (Eriksson és mtsai, 2007)
– javaslat: ha tudunk, áldozzunk pénzt a szabadidőre, vagy töltsük azt jó tevékenységgel

(5) Legyünk tudatában, hogy idővel a boldogság változik!
• Az életkor befolyásolja a boldogságot:
– az általános jóllét 50 éves kör után csökken (Stone és mtsai, 2010)

• A boldogság megtapasztalásának módja is változik:
– a fiatalabbak a boldogsághoz az izgalmakat, az idősebbek a nyugalmat kötik (Mogilner,
2011)
– az érdekes, új ismerősökkel történő időtöltés feletti érzett öröm az idősödéssel
csökken, a barátokkal és családdal való időtöltés értéke viszont nő (Fredrickson &
Carstensen, 1990)

• Javaslat:
– számítva ezekre a változásokra, a jövő döntéseit ne az aktuális elvárásainkra alapozzuk
– a jövő idői elköteleződéseire is érvényes: hajlamosak vagyunk túlbecsülni, hogy a
jövőben mennyi időnk lesz, de mire időben is odaérünk, igazából már nem lesz annyi
– az idő és boldogság mennyiségének és jelentésének változatosságát érdemes
figyelembe venni (rugalmas elvárások, tervek, alkalmazkodás)

Összegzés
• Az eltelt időt nem lehet visszaforgatni.
• Az idő megfelelő módon történő eltöltése az életeseményeink sorát adja.
• A pénzre való fókusz elterel, az időre való fókusz közelebb visz a boldogsághoz.
• Az időt érdemes úgy felhasználni, hogy az idő a személyes jelentőségét is és társas
kapcsolatainkat is kibontakoztassa: bár a család és barátok a legnagyobb
boldogságforrás, érdemes…
– (1) időt tölteni másokkal is (pl. jó kolléga)
– (2) jó tevékenységekkel tölteni az időt (értelmes, proszociális tevékenységek)
– (3) boldog tapasztalatokat akár csak felidézni, elképzelni
– (4) növelni a szabadidő mértékét
– (5) úgy tervezni az életet, hogy az időtöltést a változó elvárásainkhoz igazítjuk

Fogyasztás, jövedelem és boldogság
Aaron Ahuvia (2018) alapján

A boldogság tudományos megközelítései
■ Vallási és filozófiai gondolkodók szerint a pénz nem boldogít, a közvélekedés ezt
azonban máshogy látja.
■ Boldogság:
– élettel való elégedettség mint kognitív kiértékelés (Diener és mtsai, 2012)
– érzelmek, érzelmi egyensúly (Gallup; Kahneman és Deaton, 2010)
– mentális egészség, pszichológiai fejlődés (pl. stressz, önmegvalósítás
kérdőíves lekérdezése, de néha stresszhormon-mérés is – Ryff, 1989)
– élet értelme, célja, jelentéstelisége (Ryff és Keyes, 1995)
■ Ezek a mérések korrelálnak, de nem feltétlenül vannak teljes szinkronban
egymással à egyes dolgok jobban hatnak ezek egyikére, mint a többire.
■ Az első kettő: leggyakoribb mérés (szubjektív jóllét, SWB), és a válaszadó
hozzáférése a másik kettőhöz is viszonylag pontos (az agy jutalomközpontja is
reagál). E hozzáférés a jelenre vonatkozóan pontosabb (mitől leszünk boldogok?).

Az idő:
jövő à jelen à múlt
■ A fogyasztási ciklusunk nem a szokványos „múlt, jelen, jövő” sorrendet követi:
– 1. elképzelünk egy jövőbeli fogyasztást (anticipált érték – Dunn és Weidman,
2015)
– 2. majd a jelenben használjuk a terméket (jelenbeli érték – Dunn és Weidman,
2015)
– 3. végül visszatekintünk a termékkel kapcsolatos múltbeli tapasztalatainkra
(pl. Koehler és Harvey, 2014; utólagos érték – Dunn és Weidman, 2015)
■ Boldogságunkat tehát nem kizárólag a jelenbeli érték befolyásolja:
– pl. lottóvásárlás vagy szuvenírfotók beszerzése (Quoidbach és mtsai, 2015)

