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BEVEZETÉS
Ez a disszertáció a munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozik. Két, a témához
V]RURVDEEDQ YDJ\ OD]iEEDQ N|WĘGĘ NXWDWiVUyO V]iPRO EH LOOHWYH D VDMiW WDSDV]WDODWRN
birtokában áttekinti a munkahelyi egészségfejlesztés európai és hazai gyakorlatát. Miért
fontos ma a munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozni? Magyarország a születéskor
YiUKDWyiWODJRVpOHWWDUWDPD]LGĘHOĘWWLKDOiOR]iVpVW|EENUyQLNXVPHJEHWHJHGpVHOĘIRUGXOiVL
gyakoriságában nagyon rossz helyen áll, illetve élenjár Európában. Az elszomorító
QpSHJpV]VpJLDGDWRNMDYXOiViKR]iWIRJyQDJ\W|PHJHNHWEHYRQyPHJHOĘ]ĘSURJUDPRNUDYDQ
V]NVpJ(]HNQHNDSURJUDPRNQDNDILQDQV]tUR]iViEDQOHERQ\ROtWiViEDQNLHPHONHGĘV]HUHSHW
kellene vállalniuk a szervezeteknek egyrészt azért, mert általában közvetlen anyagi érdekük
IĦ]ĘGLN GROJR]yLN MREE HJpV]VpJL iOODSRWiKR] PiVUpV]W D SURJUDPRN ILQDQV]tUR]iViKR]
megvalósításához is több forrással rendelkeznek, mint a – sokak szerint az összeomlás
küszöbén, de legaláEELV MHOHQWĘV iWDODNXOiVRN HOĘWW iOOy – egészségügy. Bár jelenleg egyre
nagyobb figyelem irányul a társadalom több szintjén is az egészség megóvására, fejlesztésére,
és a munkahelyeken is egyre több ilyen irányú kezdeményezés, program lát napvilágot, ezek
D]RQEDQHJ\HOĘUHV]LQWHNL]iUyODJRVDQD]HJ\pQQHODGROJR]yYDOIRJODONR]QDNĘWSUyEiOMiND
fennálló munkahelyi és egyéb megterhelésekkel szemben ellenállóbbá, és egészségesebbé
tenni. Sokkal ritkábbak az olyan komplex, longitudinális munkahelyi egészségfHMOHV]WĘ
programok, melyek foglalkoznának magukkal a munkahelyi, potenciálisan egészségkárosító
körülményekkel is, növelve így az életmód-változtató programok hatékonyságát. A
PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN PDJ\DURUV]iJL HOWHUMHGpVpQHN – egyik - feltétele
megbízható hatásvizsgálatok elvégzése és publikálása. Saját kutatásomnak – ennek
PHJIHOHOĘHQ- DFpOMDYROWPHJWHQQLDNH]GĘOpSpVHNHWHJ\D]HJ\pQLpVDV]HUYH]HWLIyNXV]~
PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WpV HOYHLW pV PyGV]HUHLW |WY|]Ę PRGHOO NLGROJR]isa felé. Ezt a
NXWDWiVRPDWHOĘNpV]tWHQGĘYL]VJiOWDPDVWUHVV]UĘOpVD]HJpV]VpJUĘODONRWRWWODLNXVQp]HWHNHW
LVPHO\UĘOV]LQWpQEHV]iPRORNDGLVV]HUWiFLyPEDQ
Az alábbiakban röviden bemutatom, mivel foglalkoznak az egyes fejezetek.
$ GLVV]HUWiFLy HOVĘ IHjezete az egészségfejlesztés pszichológiáját tekinti át. Az
irodalmi áttekintésben foglalkozom a munkavégzés és az egészség közti kapcsolattal, a
PXQNiYDO PLQW HJpV]VpJIHMOHV]WĘ WpQ\H]ĘYHO D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WpV IRJDOPiYDO
céljával, hatásaival, és olyan gyakorlati kérdéseivel, mint a gazdaságossága, illetve az általa
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felvetett etikai kérdések. Ebben a fejezetben bemutatom a munkahelyi egészségfejlesztés
NO|QE|]Ę PHJN|]HOtWpVHLW V D] H]HN iOWDO DONDOPD]RWW PyGV]HUHNHW N|]WN D VDMiW
kutatásomban

alkalmazottakat

is.

