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ABSZTRAKT

A jól-lét olyan, széles körben használt fogalom, melyben az életminőség különböző dimenziói 
testesülnek meg. A tanulmány a fogalom európai szakirodalomban történő meghatározásának 
és használatának felmérése érdekében végzett szisztematikus vizsgálat eredményeit mutatja be. 
Munkánk alapját az Európai Unió „Measuring Youth Well-Being (MyWeB)” kutatásában részt-
vevő tizenegy ország kutatóinak közös erőfeszítéseként előállt ismeretek képezték. Egy jövőbeli 
európai ifjúság-kutatási program elősegítése és előkészítése érdekében kutatásunk résztvevői 
összegyűjtötték a fiatalok jól-létével kapcsolatos angol nyelven, illetve saját országaik nyelvén 
2009–2014 között megjelent tanulmányokat. Azok a munkák kerültek be az általunk megvizs-
gált anyagok közé, melyek megfeleltek a következő kritériumoknak: a tanulmány a kutatásunk-
ban résztvevő partnerországban végzett kutatás alapján készült, célcsoportjának típusa és kora 
megfelelt a kívánalmaknak (nem esett a népesség valamilyen szempontból különlegesnek szá-
mító kategóriájába és a 10–25 éves korcsoportot ölelte fel), a tanulmány teljes szövege elérhető 
volt, s megfelelő módszertani alapossággal készült. Az egymást követő, három szakaszban vég-
rehajtott szűrések után 95 db tanulmány maradt, melyet tovább elemeztünk. A jól-lét fogalom 
vizsgálatának eredményeként kiderült, hogy a koncepció felépítésében hat terület, s az ehhez 
kapcsolódó indikátorok vesznek részt. Azt találtuk, hogy a jól-lét elsődlegesen pszichológiai jel-
legű, erőteljesen kognitív, egészséggel kapcsolatos, magatartásbeli és szociális oldalakkal bíró 
koncepció. Tanulmányunk végkövetkeztetése, hogy a jól-léttel kapcsolatos kutatások során a 
jelenleginél több figyelmet kellene fordítani a koncepció szociális oldalának, kommunikációs 
aspektusainak, az intézményi környezetének és az információs társadalomba való illesztettsé-
gének vizsgálatára.

KULCSSZAVAK: jól-lét, gyermekek, ifjúság, áttekintés, Európa

1. Bevezetés

Tanulmányunkban azt kívánjuk megvizsgálni, hogy az európai társadalomtudomá-
nyi szakirodalomban hogyan határozzák meg, és hogyan használják a jól-lét fogal-
mát. 
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A Világegészségügyi Szervezet (WHO) szerint a mentális egészség nem más, mint 
a „jól-lét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud bir-
kózni a normális élet stresszhelyzeteivel, termékenyen képes dolgozni, és hozzá tud 
járulni a közösségének életéhez” (World Health Organization 1998). Kutatások azt 
mutatják, hogy a jól-lét magasabb szintjén élő egyének egyrészt produktívabbak, ki-
teljesedettebb és szorosabb emberi kapcsolatokat képesek létesíteni, másrészt pe-
dig sokkal kisebb esélyük van arra is, hogy mentális betegségek tünetei jelenjenek 
meg náluk (Humpreys et al. 1999, Seeman 2000).

Annak ellenére, hogy a jól-lét mérése rendszeresen felbukkanó téma társadalom-
tudományi és pszichológiai tanulmányokban, a kutatók körében nincs egyetértés az-
zal kapcsolatban, hogy a holisztikus értelemben vett jól-létnek ténylegesen milyen 
összetevői vannak. A jól-lét objektív és szubjektív szempontokat egyaránt figyelem-
be véve mérhető fel. Előbbiekhez olyan tényezők tartoznak, melyeket percepció nem 
befolyásol és személyes értékítéletünktől sem függenek. Ezek körébe életminősé-
günket befolyásoló anyagi, fizikai, társadalmi, környezeti és egészséggel kapcsolatos 
aspektusok sorolhatók. A szubjektív megközelítés ezzel szemben az emberi percep-
ció által észlelt információra alapoz. E szemlélet szerint az egyén maga dönti el, mi 
az, amit élete mérlegre tételekor döntő fontosságúnak tekint. A fogalom szisztema-
tikus meghatározása komoly nehézségekkel jár. Ennek gyakorlati következménye-
ivel számolniuk kell mindazoknak – kutatóknak és szakpolitikusoknak egyaránt – 
akiknek kinyilvánított célja a jól-lét felmérése és lehetőségek szerinti javítása. Annyi 
bizonyos, hogy a fogalom világos meghatározása nélkül nagy nehézségekbe ütközik 
annak felismerése, s másokkal való közlése, mikor és hogyan is áll elő az általa jelölt 
állapot. Továbbá arról sem feledkezhetünk meg, hogy a koncepció puszta értelme-
zése arra vonatkozó értékítéletet is sugall, hogy hogyan is kellene élnünk az életün-
ket. A kutatók és szakpolitikusok munkájuk végzése közben tehát egy pillanatra sem 
feledkezhetnek meg arról, hogy mindezen értékítéletek az általuk tanulmányozni, 
illetve szolgálni kívánt népesség számára mit is jelentenek.