A termék jövőbeni használatának
anticipációja
■ A modern fogyasztói kultúra erre (a termék jövőbeli használatának elővételezett
örömére) épül inkább, nem pedig a termék használatának a konkrét hasznára.
■ A jövőbeli fogyasztás öröme:
– kutatások szerint a vakáció előtti várakozás és utáni visszatekintés öröme
magasabb a közben megélt örömnél (Mitchell és mtsai, 1997)
– a várakozás örömét az út előtti várakozás húzza fel, amelyet a visszatérés után
rögtön azok tudnak inkább kiaknázni, akiknek nagyon relaxáló nyaralásuk volt
– magyarázat: nagyobb érzelmi intenzitással reagálunk a jövőbeli, mint a
múltbeli eseményekre (Caruso, Gilbert és Wilson, 2008):
■

pl. egy baleset áldozatának kevesebb pénzt adunk, ha már egy éve szenved, mint
egy olyannak, aki a következő év során szenvedni fog, valamint kisebb értékű
hálaajándékot adunk vkinek, aki segített, mint annak, aki segíteni fog

■ A pozitív anticipáció örömének ereje hatalmas: akik gyakorolják, boldogabbak
(Bryant, 2003).

A termék jövőbeni használatának
anticipációja
■ A várakozás jóságát néha intuitív módon ki is használjuk:
– a kedvenc mozisztár csókjáért a hallgatók többet fizettek volna, ha arra 3 nap
(és nem 3 óra) múlva kerülne sor (Loewenstein, 1987)
■ Néha azonban áldozatául esünk a jelennek / jövő anhedóniának
(örömtelenségérzésnek):
– hiedelem, hogy a jövőbeli hedonikus állapot kevésbé lesz intenzív, mint a
jelenbeli (jobb ma egy ajándék, mint 3 hónap múlva – Kassam és mtsai, 2008)
■ Az anticipált öröm fokozásának lehetőségei:
– a vásárlás késleltetése (öröm elővételezése hosszabb időtartam alatt + jóleső
bizonytalanság ≠ szorongás miatti gyakoribb pozitív gondolatok à pl. Kurtz,
Wilson és Gilbert, 2007: a) egy, b) kettő és c) valamelyik ajándék esetén
hosszabb pozitív hangulat a c) feltételben az a)-hoz képest, és még
boldogabbak is voltak a b) feltételben résztvevő személyeknél

Impulzív vásárlás
■ A jövőbeli vásárlás elővételezett örömének ellensége.
■ Pedig gyakori:
– amerikai adatok: a bevásárlóközpontokat látogatók mintegy fele él vele
(Nicholls és Li, 2001)
– világszinten is nő az ilyen vásárlók száma (Kacen és Lee, 2002)
– a nők valamivel hajlamosabbak rá, az életkor előrehaladtával pedig csökken
(Silvera és mtsai, 2008)
■ Nem feltétlenül rossz:
– egészséges vásárlói spontaneitás, rugalmasság
– a krónikus tendencia a bajos: vásárlás megbánása, téves várakozások,
szégyenkezés
■ Kognitív következményei csökkentik az élettel való elégedettséget, érzelmi
következményei negatívak és negatívan befolyásolja az önértékelést is.

A jelenlegi termékhasználat
pillanatnyi haszna
■

A boldogságra gyakorolt hatását tekintve nem annyira kutatott, mint gondolnánk:
– nehézkes kutatni (vagy termékhasználati szituációt kell kreálni, vagy élményeken alapuló
mintavételre van szükség, azaz a nap folyamán többször utol kell érni a válaszadót,
monitorozni, hogy mit csinál és hogyan érzi magát)
– egyszerűbb a termékkel kapcsolatban emlékezeti alapon kikérdezni, ami torzít, de lehet
hasznos

■

Legkevésbé élvezetes tevékenységek:
– takarítás, főzés, gyermekgondozás (utóbbi: ha a kérdés a múltra irányul, élvezetes, ha a
kérdés az aktuálisan megélt hangulati állapotot tapogatja le, már nem annyira – Zuzanek és
Zuzanek, 2014)

■

Legélvezetesebb tevékenységek: barátkozás, intim együttlétek, sport

■

Élvezetes tevékenységek:otthonon kívüli fizetett munka (kivéve: az oda történő ingázás)

■

Közepesen élvezetes: vásárlás (kevésbé: élelmiszerek vásárlása; inkább: egyéb típusok)

■

Az egyedül végzett tevékenységek jelentősen kisebb mértékű boldogsághoz vezetnek, mint a
társakkal végzettek.