Áttekintem,

összehasonlítom

a

munkahelyi

egészségfejlesztés nemzetközi és magyarországi helyzetét, tágabb kontextusba helyezve így a
saját kutatásomat. A munkahelyi egészségfejlesztés pszichológiai irodalmának bemutatásán
túl az irodalmi áttekintésben az egészség, egészségviselkedés, egészség- és stresszattribúció
fogalmakkal, valamint a kollektív megküzdés - mely a munkahelyi társas támogatással együtt
egy nagyon fontos munkahelyi pszicho-V]RFLiOLVWpQ\H]ĘpVPLQWLO\HQD]HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
programok célpontja lehet - témájával is foglalkozom a dolgozatban ismertetett kutatásokat
EHYH]HWHQGĘ
A dolgozat második fejezetében a munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó
NXWDWiVW HOĘNpV]tWĘ D VWUHVV]UH pV D] HJpV]VpJUH YRQDWNR]y ODLNus nézetekkel, attribúciókkal
foglalkozó vizsgálatomat mutatom be. $] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ NXWDWiV HOĘNpV]tWpVH VRUiQ
felmerült bennem az igény, hogy részletesebben megismerjem, mit gondolnak ma az emberek
D] HJpV]VpJUĘO D VWUHVV]UĘO H]HN NDSFVRODWiUyO DQQak érdekében, hogy a megszerzett
LVPHUHWHNIHOKDV]QiOKDWyDNOHKHVVHQHNDMHOHQOHJLpVDM|YĘEHOLHJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRN
NLGROJR]iViKR]+DWpNRQ\ HJpV]VpJ QHYHOpVXJ\DQLVHONpS]HOKHWHWOHQD]HOĘ]HWHVKLHGHOPHN
és tudás ismerete nélkül. Ebben a fejezetben részletesen bemutatom az attribúciós kutatás
HOĘNpV]tWpVpW PyGV]HUHLW HUHGPpQ\HLW LOOHWYH H]HNQHN D] HUHGPpQ\HNQHN D OHJIRQWRVDEE
]HQHWpWD]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNPHJWHUYH]pVpUHQp]YH
$ GLVV]HUWiFLy IĘ WpPiMiW DONRWy NRQWUROOFVRSRUWRV ORQJitudinálisra tervezett
PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ NXWDWiVban – mellyel a disszertáció harmadik fejezete
foglalkozik – egy kiválasztott szervezetben az egyéni, és a komplex, a dolgozó egyénre ÉS a
V]HUYH]HWUH LUiQ\XOy PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ EHDYDWNRzások hatékonyságát kívántam
összevetni a dolgozók egészségi állapotára, egészségviselkedéseire, közérzetére, az általuk
iWpOWVWUHVV]UHJ\DNRUROWKDWiVRNHOHP]pVpYHO$]HOVĘiOODSRWIHOPpUpVOHtUyHUHGPpQ\HLQHNpV
keresztmetszeti összefüggéseinek az elemzpVH Q\RPiQ DODNtWRWWXN NL D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
beavatkozások tervezetét. A szervezeti fókuszú beavatkozások intervenciós csoportban történt
EHYH]HWpVpWN|YHWĘHQQHPVRNNDOD]RQEDQRO\DQYiOWR]iVRNW|UWpQWHNDV]HUYH]HWEHQPHO\HN
megakadályozták a program folytatását, a hatásvizsgálatok elvégzését. A disszertációban az
iOODSRWIHOPpUpVHUHGPpQ\HLQHND]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNV]HPSRQWMiEyOOHJIRQWRVDEE
keresztmetszeti összefüggéseknek, és a - megvalósult - beavatkozások részletes elemzésén,
bemutatásán túl foglalkozom a kutatás általánosítható tapasztalataival is.
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I. RÉSZ: AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIÁJA
Ebben a fejezetben áttekintem a dolgozat témáihoz kapcsolódó szakirodalmat. A
fejezetnek – mint ahogy a dolgozatnak is – D] HOVĘGOHJHV IyNXV]SRQWja a munkahelyi
HJpV]VpJIHMOHV]WpVUH HVLN tJ\ H]]HO IRJODONR]RP D OHJUpV]OHWHVHEEHQ 0LHOĘWW HUUH UiWpUQpN
U|YLGHQ EHYH]HWHP D OHJW|EE HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDP WiUJ\iW NpSH]Ę HJpV]VpJ
egészségviselkedés és egészségattribúció fogalmakat. A kollektív megN]GpVUĘO PLQW D]
HJpV]VpJIHMOHV]WpVQHNHJ\OHKHWVpJHVYpOKHWĘOHJQDJ\RQMyODONDOPD]KDWypVNHYHVHWNXWDWRWW
HV]N|]pUĘOLVV]yWHMWHN
1. AZ EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, EGÉSZSÉGVISELKEDÉS FOGALMA
Az egészségfejlesztés célja az egyének, csoportok, közösségek egészségének,
pOHWPLQĘVpJpQHN IHMOHV]WpVH $] HJpV]VpJIHMOHV]WpV HJ\ RO\DQ IRO\DPDW DPHO\QHN UpYpQ D]
emberek képesek javítani a saját egészségüket, növelve az afeletti kontrolljukat. Azt lehet vele
elérni, hogy az emberek maguk legyenek képesHNJRQGRVNRGQLHJpV]VpJNUĘO 0DUNVHWDO
2000). Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek egészségük és az
HJpV]VpJNHW PHJKDWiUR]y WpQ\H]ĘN IRNR]RWW Np]EHQWDUWiViUD H]iOWDO HJpV]VpJN MDYtWiViUD
(Bangkoki Charta, 2005).
Az egészség pozitív meghatározásából indul ki, mely a WHO (World Health
Organisation) Egészségügyi Világszervezet 1946-RV GHILQtFLyMD V]HULQW D N|YHWNH]ĘNpSSHQ
hangzik:
„Az egészség a tökéletes fizikai, szellemi és szociális jóllét állapota, és nem csak a
betegség, vagy fogyatékosság hiánya.”
$GHILQtFLyNpVĘEELWRYiEEIHMOHV]WHWWYiOWR]DWDV]HULQW
„Az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem egy olyan állapot, melynek
fizikai, kulturális, pszicho-szociális, gazdasági és lelki vonatkozásai vannak.” (Marks
et al., 2000, 4. oldal).
%LUFKHU   V]HULQW D :+2 HJpV]VpJGHILQtFLyMD W~O]RWWDQ LGHDOLV]WLNXV PHJN|]HOtWpVĦ
ennek alapján senki sem számít egészségesnek. Az egészségfejlesztésnek elméleti
kiindulópontját képezi az egészség Bircher-féle (2005) dinamikus meghatározása. Bircher
szerint az egészség definíciójának az emberi természet bio-pszicho-szociális természetén túl
figyelembe kell vennie az egyénre ható megterhelések, igények és az ezekkel való
megküzdési képesség közötti dinamikus kapcsolatot is.
5