A jól-lét szubjektív meghatározásában két uralkodó elmélettel találkozhatunk. A 
hedonisztikus megközelítés a fogalom szubjektív természetét kiemelve pozitív hatá-
sok (pozitív emóciók és hangulati állapotok) gyakori megtapasztalásának, valamint 
a negatív hatások ritka megtapasztalásának eredményeként az élettel való magas-
fokú elégedettségként fogja fel (Diener – Lucas 2000). A fogalom efféle értelmezése 
szerint a jól-lét nem más, mint olyan szubjektív boldogságérzet, melynek körébe az 
életben előforduló jó és rossz dolgokról alkotott értékítéletek tartoznak, s hogy bol-
dogságunk tulajdonképpen a kitűzött céljaink elérése, s cselekedeteink értékesnek 
tartott eredményeinek előállásából fakad (Deci – Ryan 2000). Az eudemonikus, vagy 
pszichológiai megközelítést alkalmazó másik elmélet az ember által betöltött sze-
repre és az önmegvalósítás terén elért eredményekre fókuszál. Ryff és Keyes (Ryff 
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– Keyes 1995, Ryff 1989) feltételezése szerint a mentális jól-lét több annál, hogy az 
egyén boldognak és elégedettnek érzi magát. Ők ketten a pszichológiai jól-lét fogal-
mát az autonómia, a személyiség kiteljesedése, az önelfogadás, az életcél, az önura-
lom és a pozitív emberi kapcsolatok, azaz emberi önmegvalósítás hat, jól elkülönít-
hető területén mutatott teljesítmények által összeálló, multidimenzionális, összetett 
konstrukcióként fogják fel. A fenti két elmélet kombinációjaként később felállított 
ön-meghatározás (SDT) elmélet szerint a három alapvető pszichológiai szükséglet, 
a kompetencia, az autonómia és a valamihez való tartozás kielégítése az, ami előse-
gíti a pszichológiai egészség megvalósulását (Ryan – Deci 2001). Mindezeken túl, az 
SDT-elmélet feltételezi, hogy a boldogsággal 140 személyiségvonás áll kapcsolatban. 
Emiatt pedig az SDT hívei úgy vélik, a személyiség jellege alapján lehetőség nyílik az 
adott személy szubjektív jól-létének előrejelzésére.

Tanulmányunkban a jól-lét fogalmának napjaink európai szakirodalmában hasz-
nálatos értelmezésével és használatával kapcsolatos szisztematikus áttekintésünk 
eredményeit mutatjuk be. Munkánk során felhasználtuk az Európai Unió MYWeB 
nemzetközi kutatásában résztvevő kutatók által közös munka keretében feltárt is-
mereteket.

2. Kutatásunk anyaga és az alkalmazott kutatási módszerek

Annak felmérésére, hogy a jól-lét fogalmát hogyan értelmezik az európai társada-
lomtudományi irodalomban, szisztematikus áttekintés módszerét alkalmazva meg-
vizsgáltuk a kutatásban részt vett országok tudományos adatbázisaiban, valamint 
az EBSCO, a Sociological Abstracts, az ERIC, a MEDLINE, az Ovid, valamint a Web of 
Science elektronikus adatbázisokban található tudományos szakirodalmakat. 

Mivel a nemzetközi kutatás számára rendelkezésre álló idő túlságosan kevés 
volt ahhoz, hogy teljes mértékű szisztematikus áttekintést végezhessünk, ezért az 
úgynevezett gyorsított eredményértékelés (rapid evidence assessment) módszerét 
alkalmaztuk. Ennek segítségével képesek voltunk hat hónap alatt elvégezni a szisz-
tematikus áttekintést. Az elmúlt 20 év során angol nyelven, valamint a kutatásban 
résztvevő országok nyelvén megjelentetett tanulmányokat vizsgáltunk meg. 

Az áttekintés során az alábbi kulcsfontosságú keresőszavakat használtuk:
– jól-lét, jólét, életminőség, az élettel való elégedettség, egészség, boldogság (és 

az ezzel rokon értelmű szavak);
– fiatal, ifjú, gyermek, tinédzser, serdülő, fiatalkorú, diák, tanuló, kiskorú, kisko-

rú gyermek, fiú/lány, kiskorú (és az ezzel rokon értelmű szavak);
– kutatás, tanulmány.
A keresést a VAGY és az ÉS Boolean keresőváltozók felhasználásával végeztük.
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A keresés eredményeként a témával potenciálisan kapcsolatos tanulmányok 
hosszú listáját kaptuk. Ezeket adatbázisba illesztettük, majd a tanulmányok címe és 
összefoglaló absztrakja alapján tematikai relevancia szerint tovább értékeltük. Ezt 
követően a témához kapcsolódónak ítélt tanulmányok teljes szövegét letöltöttük és 
relevancia szempontjából ismételten megvizsgáltuk. Kvantitatív és kvalitatív tanul-
mányok számára kipróbált értékelési mércét felhasználva (pl. a kvantitatív jellegű 
munkák esetében az ún. „Maryland Scale of Scientific Methods”, a kvalitatív munkák 
esetében pedig az ún. „Quality in Qualitative Evaluation” skálát) a relevánsnak érté-
kelt tanulmányokat ezután metodológiai alaposságuk tekintetében is megvizsgáltuk.

