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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkasteltiin E.T. Higginsin Säätelyn kohdennusteorian ja S. Schwartzin arvoteorian yhteyksiä. Lisäksi tutkittiin Higginsin Säätelyn
vastaavuusteorian merkitystä suostuttelevien viestien miellyttävyyden arvioinneissa kahden eri tavalla kirjoitetun kuntoutuskurssiesitteen avulla.
Schwartzin teoriassa arvot jaotellaan kymmeneen eri tavoin motivoivaan arvotyyppiin, joista muodostuu kaksi ulottuvuutta: 1)
muutosvalmius–säilyttäminen ja 2) itsensäkorostaminen–itsensäylittäminen. Teorioiden ja aiempien tutkimusten perusteella Higginsin edistämis-
ja estämishakuisuuden voidaan nähdä olevan yhteydessä muutosvalmius-säilyttäminen-ulottuvuuteen.
Aineisto kerättiin keväällä 2006. Tutkielma jakautuu kahteen erilliseen tutkimukseen. Tutkimuksen 1 vastaajat ovat Avoimen yliopiston
opiskelijoita ja Helsingin yliopiston Sosiaalipsykologian laitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijoita (n=116). Tutkimuksen 2 vastaajat ovat
mielenterveyskuntoutujia (n= 20). Heidät tavoitettiin Turun mielenterveysyhdistys ITU:n ja Espoon mielenterveysyhdistys EMY:n kautta.
Aineistoa tutkittiin kvantitatiivisin menetelmin.
Tutkimuksessa todettiin edistämishakuisten ihmisten arvostavan enemmän virikkeisyyttä ja estämishakuisten ihmisten arvostavan enemmän
perinteitä ja turvallisuutta. Kuntoutuskurssiesitteiden oletettuja erilaisia yhteyksiä hakuisuuksiin ei tässä tutkimuksessa todettu. Kuitenkin
hakuisuudet ennustivat kurssiesitteiden miellyttävyyden arviointia paremmin kuin arvot.
Lisäksi havaittiin että kuntoutuja-aineistossa estämishakuisuuden määrä verrattuna edistämishakuisuuteen on suurempaa kuin
opiskelija-aineistossa. Tulos oli poikkeuksellinen myös aikaisempien tutkimusten aineistoihin nähden. Tulos vahvisti Straumanin (2001)
käsitystä masennuksen yhteydestä edistämishakuisuuden vähentymiseen estämishakuisuuden pysyessä entisellä tasolla.
Tärkeimmät lähteet:
Cesario, J. & Grant, H. & Higgins, E. T. (2004). Regulatory fit and persuasion: Transfer from "feeling right." ; Higgins, E. T. (1997). Beyond
pleasure and pain. ; Higgins, E. T. & Idson, L. C. & Freitas, A. L. & Spiegel, S. & Molden, D. C. (2003) “Transfer of Value from Fit,” ;
Schwartz, S. H. (2005). Robustness and fruitfulness of a theory of universals in individual human values. In A. Tamayo & J. B. Porto (toim.),
Values and work. 56-95.
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