EnnHN PHJIHOHOĘHQ %LUFKHU D] DOiEEL PHJKDWiUR]iVW MDYDVROMD Ä$] HJpV]VpJ D MyOOpW
dinamikus állapota, melyet egy fizikai, mentális és társas potenciál jellemez, mely potenciál
NLHOpJtWLD]HJ\pQpOHWNRUiQDNNXOW~UiMiQDNpVV]HPpO\HVIHOHOĘVVpJpQHN PHJIHOHOĘ igényeit.
+DH]DSRWHQFLiOQHPHOHJHQGĘD]LJpQ\HNNLHOpJtWpVpUHDNNRUD]iOODSRWEHWHJVpJ´ %LUFKHU
R (]DSRWHQFLiONpWUpV]EĘOWHYĘGLN|VV]HD]HJ\pQbiológiailag adott (öröklött
és a prenatális élet során szerzett) részpotenciáljából, és a személyesen szerzett
részpotenciálból.

Bircher

szerint

a

személyesen

szerzett

részpotenciál

(pl.

LPPXQNRPSHWHQFLDSV]LFKpVIHMOĘGpVV]RFLiOLVWĘNHVWE NpSHVHOOHQV~O\R]QL D]pOHWVRUiQ
V]NVpJV]HUĦHQ FV|NNHQĘ ELROyJLDLODJ V]HU]HWW UpV]SRWHQFLiOt. Kérdéses ugyanakkor, hogy,
PLQW D]W D V]HU]Ę SpOGDNpQW HPOtWL D] D WpQ\ KRJ\ D] LGĘV pV V]NVpJV]HUĦHQ FV|NNHQW
ELROyJLDLODJ DGRWW UpV]SRWHQFLiOODO UHQGHONH]Ę  HPEHUHN J\DNUDQ HJpV]VpJHVQHN WDUWMiN
magukat, annak tudható-e be, hogy szerzett részpotenciáljuk kompenzálja a biológiai
csökkenését, vagy inkább a társas összehasonlítás hatásáról van-H V]y /HHJ\V]HUĦVtWĘQHN
WĦQLN D] D IHOWpWHOH]pV LV KRJ\ D ELROyJLDLODJ V]HU]HWW UpV]SRWHQFLiO IRO\DPDWRVDQ
egyenletesen csökken az élet során (gondolok itt, SpOGiXORO\DQMHOHQWĘVpOHWPLQĘVpJ-javulást
KR]y PĦWpWHNUH PLQW D V]HUYiWOWHWpV PHO\ D NRUiEELQiO PDJDVDEE V]LQWUH HPHOKHWL D
biológiai részpotenciált). Az egészséget Bircher szerint a fent bemutatott részpotenciáloknak
az élet igényeihez való viszonya határozza meg. Ezek az életigények változnak az egyén élete
VRUiQGHDV]HU]ĘV]HULQWIHOQĘWWNRUEDQQDJ\UpV]WD]HJ\pQiOWDOPHJKDWiUR]RWWDN0LQGH]HN
DODSMiQD]HJ\pQHJpV]VpJHDVRUVD]HJ\pQLIHOHOĘVVpJpVDWiUVDGDOPLWiPRJDWiV|VV]HWHWWpV
dinamikus kölcsönhatásának eredménye.
A Bircher-IpOH GHILQtFLy MHOHQWĘVpJH KRJ\ IHOKtYMD D ILJ\HOPHW D] HJ\pQQHN D]
HJpV]VpJH IHOHWW J\DNRUROW IHOHOĘVVpJpUH pV KDQJV~O\R]]D D V]RFLiOLV pV PHJHOĘ]Ę RUYRVOiV
MHOHQWĘVpJpW – s így az egészségfejlesztésnek is elméleti kiindulópontját képezheti -, hiszen
ezek foglalkoznak azzal, hogy rövidtávon mit lehet elérni a biológiailag adott részpotenciál
PHJĘU]pVpYHODV]HPpO\HVHQV]HU]HWWUpV]SRWHQFLiOWiPRJDWiViYDO LOOHWYHD]HJ\pQ pOHWpEHQ
MHOHQOHYĘLJpQ\HNDGDSWiOiViYDO
Az egészségfejlesztés nem szolgáltatást nyújt, mint a hagyományos orvosi, gyógyító