■

Igaz a mondás: túl sok a jóból (a ráfordított idő növekedése nem tesz feltétlenül boldogabbá, pl. TV)

Az élmények (vs. tárgyak) utólagos értékei
■ A boldogságot jobban növelik az élmények (szórakozás, utazás, oktatás), mint a hasonló
összegű tárgyakra történő kiadások.(pl. élmény vagy tárgy vásárlásának felidézése, majd
„Melyik tette boldogabbá” kérdés – Van Boven és Gilovich, 2003).
■ Az élmények vásárlása nagyobb mértékű elővételezett örömszinttel jár (Kumar,
Killingsworth és Gilovich, 2014), de a jelenben is van előnyük (Nicolao és mtsai, 2009),
sőt, egyesek szerint „használat” közben van a legintenzívebb hatásuk az örömre, míg a
tárgyak jelenbeli értékének hatása időben a gyakoriságuk miatt jelentős (Weidman és
Dunn, 2015).
■ Következik-e ebből, hogy az élményeknek rövid távon van csak hatásuk a boldogságra,
míg a tárgyak utólagos értéke a tárgy jelenlétével együtt megmarad?
– éppen fordítva: a 2 típus kezdeti öröme nem különbözik, de a múltbeli élmények a
jelenben nagyobb örömöt adnak (Carter és Gilovich, 2013), ennek okai:
■
■
■
■

kevésbé vannak kitéve a társas összehasonlításnak
inkább válnak az identitás részéve (pedig az emberek ezt is fordítva gondolják)
segíti a társas kapcsolatok alakulását, erősödését (a „társas” önmagában SWB-növelő)
egy tárgy is növelheti a jóllétet, ha általa kiváló élmények szerezhetők (pl. sí)

Időinkonzisztens preferenciák
■

Intertemporális döntések:
– inkább türelmetlenfogyasztók vagyunk

■

A megtakarítás pedig boldogít:
– az elégedettségnek erősebb prediktora a jövedelemnél
– adósságban lenni (nem hitel, de pl. áruhitel, ami az US-lakosság majdnem felét érinti)
pszichológiailag nagyobb hatású az ugyanakkora összeg felett érzett örömnél, önértékelést
és jóllétet csökkenti

■

Késleltetés és önkontroll:
– 7- (vs. 2-)jegyű számra emlékezni: egészségtelenebb snack választása (Shiv és Fedorikhin,
1999)

■

A kísértés negatív hatásainak kontrollja:
– legyen alapbeállítás a megtakarítás (Thaler és Sunstein, 2008)
– eddzük az akaraterőt
– alakítsunk ki olyan szokásokat, amelyekkel elkerülhetjük a kísértést
– hozzunk döntést a jövőre vonatkozóan

Boldogság:
én és mi
■ Dunn és munkatársainak (2008) 5$ / 20$ vizsgálata:
– az eredmények nincsenek szinkronban a józan ész elvárásaival
■ A másokra való költés boldogít, mert:
– a másokhoz való kötődést, a kompetenciaérzést és az autonómiát is erősíti
(lásd önmeghatározási elmélet – Ryan és Deci, 2000), ez az intrinzik
motivációt is növeli (amely Ahuvia, 2011 szerint pszichológiai táplálék, míg az
extrinzik motivációk inkább csak mentális desszertek, amik nem rosszak, csak
ne kerüljenek túlsúlyba, mert ha igen, kisebb fokú elégedettség, nagyobb
mértékű szorongás… lehet az eredménye)
– mindez a mentális és fizikális egészséget is növeli

Materializmus
■ Az extrinzik motivációk túlsúlya jellemzi.
■ Egyéni különbség abban, hogy a személyek:
– milyen mértékben állítják életük középpontjába a pénzt, a vagyont, a tulajdonokat
és a státuszt,
– mennyiben tekintenek ezekre a saját és mások sikerének fokmérőiként
– és a személyes boldogság elérésének eszközeiként (Belk, 1985; Kasser, 2016;
Watson, 2003)
■ A legkorábbi pszichológiai elgondolások:
– olyan vonás, amelyben a birtoklás vágya, a nagylelkűség hiánya és az irigység
jelentik a fő elemeket (Belk, 1985)
■ Az újabb elgondolások szerint:
– egyénileg vallott cél vagy érték: a pénzszerzés és a javak birtoklása fontos,
érvényesülni, jó benyomásra, népszűrűségre és státuszra szert tenni ezek révén
lehet, sőt, a teljesítmény és a státusz mások felé éppen a megszerzett pénz és a
tulajdonok révén fejezhető ki (Kasser, 2016; Richins és Dawson, 1992)

Materializmus
Egyéni szintű következmények
■

Mérésére több skála is született, pl.:
– Materialista Értékek Skálája (Material Values Scale, MVS – Richins és Dawson, 1992;
Richins, 2004): faktorai a szerzés (1) központiságára, ill. a szerzés mint a (2) boldogság
és (3) siker zálogára vonatkoznak, pl. „Szeretem, ha olyan dolgaim vannak, amelyek
lenyűgöznek másokat.”