Horvát, észt, grúz, német, görög, magyar, portugál, szlovák, spanyol és katalán, 
valamint brit kutatási partnereinket arra kértük, hogy gyűjtsék össze az ifjúság 
jól-létével kapcsolatos valamennyi, saját nyelvükön elérhető szakirodalmat.

A releváns anyagok közé választás kritériumai
– Időperiódus: 2009–2014 közötti publikálási időpont
– Célcsoport életkora: 10 és 25 éves kor közé eső életkor
– Terület: EU-tagállam, vagy a kutatási partner ország területe

A releváns anyagok köréből való kizárás kritériumai
Az összegyűjtött tanulmányok témához történő kapcsolódását három, egymást 

követő szakaszban vizsgáltuk meg. Ahogyan azt az 1. táblázat adatai is mutatják, a 
keresőszavak használata nagy mennyiségű – s ezek között is különösen nagyszá-
mú angol nyelvű – szakirodalom összegyűjtését eredményezte. Az adatbázis további 
elemzésére, és az abban található tanulmányok dupla példányainak kiszűrésére a 
Zotero bibliográfiakezelő programot használtuk fel.

Az elemzés első szakaszában a címeket és absztraktokat megvizsgálva az alábbi 
kizárási kritériumok használatával szűrtük ki a nem releváns tanulmányokat:

– A tanulmányban vizsgált populáció nem európai országban, vagy pedig nem 
kutatási partnerországban található

– A tanulmány egészség szempontjából különleges jellemvonásokkal rendelke-
ző populációra összpontosít (klinikai populáció, klinikai állapotban lévő popu-
láció, krónikus betegséget mutató populáció, fogyatékkal élő populáció)

– A tanulmányban vizsgált minta életkora meghaladta, vagy nem érte el a meg-
szabott életkort (10 és 25 évesek közötti korosztály)

– A tanulmány a halálozás kérdését vizsgálta
– A tanulmány beavatkozás, vagy kísérlet kérdését tárgyalta; csak megfigyelé-

sekre alapozott tanulmányok maradhattak a releváns munkák között
– A tanulmány vezércikként jelent meg
– A tanulmány tematikailag nem felelt meg szisztematikus vizsgálatunk céljai-

nak
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A második szakaszban teljes szövegük elemzése alapján vizsgáltuk meg a tanul-
mányok releváns jellegét. Az elemzésnek ebben a szakaszában további szűrési krité-
riumokat vezettünk be, s mindazon tanulmányok kizárásra kerültek, melyek eseté-
ben az alábbiak fennálltak:

– A tanulmány célja vita lefolytatása, vagy erkölcsi kérdés tárgyalása volt
– A jól-lét felmérésére alkalmazott módszert nem vetették alá semmiféle előze-

tes vizsgálatnak, vagy empirikus ellenőrzésnek

A harmadik szűrési szakaszban két kutató egymástól független vizsgálatára 
alapozva a tanulmányokat módszertani alaposságuk színvonala szerint értékeltük 
(lásd az 1. számú függeléket). Mind a kvantitatív, mind pedig a kvalitatív jellegű ta-
nulmányok esetében a kutatás minden partnere által figyelembe veendő átlag-kü-
szöbértékeket állítottunk fel, s csak azokat a tanulmányokat vizsgáltuk tovább, me-
lyek esetében a kapott érték meghaladta a küszöbértéket.

A három szakaszban elvégzett eljárás eredményeként a partnerországok kuta-
tócsoportjai az első szakasz elején összegyűlt 491 tanulmány számát 125-re szűkí-
tették.

1. táblázat: A három szakaszban elvégzett szűrés eredményei (db)

Nyelv 
Az első szakaszban

kiválasztott
tanulmányok száma 

A második szakaszban 
kiválasztott tanulmányok 

száma

A harmadik
szakaszban kiválasztott 

tanulmányok száma

horvát 20 9 9 
angol 336 274 88
észt 37 17 14
georgiai 8 5 2
német 19 8 5
görög 6 3 2
magyar 4 6 5
lett 13 7 2
portugál 15 15 4
szlovák 9 4 3
spanyol/katalán 24 23 12 
ÖSSZESEN 491 371 125

Forrás: Saját készítésű táblázat
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A másodpéldányok kiszűrése, valamint további adattisztítás után 95 olyan tanul-
mány maradt, melyek alapján áttekinthettük az európai tudományos szakirodalom-
ban használatos jól-lét fogalom meghatározását és felhasználását.

3. Eredmények

A szűrések elvégzése után a gyermekek és fiatalok jól-létével foglalkozó munkák lis-
tája 95 tanulmányt tartalmazott. A három szakaszban végzett elemzés során alkal-
mazott valamennyi kritériumnak megfelelt tanulmányok körében ezután azt vizs-
gáltuk, hogy milyen álláspontra helyezkednek az alábbi három, jól-léttel kapcsolatos 
kérdésekben:

– A jól-lét meghatározásával kapcsolatban
– A jól-lét értelmezési tartományaival és indikátoraival kapcsolatban
– A jól-lét felmérésének eszközeivel és ezek sajátos felhasználásával kapcsola-

tosan

A vizsgálat során nyert adatokból összeállított adatbázist használtuk jelen elem-
zésünk anyagául.

A jól-lét fogalmának meghatározásai

A vizsgált tanulmányok között 36 olyat találtunk, melyekben egyértelműen felbuk-
kant a jól-lét fogalmának valamilyen meghatározása.