HOMiUiVRN KDQHP VHJtWĘMH DQQDN D IRO\DPDWQDN PHO\ D] HJ\pQHNHW LOOHWYH D N|]|VVpJHNHW
UXKi]]D IHO D] HJpV]VpJNpUW YDOy IHOHOĘVVpJJHO $] HJpV]VpJIHMOHV]WpVQHN FpOMD Kogy
csökkentse az emberek egészségi állapotában országtól, életkortól, társadalmi osztálytól
IJJĘHQ MHOHQOHJ IHQQiOOy NO|QEVpJHNHW V KRJ\ PLQGHQNL V]iPiUD OHKHWĘYp WHJ\H KRJ\ D
V]iPiUD HOpUKHWĘ OHJMREE HJpV]VpJEHQ pOKHVVHQ (QQHN pUGHNpEHQ D] HJpV]VpJHt támogató
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N|UQ\H]HWHW LJ\HNV]LN OpWUHKR]QL WiMpNR]WDWMD D] HPEHUHNHW D EHWHJVpJHN PHJHOĘ]pVL
módjáról, és – ha szükséges- életmód-YiOWR]WDWiVUD|V]W|Q|](OĘVHJtWLDV]HPpO\HVpVWiUVDV
készségek fejlesztését információközléssel, egészségneveléssel, készségfejlesztéssel. E
NpV]VpJHN PHJV]HU]pVH UpYpQ XJ\DQLV D] HPEHUHNQHN W|EE OHKHWĘVpJN OHV] NRQWUROOW
J\DNRUROQLDVDMiWHJpV]VpJNLOOHWYHD]HJpV]VpJNHWEHIRO\iVROyHJ\HVN|UQ\H]HWLWpQ\H]ĘN
IHOHWW pV D] HJpV]VpJNHW HOĘVHJtWĘ G|QWpVHNHW KR]QL $] HJpszség fent idézett pozitív
meghatározásából kiindulóan – mely az egészséget nem azonosítja pusztán a fizikai
egészséggel, hanem figyelembe veszi annak szociális, pszichológiai, gazdasági, kulturális,
lelki vonatkozásait is – az egészségfejlesztés nem pusztiQD]HJpV]VpJJ\IHOHOĘVVpJLN|UpEH
tartozik, hanem igényli a kormányok, az egészségi, szociális, és gazdasági szektorok, az
|QNpQWHVV]HUYH]ĘGpVHNDKHO\LKDWyViJRND]LSDUpVDPpGLD|VV]HKDQJROWFVHOHNYpVpW $]
egészségfejlesztés nem csupán az orvosi értelemben vett betegségek kialakulását igyekszik
PHJHOĘ]QL KDQHP HJ\ iOWDOiQRVDQ MREE pOHWPLQĘVpJUH W|UHNV]LN V HQQHN HOpUpVpKH] RO\DQ
HJ\PiVWyOHOWpUĘPyGV]HUHNHWKDV]QiOIHOPLQWDSpQ]J\LUHQGHONH]pVHNDW|UYpQ\KR]iVD]
RNWDWiV SO HJpV]VpJPHJĘrzési módszerek tanítása), a közösségi élet fejlesztése, szervezési
változtatások, a spontán helyi megmozdulások támogatása (Ottawa Charter, 1986). Az
egészségfejlesztés a bizonyítottan hatékony stratégiák széles repertoárjával rendelkezik,
amelyek teljes N|UĦDONDOPD]iVDV]NVpJHV Bangkoki Charta, 2005).
$ EHDYDWNR]iV FpOMiQ pV D] DONDOPD]RWW HV]N|]|N|Q W~OPHQĘHQ D KDJ\RPiQ\RV
RUYRVOiVpVD]HJpV]VpJIHMOHV]WpVN|]WLWRYiEELHOWpUpVKRJ\PtJD]HOĘEELHOVĘVRUEDQDPiU
kialakult betegségek kezelésére koncentrál, addig az utóbbi célja a fenti módszerekkel
megakadályozni,

hogy

a

betegségek

egyáltalán

kialakuljanak.