■

A materializmus egyéni szintű következményei:
– sokat gondolnak a pénzre, költekezési és fogyasztási hajlandóságuk nagy, míg
megtakarítási hajlandóságuk kisebb (Watson, 2003)
– bár a pénznek nagy jelentőséget tulajdonítanak, pénzkezelési képességeik tekintetében
nem különösebben ügyesek (pl. Donnelly, Ksendzova és Howell, 2013)
– fogyasztásuk mértéke gyakran kóros (Dittmar, Bond, Hurst és Kasser, 2014)

■

A megnövekedett fogyasztási hajlandóság háttere:
– a materialista nézeteket vallók hajlamosak magukat a magasabb szocioökonómiai
státusszal rendelkező személyekkel összevetni, akiket referenciacsoportként
használnak annak megítélésében, hogy ők maguk mennyire sikeresek, és megpróbálják
e csoport tagjait utolérni, így lehetőségeikhez képest többet költenek (Richins, 1992;
Watson, 2003)

Materializmus
Egyéni szintű következmények
■

Ha a materialista nézetek a pénz és teljesítés köré szerveződnek, vajon elvárható-e,
hogy a materialista értékek a teljesítménymotiváció növelésén keresztül nagyobb
erőfeszítésre sarkallnak?
– a materialisták munkahelyi elégedettsége kisebb, és hajlamosabbak a kiégés
tüneteit mutatni (Deckop, Jurkiewicz és Giacalone, 2010), mert a külső jutalmakra
való túlzott fókusz aláása az intrinzik motivációt (Deci, Koestner és Ryan, 1999)

■

A materializmus szubjektív jólétre gyakorolt hatása:
– az élettel való elégedettség, a szubjektív jóllét mértékét csökkenti (Belk, 1985;
Dittmar és mtsai, 2014; Richins és Dawson, 1992)
– a materializmus mértékének változását egy bizonyos időtartam alatt vizsgálva
Kasser és munkatársai (2014) azt találták, hogy a materialista értékek
fontosságának háttérbeszorítása fokozta a személyek szubjektív jóllétét
– ennek lehetséges oka: az én felnagyítását hangsúlyozó materialista értékekre való
fókusz eltereli az egyént azoktól az értékektől, amelyek követésével az
önelfogadás, az énhatékonyság és a jó társas kapcsolatok megélhetők lennének
(Kasser, 2016)

Materializmus
Egyéni szintű következmények
■ A materializmus és negatív kimenetek kapcsolata erősebb, mint a boldogtalanság
és negatív kimenetek kapcsolata:
– kockázatos egészségmagatartás (pl. szerhasználat)
– problémás fogyasztói viselkedés (pl. jelentős hitelfelhasználás)
– negatív énkép
■ A pénzre fókuszáló skálák gyengébb, a státuszra és imázsra fókuszáló skálák
erősebb kapcsolatokat mutatnak ki a fentiekkel, de az anyagiakra fókuszáló skálák
is hozhatnak erős eredményeket:
– a gazdagság személyes fontossága à 19 év múlva: jövedelem, élettel való
elégedettség, család, barátok, munka…
– a jövedelemfókuszúak többet kerestek, de az élettel, családdal, baráttal,
munkával való elégedettségük kisebb volt (és 2x annyi pénz kellett ahhoz, hogy
kb. olyan elégedettek legyenek, mint a nem jövedelemfókuszú társaik (Helliwell
és mtsai, 2012)