Az itt elemzett definíciókban számos olyan kifejezést találtunk, melyek csak cse-
kély mértékben különböztek egymástól. A tanulmányokban alapvetően három, a jól-
lét fogalmával kapcsolatosan használt kifejezéscsoportra bukkantunk:

– A jól-létre magára, illetve ennek szubjektív, pszichológiai, mentális, vagy sze-
mélyes összetevőire történő utalásra (22)

– Az elégedettségre magára, illetve az élettel való elégedettség összetevőjére 
való utalásra (14)

– Az életminőségre magára, vagy pedig az élet egészséggel kapcsolatos minősé-
gére való utalásra (6).

Néhány tanulmányban a fentiek közül egynél több kifejezésfajta is előfordult.
Függetlenül attól, hogy a szubjektív jól-léttel kapcsolatosan adott esetben melyik 

kifejezést használta, a dokumentumok többsége (34) a jól-létet valami olyan dolog-
ként határozta meg, mely legalább részben szubjektív természetű, s mint ami emiatt 
szubjektív felmérésre szolgáló eszközökkel mérhető. Egy tanulmány (a 9. számú) 
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olyan irodalomra támaszkodott, mely a jól-létet egyidejűleg szubjektív és objektív 
jellegűnek is tekintette. Egy olyan tanulmányt találtunk, mely a jól-létnek elsődlege-
sen a funkcionális-viselkedési jellegét emelte ki, s három olyan munkával találkoz-
tunk (a 21., a 22., 23. számúval), mely a jól-lét funkcionális-viselkedési jellegzetessé-
geit együtt említette annak szubjektív jellegű vonásaival.

A meghatározások között a jól-lét egyetlen oldalát kiemelőket, illetve annak sok-
kal bonyolultabb szerkezetére utalókat egyaránt találtunk. Az általunk megvizsgált 
szakirodalomban csak egyetlen olyan tanulmány volt, mely a jól-lét meghatározását 
az összetevőivel kapcsolatos magyarázat megadását teljesen mellőzve adta meg. Az 
összes többi a fogalom szerkezeti összetevőiként annak egy, kettő, vagy három olda-
lát említette meg.

Az egyoldalú definíciók (13 db) a jól-lét fogalmát jellemzően vagy pszichológiai 
konstrukcióként, vagy érzelmi töltetét mindenképpen kiemelve határozták meg. A 
13 effajta definíció között csak két olyat találtunk, mely hangsúlyozta a jól-lét egyéb 
oldalait is: a 18. számú a magatartásbeli, a 32. számú pedig a spirituális oldalát. A 
többi 11 tanulmány a jól-lét fogalmát alapvetően pszichológiai konstrukcióként kö-
zelítette meg. A fogalom mibenlétéről folytatott, annak pszichológiai lényegét kieme-
lő diskurzusban az olyan koncepciók egész sora, mint az elégedettség, boldogság, 
pozitív és negatív érzelmek, kompetencia, önbizalom, társas lét és alkalmazkodás 
bukkant fel.

Elemzésünk eredményeként 13 olyan dokumentumot találtunk, mely a jól-lét 
kérdését két dimenzió szerint közelítette meg. Az ilyen jellegű munkák mindegyi-
kének esetében azt találtuk, hogy a dimenziók egyike mindig a mentális egészség 
különféle oldalainak – elégedettség, boldogság, emocionális/érzelmi állapot, meg-
felelési képesség, önbecsülés, vagy önértékelés – említésével megjelenített pszicho-
lógiai jól-lét volt. Az ebbe a csoportba tartozó tanulmányok kb. fele (6 db) a jól-lét 
másik dimenziójaként kognitív tényezőket említett. Négy tanulmányban a társadal-
mi környezet néhány aspektusát (pl. az iskolát vagy a családot, vagy általában véve 
mint társadalmi és környezeti tényezőket) említett a szerző. A viselkedésre, illetve a 
közösségben megfelelően betöltött szerepre két dokumentumban utaltak a szerzők 
(a 21. és 22. számúban). Végezetül, egy dokumentum (a 37. számú) utalt a fizikai 
egészségre, mint a jól-lét második, alapvetően fontos összetevőjére.

Négy dokumentumban találtuk azt, hogy a jól-lét pszichológiai, kognitív és fizi-
kai oldalainak jelentőségét felismerve a szerzők a fogalom meghatározását három fő 
tényezőre alapozták.

Hat további dokumentumban a jól-lét fogalmát még ennél is összetettebb mó-
don definiálták. Az egyik dokumentumban (a 3. számmal jelzett esetében) a szerzők 
egyszerűen úgy fogalmaztak, hogy a jól-lét (pontosabban szólva, az életminőség) az 
élet minden elemét magában foglalja. A másik öt tanulmány alapvetően fontos té-
nyezőkként különféle dolgokat említett. A fizikai egészség – illetve a test megfelelő 
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működése – azonban valamennyiben említésre került. A pszichológiai, érzelmi, kog-
nitív, valamint a társadalmi és viselkedési aspektusok – mint olyan dolgok, melyek 
a jól-lét elsődleges összetevőit képezik – ugyancsak felsorolásra kerültek. Néhány 
dokumentumban a szerzők megemlítették a spiritualitást, az anyagi tényezőket, az 
oktatást és a politikai képviseletet is.