Ezen

felül

az

HJpV]VpJIHMOHV]WpVUH D] D IDMWD SR]LWtY PHJN|]HOtWpV LV MHOOHP]Ę - szemben a nyugati
orvoslással -, amely a WHO egészség meghatároziViEDQ LV WNU|]ĘG|WW QHYH]HWHVHQ KRJ\
nem elégszik meg a betegségek puszta hiányával, hanem egyfajta ideális jól-léti állapot
elérésére törekszik.
$] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN MHOHQWĘV UpV]H N|]YHWYH YDJ\ N|]YHWOHQO D UpV]W
YHYĘN

HJpV]VpJJHO

NDSFVRODWRV

V]RNiVDLQDN

HJpV]VpJYLVHONHGpVHLQHN

FpOV]HUĦ

megváltoztatását próbálja elérni. Egészségviselkedés, vagy egészségmagatartás alatt olyan
cselekvéseket értünk, melyek hatással lehetnek az egészségünkre, addig, amíg még
egészségesek vagyunk (Baum et al., 1997). Megkülönböztetjük tehát a betegségmagatartástól,
melynek célja az egészség helyreállítása, a közérzet javítása. Harris és Guten (1979, idézi
Kulcsár, 1998) szerint egészségviselkedés minden olyan viselkedés, amelyet a személy azzal
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a céllal végez, hogy védje, HOĘVHJtWVHYDJ\IHQQWDUWVDHJpV]VpJpWIJJHWOHQOD]iOWDODpV]OHOW
egészségi állapottól, és attól, hogy az adott viselkedés objektívan hatékony-e.
$]HJpV]VpJYLVHONHGpVHNHWEHIRO\iVROKDWMiNRO\DQGHPRJUiILDLYiOWR]yNPLQWD]LOOHWĘ
neme, életkora, szocio-ökonómiai státusza (lásd például Lantz et al., 2001, Denton és Walters,
  $ NO|QE|]Ę GHPRJUiILDL YiOWR]yN PDJiYDO D] HJpV]VpJL iOODSRWWDO N|]YHWOHQO LV
NDSFVRODWEDQOHKHWQHN6ĘWHJ\HVYL]VJiODWRNV]HULQW OiVGSpOGiXO'HQWRQpV:DOWHUV D
strukturális – demográfiai – változóknak nagyobb szerepük van az egészségi állapot
meghatározásában, mint a viselkedéses változóknak.) Az egészségviselkedésekre hatással
OHKHWQHN PpJ W|EEHN N|]|WW EL]RQ\RV V]HPpO\LVpJWpQ\H]ĘN YDODPLQW D] HJpV]VpJJHO
kapcVRODWRVDWWULE~FLyN$N|YHWNH]ĘNEHQH]XWyEELDNNDOIRJODONR]RP
/DLNXVQp]HWHND]HJpV]VpJUĘOD]HJpV]VpJDWWULE~FLyMD
$] DWWLWĦG|N IRQWRV V]HUHSpW D] HJpV]VpJYLVHONHGpVHN PHJKDWiUR]iViEDQ D]
egészségmagatartás modellek is hangsúlyozzák (lásd példáXO eVV]HUĦ &VHOHNYpV (OPpOHWH
$M]HQ   $] KRJ\ PLQHN WXODMGRQtWMXN HJpV]VpJL iOODSRWXQNDW G|QWĘ EHIRO\iVW
J\DNRUROKDW DUUD KRJ\ PLW WHV]QN HJpV]VpJQN PHJĘU]pVH pUGHNpEHQ G¶+RXWDXG pV )LHOG
 LOOHWYHKRJ\PLO\HQHJpV]VpJPHJĘU]Ę]HQHWHNprhetnek el minket egyáltalán.
Az attribúció, mely az 1970-HVpYHNEHQDV]RFLiOSV]LFKROyJLDOHJIĘEENXWDWiVLWpPiMD
volt, az egészségpszichológiának is fontos fogalma. Az egészségpszichológiában az attribúció
leggyakrabban a betegségekre, illetve tünetekre adott laikus magyarázatokra vonatkozik. E
laikus magyarázatok, attribúciók vizsgálata mögött az a feltételezés rejlik, hogy az emberek
iOWDOiEDQHOPpOHWHNHWDONRWQDNEHWHJVpJNHUHGHWpUĘO(QQHND]HOPpOHWDONRWiVQDND]DFpOMD
hogy képesek legyenek megérWHQL HOĘUH MHOH]QL pV NRQWUROOiOQL D EHWHJVpJ MHOHQWHWWH
IHQ\HJHWpVHNHW$]HPEHUHNDEHWHJVpJUĘOPHJOpYĘLPSOLFLWPRGHOOMNDODSMiQG|QWLNHOKRJ\
tüneteik valamilyen betegséget jelentenek-e, forduljanak-e orvoshoz. Taylor és munkatársai
(1984) ma már klasszikusnak számító vizsgálatukban azt találták, hogy a daganatos betegek
 V]i]DOpND KR]]iWDUWR]yLN  V]i]DOpND DONRWRWW HOPpOHWHNHW D EHWHJVpJUĘO .ORQRII pV
Landrine (1994) eredményei szerint a betegségek kialakulására vonatkozó attribúciók azt is
meghatározzák, hogy megbetegedésük esetén milyen egészségviselkedést alkalmaznának a
vizsgálati személyek.
Egy magyarországi vizsgálat szintén a laikus betegségfilozófiák és a viselkedés (jelen
esetben a betegséggel való megküzdés) összefüggését kutatta kéUGĘtYHVpVLQWHUM~VPyGV]HUUHO
(Szántó, Susánszky, Rózsa, 2002). A kutatás eredményei szerint a laikus betegségfilozófiák –
különösen a negyven év alatti korcsoportban – a modern egészségnevelési elvek által sugallt
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IĘ EHWHJVpJPDJ\DUi]DWRNDW WDUWDOPD]]iN táplálkozás, mozgáshiány, munkakörülmények,
VWUHVV] DONRKROIRJ\DV]WiV GRKiQ\]iV OHONLiOODSRW LOOHWYH MHOHQWĘV PDJ\DUi]y HOY PpJ D]
adott betegségre való determináció. A kutatás további - témám szempontjából különösen
érdekes – eredménye volt, hogy a betegségek magyarázatában a munkahelyi stressz igen
fontos szerepet töltött be: a negyven év alatti népesség számára a munka és az életmód
MHOHQWLN D OHJIRQWRVDEE UL]LNyWpQ\H]ĘNHW GH H WpQ\H]ĘN KDWiVD D QHJ\YHQ pV KDWYDQ pY
közöttiek