Materializmus
Egyéni és társas szintű következmények
■ Ahhoz hasonlóan, ahogyan a materializmus és magányosság oda-vissza hatnak
egymásra, a materializmus és boldogság kapcsolata is hasonló lehet (Pieters, 2013)
■ Ennek lehetséges magyarázatai:
– a megtakarítás boldogít, a materialisták viszont kevésbé megtakarítók, sokkal
inkább költekezők, elősorban luxuscikkekre (Watson, 2003), és nem élményekre
– a másokra való költés boldogít, de a materialisták nem különösebben nagylelkűek
(Belk, 1985)
– a fogyasztással kapcsolatos örömteli várakozás után különösen hamar örömüket
vesztik a megvásárolt dologgal kapcsolatban, ill. impulzusvásárlásra hajlamosak
(Richins, 2013)
– a jó kapcsolatok boldogítanak, de a materialistáknak nem erősségük a közeli
társas kapcsolatok (nem segítőkészek, nem lojálisak, nem különösebben
elkötelezettek, inkább versengők, kapcsolataik hűvösek, a materialista témákról
való beszélgetéseikben unalmasak à közeli kapcsolataikkal ők maguk is
elégedetlenek)

A materializmus társas kapcsolatokra gyakorolt hatásai,
valamint társadalmi és globális szintű következményei
■

■

A materialista értékeket vallók több kapcsolati problémával szembesülnek, mert a
materialista értékek nehezen hangolhatók össze a közösségi értékekkel:
–

valószínűbben tapasztalják meg a munka és család egyensúlyának felborulását (Promisio,
Deckop, Giacalone és Jurkiewicz, 2010),

–

kevésbé képesek a hála kifejezésére (Tsang, Carpenter, Roberts, Frisch és Carlisle, 2014),

–

kevésbé empatikusak, kisebb hajlam a proszociális magatartásra (Sheldon és Kasser, 1995)

A materialista értékek az olyan értékekkel is nehezen szinkronizálhatók, melyek az egyéni
érdekekről való lemondást, az önmeghaladást, a mindazok jóllétével való törődést
szorgalmazzák, akikkel nem feltétlenül kerülünk közvetlenül kapcsolatba. A materialisták:
–

nem tartják fontosnak a vállalatok társadalmi felelősségvállalását (Kolodinsky és mtsai, 2010)
és a demokrácia egyenlőségelvű szempontjait (Flanagan és mtsai, 2005)

–

viselkedéseik globális hatásával is kevesebbet foglalkoznak: kevésbé környezettudatosak
(Hurst és mtsai, 2013; Richins és Dawson, 1992)

–

egy adott időperiódusban vizsgálódva Norvégiában: a materializmusnak a lakosság körében
történő emelkedését a lakosság szubjektív jóllétének csökkenése kísérte (Hellevik, 2003)

A materializmus hatásainak
csökkentési lehetőségei?
■

A materializmusban nagyok az egyéni különbségek.

■

Mindazonáltal érdemes megfontolni:

■

–

az említett hatások egy része jóval túllép az egyén szintjén

–

a materialista céloknak és értékeknek a laboratóriumi körülmények között történő
röpke előhangolása is hasonló hatásokkal bír (pl. ha egy kísérletben arra
emlékeztettek, hogy az idő pénz, az átmenetileg fokozta az egyén türelmetlenségét
és csökkentette a szabadidős tevékenységek, pl. a zenehallgatás fölött érzett
örömét – DeVoe és House, 2012)

A materializmus visszaszorítási lehetőségei:
–

a kitettség csökkentése a reklámok szabályozásával (pl. számuk csökkentése a
közterületeken, a gyermekeket célzó reklámok korlátozása vagy betiltása – pl.
Norvégia), ill. a helyi közösségek felhatalmazása a döntésekben (pl. milyen
vállalatok működését támogatják lakókörnyezetükben)

Nem személyközi szerelem
■ Márkaszerelem:
– több, mint a kedvelés magas foka (Ahuvia, 2005)
– a szerelem boldogít, és a márkaszerelem sok hatásában a materializmushoz
hasonlít, a materializmussal pozitívan is korrelál
– mégis: a boldogsággal is pozitívan korrelál
■ Ennek lehetséges magyarázata:
– „sunshine people” (Ahuvia és Rauschnabel, 2015): pozitív és vidám
diszpozíció, mellyel az életet is, márkákat is pozitívan szemlélik
■ A nem személyközi szerelem tágabb fogalom a márkaszerelemnél:
– annak tárgyai lehetnek helyek és tevékenységek is (szenvedély, mely a
pszichológiai jóllétnek jót tesz, kivéve, ha kontrollt nélkülözővé, érzelmileg
függővé és kényszeressé válik – Vallerand és mtsai, 2003, 2012)