A fő pontok összefoglalásaként azt mondhatjuk, a tanulmányoknak csak körül-
belül egyharmadában találkozhattunk a jól-lét olyan meghatározásával, amely ese-
tében a szerző a jól-lét, az elégedettség és az életminőség kifejezéseket használta. A 
jól-lét fogalmához a tanulmányokban főként szubjektív fogalmi tartalom kapcsoló-
dott. A koncepció összetevőire építve a jól-lét fogalma elsődlegesen úgy jelent meg, 
mint olyan pszichológiai koncepció, melynek erős kognitív, egészséggel kapcsolatos, 
viselkedésbeli és társadalmi oldalai vannak. Ugyancsak figyelembe vették a szerzők 
az anyagi, környezeti és spirituális jellemvonásokat.

Területek és indikátorok

Ezen elemzés soron következő lépésében sorra vettük a jól-lét minden egyes terü-
letét, melyet a kiválasztott tanulmányokban vizsgáltak. A következő hat területet 
azonosítottuk: pszichológiai, szociális, fizikai egészséggel kapcsolatos, kognitív, vi-
selkedési és anyagi terület.

Az eszközök (pl. kérdőívek) leggyakrabban (15) a jól-lét pszichológiai területére 
irányultak, miközben a legritkábban vizsgált terület (4) az anyagi volt (lásd. 2. táb-
lázat).

Pszichológiai terület
Az élettel való elégedettség a pszichológiai jól-lét leggyakrabban vizsgált indiká-

tora. Általánosan vagy annak bizonyos részeit – leginkább iskola vagy munka – 13 
kérdőívben mérték skálákkal vagy részskálákkal. A második leggyakrabban használt 
indikátor a hangulati zavarból eredő depresszió volt. A kutatók a pszichológiai terü-
let vizsgálatakor tíz felmérésben mérték a depressziót közvetlenül (például CES-D 
kérdőív használatával), vagy részskála formájában. Az önbecsülés szintje, valamint a 
boldogság/boldogtalanság érzése is viszonylag gyakran fordultak elő, mint a jól-lét 
indikátorai. Az önbecsülést hét, a boldogságot hat tanulmányban mérték.

Szociális terület
A gyermekek és fiatalok jól-létén belül a szociális terület mérésére a követke-

ző indikátorokat használták: társadalmi támogatás, környezet és szülőkkel való 
kapcsolat, kortárscsoporttal és partnerrel való kapcsolat, társadalmi viselkedés és 
magányosság. A leggyakrabban használt indikátor a magányosság volt, mely termé-
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szeténél fogva szorosan kapcsolódik a pszichológiai területhez, különösen az olyan 
indikátorokhoz, mint a depresszió és boldogtalanság.

Fizikai egészség terület
A fizikai jól-létet rendszerint az egészségi állapotot leíró különféle indikátorok-

kal mérték: szomatikus panaszok gyakorisága és természete (4), illetve az egészség-
gel összefüggő életminőség (HRQoL) mérése (9).

Kognitív terület
Mivel az áttekintés középpontjában a gyermekek és fiatalok jól-létének vizsgála-

ta áll, természetesen azt tapasztaltuk, hogy a kognitív terület legfontosabb indiká-
torai az iskolához és tanuláshoz való viszonyhoz és kompetenciákhoz, továbbá az 
ezeken a területeken tapasztalható önállósághoz kapcsolódtak.

Viselkedési terület
A jól-lét viselkedési aspektusai a kognitív szempontokhoz hasonló gyakorisággal 

fordultak elő. A tanulmányok az egészséges viselkedésre, valamint a problémás vi-
selkedésre, mint például a kockázatvállalásra és devianciára fókuszálnak. A hiperak-
tivitás a terület egy speciális indikátora, mivel bár viselkedési jelzőként is értelmez-
hető, az utóbbi évtizedben intenzíven medikalizálódott, ezért ugyanúgy tekinthető 
pszichológiai, sőt fizikai egészségi indikátornak is.

Anyagi terület
Az áttekintett dokumentumokban ez a terület volt a gyerekek és fiatalok jól-lé-

tének legkevésbé vizsgált aspektusa, feltételezhetően azért, mert könnyebb objektív 
körülményként meghatározni a jelentéstartományát, mint szubjektív jól-létként. Az 
anyagi terület mérésére három indikátort használtak: létszükségleti cikkek nélkülö-
zése, a család anyagi helyzete, és jóléte. Habár szép számban akad olyan tanulmány, 
mely az életszínvonal és a jól-lét közötti kapcsolatot tárja fel, a kutatások többsége 
az anyagi indikátorokat hátter (magyarázó) változóként használja, nem pedig a jól-
lét anyagi területének indikátoraként.
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2. táblázat: Területek és indikátorok

Területek Indikátorok
Pszichológiai érzelmek (pozitív, negatív)

harag
szorongás
kiégés
depresszió 
érzelmek /érzelemkontroll
boldogság/boldogtalanság
remény/reményvesztettség
életcél/orientáció
élettel való elégedettség (elégedettség iskolában/munkában)
locus of control
pszichológiai jól-lét
önbecsülés
önbizalom
stressz

Szociális magatartásbeli és kortárs kapcsolati problémák
családi környezet 
magányosság 
szülőkkel/kortárscsoporttal/partnerekkel való kapcsolat 
társadalmi támogatás