számára

is

a

második

legfontosabb

(a

determináció

után).

A

betegségmagyarázatokat befolyásolta az aktuálisan átélt egészségi állapot: míg az
HJpV]VpJHVHN D OHONLiOODSRWRW WDUWRWWiN D OHJIRQWRVDEE EHWHJVpJPDJ\DUi]y WpQ\H]ĘQHN D
kórházi betegek a munkával és az életmóddal kapcsolatos problémákat, valamint az
DNDUDWXNWyO

IJJHWOHQ

WHVWL

PHJKDWiUR]RWWViJRNDW

PLQĘVtWHWWpN

D

OHJIRQWRVDEE

rizikóhatásoknak (Szántó – Susánszky, 2006). Az interjús lakossági vizsgálatban, melyben a
EHWHJVpJHNiOWDOiQRVRNDLUDLVUiNpUGH]WHNDNpUGĘtYHVYL]VJiODWKR]NpSHVWHUĘWHOMHVHEEYROWD
SUHYHQWtY V]HPOpOHW MHOHQWĘVpJH $] LQWHUM~NEyO NLUDM]ROyGy EHWHJVpJILOR]yILiNEDQ MHOHQWĘV D
KROLV]WLNXV V]HPOpOHW D JRQGRODW KRJ\ D] HJpV]VpJL iOODSRWUD D ELROyJLDL IL]LNDL WpQ\H]ĘN
PHOOHWWOHONLWpQ\H]ĘNLVKDWQDN.
A