Jövedelem és boldogság
■ Jó stratégia-e a magasabb jövedelemért való küzdés a boldogság eléréséhez?
– igen, ha igazán szegények vagyunk, és az ebből való kitörés reális opció
– egyébként ne legyen életprioritás
■ A boldogságra törekvés stratégiái (Ahuvia és mtsai, 2015):
– (1) kifelé irányuló stratégiák, pl. jövedelemnövekedés a körülmények
megváltoztatásához
– (2) befelé irányuló stratégiák, pl. terápia, meditáció a gondolkodásmód
megváltoztatásához
– (3) interakcionalista stratégiák, a kifelé és befelé irányuló stratégiák jó
keveréke
– a jövedelemnövelésénél eredményesebbek az olyan, akár kifelé irányuló
stratégiák, mint a társas kapcsolatok jobbá tétele (Ahuvia és mtsai, 2013)

Jövedelem és boldogság
■ A kettő viszonya a pozitív pszichológia legintenzívebben kutatott kérdéseinek egyike:
– a legtöbb kutatás alacsony, de statisztikailag jelentős korrelációt talál
– a fejlett országokban a jövedelem a boldogságszintben azonosítható egyéni
különbségeknek csak kb. 3%-át magyarázza (±1-2% - Ahuvia, 2012)
– ez alapvetően igaz marad, de érdemes új kutatási eredményeket is tekinteni
■ Jövedelem és életszínvonal:
– a fenti korreláció nagy kérdőíves adatgyűjtésekből származik, amelyek alapján
elég nagy a kísértés arra, hogy a hatást az életszínvonallal magyarázzák, de
léteznek egyéb magyarázatok is
– pl. a jól fizető munkák magasabb autonómiával járnak, valószínűleg
érdekesebbek, élvezetesebbek is (Argyle, 1996)

Jövedelem és boldogság
■ Jövedelem és életszínvonal:
– a munkanélküliség sem csak jövedelemkieséssel jár, hanem egyéb negatív,
boldogságcsökkentő hatásokkal is (Clark, 2006)
■ Jövedelem, hitel, megtakarítás és boldogság:
– a magas fogyasztói hitelek hasonlóan negatív hatásúak, a jövedelemszinttől
függetlenül (Ahuvia és Friedman, 1998), az „adós pszichológiai börtönébe” zár:
feszélyezettség, bűntudat ás alacsony önbecsülés (Bernthal és mtsai, 2005;
Tatzel, 2014), ráadásul az alacsonyabb keresetűek körében gyakoribb (Lea és
mtsai, 1995)
– 3 ugyanolyan jövedelmű személy, 1. 1000$ hitel, 2. 0$, 3. 1000$
megtakarítás: ha a fogyasztás boldogítana, ki lenne a legboldogabb?
– de a kutatások szerint éppen a megtakarítás tesz boldogabbá, a hitel csökkenti
a boldogságot (Ahuvia és Friedman, 1998; Douthitt, 1992)

Jövedelem és boldogság
■ Boldogság és sikeresség:
– a jövedelem-boldogság oksági viszonya fordított is lehet, a boldogság pl. fokozza a
munkahelyi sikerességet (Diener, 2012), a boldogabbak jövedelme magasabb
– a magukat boldognak tartó gólyák 19 év múlva nagyobb jövedelműek voltak
(Diener és mtsai, 2002)
– a „boldog személyiség”, pl. optimizmus, magasabb jövedelemhez vezet (Argyle,
1996; Myers és Diener, 1995)
– a boldog dolgozók produktívabbak (Oishi, 2012)
– ha a pszichológiai faktorok (pl. optimizmus, kontroll, önértékelés) is az analízis
részei, a jövedelem szignifikáns hatása elhalványul!
– Extraverzió, Barátságosság, Lelkiismeretesség, alacsony Neuroticitás à magasabb
SWB (reciprok hatások longitudinálisan, de érdekes, hogy a magas SWB idővel
kissé introvertáltabbá tesz – Soto, 2013)
– longitudinális kutatás 1984-től: a jövedelemkülönbségek kb. 1%-ban felelősek az
élettel való elégedettségben megfigyelhető varianciáért (Helliwell és mtsai, 2012)