Fizikai egészségi állapot
HRQoL (egészséggel összefüggő életminőség)
fizikai képességek
szomatikus panaszok
erőszak 

Kognitív iskolához való hozzáállás
függetlenség
kompetencia (az iskolában)
társas kapcsolatok iránti szükséglet

Viselkedési deviáns viselkedések
egészséges viselkedés
hiperaktivitás
kockázati magatartás

Anyagi jólét
létszükségleti cikkek nélkülözése
a család anyagi helyzete

Forrás: Saját készítésű táblázat
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A jól-lét mérésének eszközei

Az áttekintésünk során vizsgált tanulmányokban 19 komplex kutatási eszköz (kér-
dőívek, skálák, leltárak és mutatószámok) található (3. táblázat). Az elemzésben 
csak azokat az eszközöket vettük figyelembe, melyek a jól-lét eredményeinek méré-
sére szolgáltak. Számos tanulmányban számoltak be egyidejűleg több eszköz alkal-
mazásáról. Elemzésünk során nem vettük figyelembe az egytételes méréseket.

3. táblázat: Az áttekintett dokumentumokban több mint egy kutatásban használt eszközök

Cantril létra 

Epidemiologiai Kutatási Központ – Depresszióskála (CES-D)

Általános Egészségi Kérdőív (GHQ-12)

Kidscreen

Kindle és Kindle-R

Életszemlélet Teszt (LOT)

Hangulat és érzések kérdőív (MFQ)

Észlelt Társas Támogatás Multidimenzionális Skálája (MSPSS)

Tanulók Élettel Való Elégedettségének Multidimenzionális Skálája (MSLSS)

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)

Pozitív és Negative Affektivitás Skála (PANAS)

Rosenberg Önértékelési Skála

Élettel való elégedettségi skála

Rövid Forma (36) Egészségi felmérés (SF-36)

Erősségek és Nehézségek Kérdőív (SDQ)

Szubjektív boldogság skála (SHS)

Tünetlista Leltár (SCL-91 és SCL-90-R)

UCLA magányossági skála (ULS)

WHO-5 jól-léti index (WHO-5)

Forrás: Saját készítésű táblázat
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4. Összefoglalás

Tanulmányunk célja az volt, hogy szisztematikus áttekintést nyújtson arról, hogyan 
határozzák meg a jól-lét jelentéstartományát és hogyan használják a fogalmat a ku-
tatók. A szakirodalmi áttekintés azt mutatja, hogy a kutatók a jó-lét fogalmát többfé-
le módon használják.

A jól-létre csupán csak hivatkozó, valamint azokat érdemben tárgyaló források 
közötti ellentmondás arra enged következtetni, hogy néhány kutató a jól-létre úgy 
tekint, mint egy normatív koncepcióra, melynek értelmezéséhez nincs szükség defi-
nícióra. Másképpen megfogalmazva, a fogalom további definíció nélküli használata 
egy hallgatólagos egyetemességre utalhat a jól-lét értelmezésére vonatkozóan. A ta-
nulmányok többségében nem található meg a koncepció világos megfogalmazása. A 
vizsgált dokumentumoknak csak közel harmadában volt fellelhető valamilyen for-
mában a jól-lét fogalmának meghatározása.

A jól-lét fogalmának vizsgálata során arra az eredményre jutottunk, hogy a kon-
cepció felépítésében hat területet, s az ehhez kapcsolódó indikátorokat használták 
az elemzett tanulmányok szerzői. A tanulmányok alapján az alábbi területeket, és a 
hozzájuk kapcsolódó indikátorok számát azonosítottuk:

– a pszichológiai terület 15 indikátorral;
– a szociális terület 6 indikátorral;
– a fizikai egészség területe 5 indikátorral;
– a kognitív terület 4 indikátorral;
– a viselkedési terület 4 indikátorral;
– az anyagi terület 3 indikátorral;
Ahogy azt a területek és a hozzájuk tartozó indikátorok számát összegző lista 

mutatja, az elemzett tanulmányok szerzői a jól-lét koncepciójának vizsgálatában és 
felépítésében leggyakrabban a pszichológiai területet használták, míg legritkábban 
az anyagi terület jelent meg. Vagyis az általunk vizsgált dokumentumok alapján a 
jól-lét elsődlegesen pszichológiai jellegű, továbbá erős kognitív, egészséggel kapcso-
latos, magatartásbeli és szociális aspektusokkal bíró fogalom.

Az áttekintett dokumentumokban használt módszerek elemzéséből is arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a legtöbb szerző azt a megközelítést alkalmazza, hogy minél 
jobban csökken a jól-létet zavaró körülmények valószínűsége, annál nagyobb az 
esély a jól-lét állapotának javulására.

Vizsgálatunk arra is rávilágított, hogy erős tendencia figyelhető meg abban, hogy 
a kutatók a jól-lét jelentéstartományának meghatározásában az eudaimonikus meg-
közelítést alkalmazzák. Ez arra enged következtetni, hogy a jövőbeni kutatások egyik 
fontos témája lehet annak vizsgálata, hogy milyen következményekkel jár a jól-lét 
különböző koncepcióinak használata. Ez előnyös lenne például a jól-lét koncepciója 
és az önszabályozási stratégiák és folyamatok közötti kapcsolat feltárása során is.