betegségekre

adott

laikus

magyarázatok

kutatásához

hasonló

vizsgálati

paradigmában történik a speciális tünetek attribúcióinak vizsgálata is. Itt azonban nem súlyos
betegségekre kérnek oki magyarázatokat, hanem az általában széles körben megélt apróbb
QDSL WQHWHNUĘO DONRWRWW HONpS]HOpVHNUH NtYiQFVLDN ,O\HQ YL]VJiODWRW YpJH]WHN 6DOPRQ pV
munkatársai (1996), akik azt találták, hogy a vizsgálati személyek a stresszt, mint kiváltó
WpQ\H]ĘW HJ\IRUPD J\DNRULViJJDO NDSFVROWiN D] HPpV]WĘV]HUYL PR]JiVV]HUYL pV OpJ]ĘV]HUYL
WQHWHNKH] (] V]HULQWN DUUD XWDOKDW KRJ\ D VWUHVV] DIIpOH iOWDOiQRV iUWy WpQ\H]ĘNpQW
PĦN|G|WWDPDJ\DUi]DWRNEDQ
$ PLQGHQQDSL HPEHU HJpV]VpJUĘO DONRWRWW Qp]HWHLW YpOHNHGpVHLW NXWDWMD D] ~Q ODLNXV
elméletek területe. E kutatási terület NLHPHONHGĘNpSYLVHOĘMH$GULDQ)XUQKDPDNLV]HULQWD]
HPEHULYLVHONHGpVUĘODONRWRWWODLNXVYpOHNHGpVHNHOPpOHWHNEHUHQGH]ĘGQHN )XUQKDP 
$ ODLNXV HOPpOHWDONRWiV MHOHQWĘV UpV]pQHN FpOMD KRJ\ D YLOiJRW VWDELO V]DEiO\RV HOĘUH
MHOH]KHWĘKHOO\pWHJ\N PDJXQNEDQ$ODLNXVHOPpOHWHNQHNKiURPIĘIXQNFLyMXNYDQD]RNRNR]DWL NDSFVRODWRN PHJpUWpVpQ NHUHV]WO NRQWUROO J\DNRUOiViUD DGQDN OHKHWĘVpJHW
hozzájárulnak az önbecsüléshez és az ön-bemutatáshoz. Ezeket az elméleteket megfigyelések,
kapcsolatok, saját-, és médián keresztül szerzett tapasztalatok alapján alakítjuk ki. A stresszre
és az egészségre vonatkozó laikus nézetekkel a pszichológia mellett a szociológia és az
antropológia is foglalkozik. A szociológusokat és az antropológusokat a laikus elméletekkel
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NDSFVRODWEDQHOVĘVRUEDQD]pUGHNOLKRJ\PLO\HQFVRSRUWKDWiVRNDODNtWMiNH]HNHWDQp]HWHNHW
hogyan szocializálódnak az elméletek a csoportok tagjai között, hogyan segítik ezek a
KLHGHOPHN D PiV FVRSRUWRNNDO YDOy LQWHUDNFLyW pV KRJ\DQ YiOWR]QDN LGĘYHO. A
SV]LFKROyJXVRNDW H]]HO V]HPEHQ LQNiEE D KLHGHOHPUHQGV]HUHN WDUWDOPD pV PĦN|GpVPyGMD
foglalkoztatja (Furnham, 1988).
Az egészséggel, betegséggel kapcsolatos hiedelmekkel az antropológián belül a
kulturális antropológia, és az orvosi antropológia is foglalkozik, mivel az antropológusok úgy
vélik, hogy az egészséggel és a betegséggel kapcsolatos gondolatok a kulturálisan
meghatározott hiedelmeken és értékeken alapulnak (Low, 1984). A betegségnek olyan
kulturális elméletei létezhetnek például, hogy „A betegség Isten büntetése”, „A betegség egy
stresszel kapcsolatos jelenség”. Az antropológián belül négy olyan fontos elmélet van, melyek
MHOHQWĘV DGDOpNRNNDO V]ROJiOKDWQDN D] HJpV]VpJ- és betegséghiedelmek kulturális szempontú
értelmezéséhez (Low, 1984):
A diffúzió elméletPHO\V]HULQWDNXOWXUiOLVYRQiVRND]HJ\PiVVDONDSFVRODWEDQOHYĘ
emberek közt terjednek, s így HOYiUKDWy KRJ\ HJ\ DGRWW I|OGUDM]L WHUOHWHQ pOĘ HPEHUHN
hasonló egészségviselkedéseket mutassanak.
A funkcionalizmus, mely szerint a viselkedés minden elemét annak a társadalomban
EHW|OW|WW V]HUHSH DODSMiQ OHKHW pUWHOPH]QL (EEĘO N|YHWNH]ĘHQ D] DGRWW NXOW~UiEDQ MHOOHP]Ę
HJpV]VpJYLVHONHGpVHNPHJHUĘVtWLNDGRPLQiQVNXOWXUiOLVPLQWiNDW
A szimbolikus elmélet a betegség szimbolizmusnak a kultúrához való viszonyát
vizsgálja. Ide sorolható az az antropológiai irányzat, mely a betegségeket, mint az adott
társadalom, kultúra szimbólumait vizsgálja. Például Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor
 D]WYL]VJiOWiNKRJ\DQWNU|]ĘGQHND]DGRWWNRUpVNXOW~UDMHOOHJ]HWHVVpJHLDNRUV]DN
NXOW~UD MHOOHP]Ę pV OHJLQNiEE UHWWHJHWW EHWHJVpJHLEHQ 6]HULQWN D]RN D EHWHJVpJHN