Érzelmek vs. élettel való elégedettség
■ Fontos különbséget tenni abban, hogy mire/melyikre kérdezünk rá:
– a pénzünkön szép és jó dolgokat vehetünk, amelyekkel elégedettek leszünk, de
számos egyéb tényező, amelyekkel a használat során találkozunk, kihat az
érzelmekre (az azokról való beszámolásra)
– ezért hat kisebb mértékben a jövedelem az érzelmekre, mint az elégedettségre
(Kahneman és Deaton, 2010)
– a magasabb jövedelem árnyoldala: nehezíti az élet apró örömeinek élvezetét
(Quoidbach és mtsai, 2015)
– a jövedelem inkább mérsékli a negatív, mint fokozza a pozitív érzelmek intenzitását
(Diener és mtsai, 2010; Kushlev és mtsai, 2015)
– a jövedelem és befektetések szintjének kontrollálása mellett: a vésztartalék
jelentősen hat a boldogságra (Ruberton és mtsai, 2016)
– ez utóbbi eredmény alapján értette meg Ahuvia a nagymamája bölcseletét J
– a jövedelem (6x) jobban befolyásolja az elégedettségi kérdéseket, mint az
érzelmieket (Diener és mtsai, 2010*; Kahneman és Deaton, 2010; Ng és Diener,
2014), de még így is gyengébb a kapcsolat, mint azt a legtöbben gondolnánk
– az elégedettségbeli különbség 80%-áért a jövedelmen kívüli tényezők felelősek*

Minél kisebb a jövedelmed,
az annál jobban számít
■ Jövedelem hatása az elégedettségre és érzelmekre:
– ahogy láttuk: az összefüggés az elégedettség esetén erősebb
– az extrém szegénységben élők drámaian alacsony elégedettségről számolnak
be (pl. Diener, 2012)
– korábban azt gondolták, hogy e hatást némileg enyhíti a társas
összehasonlítás (pl. szomszéddal), de ez ma már nincs így:
■

a globális piac alapján ítéljük meg az életmódunkat (Ger és Belk, 1996)

■

a jövedelemstandardok egyre globálisabbá válnak (Diener, Tay és Oishi, 2013)

– nemzetközi média és reklámok
– szegényebb országokban magasabb elvárások azzal kapcsolatban, hogy
milyen dolgok szükségesek (Ger és Belk, 1996)

Jobban számít a pénz,
mint azt korábban gondoltuk?
■ Az elégedettségre nagyobb hatása van, mint az érzelmekre:
– az újabb kutatások már az érzelmekre is fókuszálnak
■ Az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők körében erősebb hatások:
– a nem szegények esetében gyengébb hatások
■ A hatás ráadásul nem lineáris:
– számít az anyagi helyzet

Ha a pénz nem boldogít,
miért teszünk úgy, mintha boldogítana?
■ Olyan választásokat teszünk-e, amelyek fokozzák a boldogságunkat?
■ Két ok miatt nem feltétlenül igen a válasz:
– torzított feldolgozás és ütköző célok
■ Torzítások, heurisztikák::
– érzelmi előrejelzések, hibák be nem épülése, „projection bias”
– pl. az aspirációinkat nem állítjuk át a megváltozott körülményeinkhez
(Easterlin, 2000; Van Praag és Frijters, 1999)
– Frey és Stutzer (2014) az extrinsic és intrinsic előnyök nehézkes
összeillesztéséről beszél (pl. jól fizető munka több ingázással), és ezt GSEPSadatokkal is alátámasztják
■ Sokféle cél ütközése:
– a boldogságra való törekvés csak az egyik (Ahuvia, 2002): elismerést keresni a
boldogságért, vagy a boldogságot keresni mások elismeréséért (Frijters, 2000)

Gazdasági növekedés és boldogság
■ Korábbi kutatások szerint nincs összefüggés, de az újabb kutatások szerint –
bizonyos körülmények között – mégis van.
■ Az adatok szerint a hatás megint inkább az elégedettség oldalán erősebb.
■ Melyek ezek a „bizonyos körülmények”?
– a gazdasági növekedés előnyeinek a társadalom széles körét kell érinteniük,
szét kell áramolniuk, hogy sokan megtapasztalják az életszínvonal
növekedését
– a gazdasági növekedésnek a jövővel kapcsolatos optimizmusra kell okot adnia
– a jövedelemmel kapcsolatos elvárásokat viszont nem szabad gyorsan növelnie
■ A hatás nagyon lassú, nagyon hosszú távú (Ahuvia, 2001, 2002):
– az alapvető emberi szükségletek érintése mellett kulturális változásokat is
elindít: kulturális individualizmus és önmeghatározás à magasabb SWB