METSZETEK
Vol. 5 (2016) No. 1

ISSN 2063-6415
DOI 10.18392/metsz/2016/1/6

www. metszetek.unideb.hu

28 Szántó Zs., Susánszky É., Berényi Z., Sipos F., Murányi I.: A jól-lét fogalmának…

KÖZELKÉP – Tanulmányok

Pintrich (2000: 453) az önszabályozást úgy határozta meg, mint egy aktív és 
konstruktív folyamatot, ami által az egyének „megkísérlik figyelni, szabályozni és 
ellenőrizni a gondolkodásukat, motivációjukat [és] viselkedésüket…” Lehetségesnek 
tűnik, hogy az érzelmek, a gondolkodás és viselkedés szabályozását a jól-lét koncep-
ciója befolyásolja. Például a jól-lét hedonisztikus koncepciójának alkalmazása arra 
ösztönözheti a fiatalokat, hogy elkerüljenek olyan helyzeteket, melyek kudarccal 
végződhetnek. Ezzel ellentétben, a jól-létnek a szenvedés értékére hangsúlyt fektető 
eudemonikus koncepciójának elfogadása arra sarkallja az egyéneket, hogy kihívást 
jelentő helyzeteknek tegyék ki magukat toleranciájuk erősítése és belső forrásaik 
felfedezése érdekében.

Az is valószínű, hogy a jól-lét fogalmi meghatározásai a célok kitűzését is befolyá-
solják. A jól-lét individuális, hedonisztikus fogalmi meghatározása az egyéni célok 
hajszolásához vezet, mely csökkentheti a fiatalok társadalmi kapcsolatait (Mauss et 
al. 2012). Más kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy a boldogság szerzeményként 
történő értelmezése az anyagi célok hangsúlyozásához vezethet (Swinyard – Kau – 
Phua 2001). Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a jól-lét eltérő koncepciói kü-
lönböző tartalmú célokhoz vezethetnek.

Ahogy arra már korábban rámutattunk, a vizsgált dokumentumok mintegy har-
mada tartalmazta valamilyen formában a jól-lét definícióját, leggyakrabban a jól-lét, 
az életminőség és az elégedettség kifejezések használatával, illetve a felmérésekben 
használt kérdőívek többsége a jól-lét pszichológiai területeire irányult. A legtöbb 
tanulmány a jól-létet legalább részben szubjektív jelenségként határozta meg, ami 
így szubjektív mérési eszközökkel mérhető. Ezért a szubjektív mérések elsőbbséget 
élveztek az objektívekkel szemben a jól-lét jelentéstartományának meghatározásá-
ban.

Jóllehet teljes mértékben elfogadható olyan szubjektív mérésekre építeni, melyek 
az emberi percepcióra hagyatkoznak és az egyénre hagyják annak eldöntését, mi a 
fontos saját életének értékelésében, azonban nem hunyhatunk szemet afelett a tény 
felett sem, hogy a szubjektív mérések megjelenése a jól-lét jelentéstartományának 
meghatározásában és megjelenítésében teret nyit a kulturális különbségeknek. Pél-
dául több tanulmányban arra következtetnek a szerzők, hogy míg az individuálisabb 
kultúrájú nemzetek tagjai inkább a kellemes élmények alapján értékelik az élettel 
való elégedettségüket, addig a kultúrájukban a közösségelvet erősebben érvényesí-
tő nemzetek tagjai az elégedettség társadalmi normáit, továbbá a család és barátok 
társadalmi értékelését veszik inkább figyelembe (Suh – Oishi – Triandis 1998). Más 
tanulmányok arról számolnak be, hogy az önbecsülés és az élettel való elégedettség 
közötti korreláció erősebb volt az individualista (nyugati), mint a közösségelvű (pl. 
ázsiai) társadalmakban (Oishi et al. 2007, Zhang 2005).

A kultúra hagyományos vagy modern trendjei befolyásolhatják, hogy az egyének 
vagy csoportok milyen jelentőséget tulajdonítanak a jól-lét különféle fogamainak. 
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Amennyiben ez igaz, az eltérő egyének és kultúrák által megalkotott jól-lét fogalmak 
változatosságának ismerete segíthet a jól-lét kulturálisan érzékenyebb mérésének 
kidolgozásában.

Így a MYWEB projektben, miközben a jól-lét holisztikus koncepciójának meg-
hatá rozását keressük, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a konstrukciók 
különböző kultúrák kontextusában való megértése és értelmezése fontos ahhoz, hogy 
egy dinamikus áttekintést nyerjünk a jól-lét folyamatairól ezekben a kultúrákban. 
Ebből az következik, hogy megalkothatjuk ugyan a jól-lét holisztikus fogalmát, ám 
a koncepció különböző kulturális kontextusokban történő alkalmazása csak akkor 
hozhat megfelelő eredményt, ha figyelembe vesszük a kultúrák közötti különbsé-
geket.

A jól-lét elsődlegesen szubjektivista, pszichológiai koncepcióinak egy másik 
következménye az, hogy figyelmen kívül hagyja azokat a társadalomelméleteket, 
melyek a modernizáció sajátos kihívásaira fókuszálnak. Megközelítésük szerint a 
jól-lét objektív és szubjektív faktorai kiegészíthetők a szociális integráció keretei-
nek átalakításához kapcsolódó interszubjektív faktorokkal. Ezek a faktorok többek 
között magukba foglalják az önkifejezés változatos mediatizált jelentéstanát bizto-
sító funkcionális alrendszerek megjelenését (Luhmann 1971, 1977), a világ és az én 
értelmezéséhez demokratikus kereteket biztosító kommunikáció racionalizációját 
(Habermas 1984), a kockázatok és a szakértői tudás kritikáját lehetővé tevő reflexív 
intézmények megjelenését (Giddens 1991, 1999), és az Én-kép megalkotását át-
strukturáló információs társadalom felemelkedését (Lash – Urry 1994). 

Ezeket a tendenciákat leíró elméletek nyilvánvalóan nem tartoznak közvetlenül 
a jól-lét kutatáshoz, mivel a társadalmi integráció egyetemes folyamataira fókuszál-
nak. Ugyanakkor az itt levont következtetések felhasználhatók a jól-lét kutatások-
ban: az empirikus felmérésekben domináló szubjektív pszichológiai faktorok szo-
ciális elméleti modellekkel kiegészíthetők és megalapozhatók, beleértve azokat az 
interszubjektív faktorokat is, melyek hozzájárulnak az én megalkotásához.

Javaslatunk a szociális terület indikátorainak kiterjesztését célozza: a viselkedési 
és kortárs kapcsolati problémák, családi környezet, magányosság, szülőkkel/kor-
társ csoporttal/partnerrel való kapcsolat és szociális támogatás mellett azt is mérni 
kellene, hogy a közegek és a alrendszerek közvetítő közegei és jelentéstana hogyan 
hatnak az egyénre (tárgyiasítja vagy sem), milyen típusú kommunikációs minta van 
jelen (eltorzított vagy demokratikus), milyen az intézményi környezet (visszaható 
vagy szigorú), és milyen a beágyazottsága az információs társadalomban (elidege-
nítő vagy sem). Ezek az interszubjektív tényezők új utat nyithatnak a jól-lét értel-
mezésében, még akkor is, ha a kiértékelésükhöz szükséges tapasztalati eszközök és 
mércék kidolgozása ez idáig nem történt meg.
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1. Függelék:
A módszertani alaposság vizsgálatára szolgáló eszközök

PONTRENDSZER a jól-lét irodalmának áttekintéséhez a MyWEB Projektben

Minőségi indikátorok A minőség szintje Pontok
1.A vizsgálat kivitele-
zése 

A felmérés magába foglal kohorsz, longitudiná-
lis, prospektív (a vizsgálat hosszabb időt ölel 
fel) és keresztirányú vizsgálatokat

2

Kvalitatív vizsgálatok és adminisztratív adatbá-
zisokon alapuló értékelések 1

Más vizsgálati felépítés 0
2. Minta
2.1 A mintavétel/vizs-
gálat kerete

Akár kvalitatív vizsgálaton, akár adminisztratív 
adatokon alapuló értékelés történik, a minta-
vételi és vizsgálat stratégiája be lett mutatva és 
megvédhető

1

Nem adták meg 0
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2.2 A minta nagysága Akár survey vizsgálaton, akár adminisztratív 
adatokon alapuló értékelés történik, minta a 
teljes populáció, vagy legalább N>100 minta-
számú

3

Akár survey vizsgálaton, akár adminisztratív 
adatokon alapuló értékelés történik, a minta 
populáció 70%-a, vagy N>50 és N≤100 közötti 
mintaszámú

2

Akár survey vizsgálaton, akár adminisztratív 
adatokon alapuló értékelés történik, a minta-
szám N≤50, vagy a kvalitatív vizsgálathoz cél-
tudatosan, vagy megfelelően megválasztott.

1

Nem adták meg 0
2.3 Mintavételi mód-
szer

Valószínűségi minta 2
Nem valószínűségi minta 1
Nem adták meg 0

3. Szisztémás eltérés 
(visszautasítás)
lemorzsolódás 
(csak kvantitatív vizs-
gálatok esetében)

Nincs szisztémás eltérés 3
Jelen van kontrollált/kezelt/súlyozott sziszté-
más eltérés 2

Nem kontrollált/kezelt/súlyozott szisztémás 
eltérés van jelen 1

Nem adták meg 0
4. Adatgyűjtés (csak 
kvantitatív vizsgálatok 
esetében)

Egységes skálák vagy eszközök 2
Egységes eszközök nélküli kérdőívek/interjúk 1
Nem adták meg 0

5. Adatelemzés (csak 
kvantitatív vizsgálatok 
esetében)

Nagyon jó 3
Megfelelő 2
Nem megfelelő 1
Nem adták meg 0

6. A tradicionális ku-
tatási kritériumoknak 
való megfelelés (csak 
kvalitatív vizsgálatok 
esetében)

Nagyon jó 3
Megfelelő 2
Nem megfelelő 1
Nem adták meg 0
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7. A kiértékelési szín-
vonalnak való megfe-
lelés (csak kvalitatív 
vizsgálatok esetében)

Nagyon jó 3
Megfelelő 2
Nem megfelelő 1
Nem adták meg 0

8. A használt adatok 
típusai (csak kvalitatív 
vizsgálatok esetében)

Összetett és vegyes módszerek használata 2
Megfelelő 1
Nem adták meg 0
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