Néhány jövőbeli irány
■ Gazdasági növekedés, kultúra és boldogság kapcsolata:
– egyre egyértelműbb a kapcsolat a gazdasági növekedés és boldogság között
(Diener és mtsai, 2013):
■

egyrészt egyre többen ki tudják elégíteni szükségleteiket

■

másrészt optimistává tesz a jövővel kapcsolatban

■

egyfajta szabadságot ad (kulturális értelemben)

■ Az anyagiakkal kapcsolatos aspirációk mérésének finomítása
■ Hatékony egyéni és társadalmi stratégiák a boldogság eléréséhez a fogyasztói
társadalmakban (Tatzel, 2014)
■ Az életminőség objektív és szubjektív indikátorai

Hogyan építhetünk
boldog társadalmat?
Layard (2003) alapján

7 meghatározó tényező
■ 1. Jövedelem:
–

szerinte a társas összehasonlítás sokat számít: ha egy társadalom jövedelme
egészlegességében nő/csökken, annak kis hatása lesz, mert mindenki
jobban/rosszabbul él (vö. Ger és Belk, 1996)

–

Oishi és munkatársainak eredményeit is érdemes itt idézni a jövedelemegyenlőtlenség
és boldogság kapcsolatáról:
■

Oishi, Schimmack és Diener (2012):
–

■

egy adórendszer progresszivitása növeli a közjavakkal való elégedettséget, ami pozitívan
hat az élettel való elégedettségre, a pozitív mindennapi tapasztalatokra, és negatívan a
negatív mindennapi tapasztalatokra

Oishi, Kushlev és Schimmack (2018):
–

egy adórendszer progresszivitása fokozza a kevésbé tehetősek boldogságszintjét,
miközben nem szomorítja a gazdagokat, PEDIG a laikus megkérdezettek helytelen
módon ez utóbbira számítanak (a kevésbé tehetősek boldogságát helyesen jelzik előre)

7 meghatározó tényező
■ 2. Munka:
– alacsony munkanélküliségi ráta
– bármilyen munka jobb, mint a munkanélküliség
– munkabiztonság: legyen stabil, jól ütemezett (a túlterheltség stresszhez vezet)
■ 3. Privátszféra:
– a földrajzi mobilitás árnyoldalai (pl. kapcsolatok megszűnése)
– közösségépítés, bizalom
■ 4. Egészség:
– a mentális egészség nagyon fontos

7 meghatározó tényező
■ 5. Közösség:
– a boldogság nemcsak arról szól, hogyan bánunk magunkkal, hanem arról is,
hogy hogyan bánunk másokkal
– hogyan észlelünk másokat, bizalom szerepe: ha tudunk bízni másokban,
boldogabbak vagyunk
■ 6. Életfilozófia:
– vallási nézetek gyengülése; mások szerencséje is boldogíthatna
■ 7. Szabadság:
– pl. kommunista országok boldogtalansága

Amit minden pszichológusnak
érdemes tudnia a szubjektív jóllétről
Diener és munkatársai (2016) alapján

5 fontos terület
■ 1. A szubjektív jóllét meghatározása, mérése:
– többdimenziós dologról van szó
■ 2. A helyzet és körülmények szerepe a szubjektív jóllét alakításában:
– fókusz változása: demográfiaà génekà temperamentumà személyiségà
körülmények és azok változásai
■ 3. Kultúra és szubjektív jóllét:
– angolszász szóhasználat; a boldogság szó jelentése különböző kultúrákban
– happy nation vs. happy person
– mi erősebb képviselő az SWB-ben: alacsony v. magas arousalt kiváltó érzelmek
– SwLS: az egyik item nem mindenhol épül be a többi közé
– az SWB okai: pl. extraverzió univerzálisnak tűnik (pozitív érzelmek); szelfkonzisztencia fontosabb az euro-amerikai kultúrákban
– az átlagok eleve különböznek a különböző kultúrákban: számos (társadalmi) ok

5 fontos terület
■ 4. Az SWB előnyös következményei:
– egészség, növekvő várható élettartam: SWBà egészségesebb / egészségtudatosabb élet, jobb szív és érrendszer, jobb immunrendszer (kísérleti
körülmények között is jön a pozitív hangulat jó hatása)
– jó társas kapcsolatok (pl. magasabb SWBà házasság)
– evolúciós előnyök és esetleges hátrányok
■ 5. Intervenciók a SWB növelésére:
– néhány példa a már említettek közül: hála kifejezése, a jó dolgok
„összeszedése” stb., pozitív aktivitás!