DPHO\HNWĘO D] DGRWW NXOW~UiEDQ D OHJLQNiEE IpOQHN D] HPEHUHN D]RN D] DGRWW NXOW~UD
V]LPEyOXPDLQDNWHNLQWKHWĘHN3pOGiXODNLOHQFYHQHVpYHNEHQOHJLQNiEEUHWWHJHWWEHWHJVpJD]
$,'6 D V]HU]ĘN V]HULQW D] HPEHU pV D WHUPpV]HW D FLYLOL]iFLy pV D WHUPpV]HW PHJbomlott
HJ\HQV~O\iQDN NLIHMH]ĘGpVH $ V]HU]ĘN V]HULQW D] $,'6 PLQGHJ\LN |VV]HWHYĘMpQHN
V]LPEROLNXV MHOHQWpVH LV YDQ DPHQQ\LEHQ ÄDODSMD D WHUPpV]HW Oi]DGiVD D UiHUĘOWHWHWW
természetellenes civilizatórikus törekvésekkel szemben, kiváltója az erkölcsi rend szétesése,
DPLWĘODWiUVDGDORP|QIHQQWDUWy|QYpGHOPLPHFKDQL]PXVDLUHQGOQHNPHJ«´ R 
Ennek az irányzatnak egyik bírálója Susan Sontag (1983), aki szerint „a betegség nem
metafora, és a betegséghez való emberi viszony legigazabb változata … az, amely leginkább
PHJ YDQ WLV]WtWYD D PHWDIRULNXV JRQGRONRGiV HOHPHLWĘO´ R  6ĘW D V]HU]Ę WRYiEEPHJ\
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ennél, és a rákhoz tapadó kulturális hiedelmeket, metaforákat elemezve kijelenti, hogy „A
betegség pszichológiai magyarázata olyan fegyver, amely a betegségért a beteget teszi
IHOHOĘVVp eV D]RNDW DNLNNHO HO OHKHW KLWHWQL KRJ\ EHWHJVpJNHW – akaratlanul – maguk
RNR]WiNDUUyOLVPHJOHKHWJ\Ę]QLKRJ\DEDMWPHJLVpUGHPHOWpN´ R 
S végül – témánk szempontjából – az antropológia negyedik fontos elmélete a kognitív
elmélet, mely a betegeknek az egészségi témákkal kapcsolatos kognitív kategóriáit elemzi.
(]]HOIRJODONR]QDNDNO|QE|]ĘHJpV]VpJPDJDWDUWiVPRGHOOHN
Az antropológiai szemléletre példa Helman (1997) munkája, melyben az egészséggel
és betegséggel kapcsolatos fogalmakra vonatkozó, adott népcsoportok körében elterjedt
PHWDIRUiNDW NXWDW 5pV]OHWHVHEEHQ D VWUHVV]UH YRQDWNR]y PHWDIRUiNDW OiVG D N|YHWNH]Ę
alfejezetben.
$] HJpV]VpJUĘO DONRWRWW ODLNXV HONpS]HOpVHN NXWDWiViQDN – V]RFLROyJLDL Qp]ĘSRQWból
N|]HOtWĘ - ~WW|UĘMH +HU]OLFK YROW ė D] HJpV]VpJ WiUVDGDOPL UHSUH]HQWiFLyMiW NXWDWWD $
vizsgálatában, melyet középosztálybeli párizsiak körében végzett a hetvenes években, azt
WDOiOWD KRJ\ D YL]VJiODWL V]HPpO\HN D] HJpV]VpJHW HOVĘVRUEDQ D KDUPyQLD Hgyensúly,
önbeteljesítés eredményének látták. Ebben a vizsgálatban a válaszadók az egészségnek három
GLPHQ]LyMiUD XWDOWDN HJpV]VpJ HJ\ YiNXXPEDQ SpOGiXO D] HJpV]VpJ D EHWHJVpJ HJ\V]HUĦ
hiánya); az egészség tartalék (kihangsúlyozva, hogy az egyén képes a jó egészség
fenntartására); és az egészség a személyes egyensúly, vagy a jól-lét pozitív állapota. A
betegséget azonban – mint azt más vizsgálatokban is találták – már gyakrabban
WXODMGRQtWRWWiNNOVĘRNRNQDN +HU]OLFKLGp]L%OD[WHU 
A Herzlich-féle vizsgálat nyomdokain indult el d’Houtaud (d’Houtaud és Field, 1984),
PLNRU D]W YL]VJiOWD Q\tOWYpJĦ NpUGpVVHO KRJ\DQ OiWMD D SRSXOiFLy D] HJpV]VpJHW PDJiW
Kutatásában - mely a Herzlich vizsgálattal ellentétben alacsonyabb társadalmi osztályba
tartozók véleményét is kutatta, és melyet jóval nagyobb, random mintán végzett – az egészség
reprezentációnak a szocio-ökonómiai kategóriatagsággal való kapcsolatát kutatta. A kutatók
által feltett kérdés így szólt: „Ön szerint mi az egészség legjobb definíciója?”. A válaszokat
tartalomelemzésnek vetették alá. A tartalomelemzést maguk a kutatók végezték, nem
IJJHWOHQHOHP]ĘNpV D WDQXOPiQ\EyO D]VHPGHUONLKRJ\ YL]VJiOWiN-H D]pUWpNHOĘNN|]WL
egyetértést (interrater-agreement). Tartalomelemzéssel összesen 41 egészségdefiníciót
azonosítottak. A továbbiakban ezt a 41 definíciót csoportosították, illetve a csoportoknak a
szocio-|NRQyPLDL VWiWXV] PHQWpQ W|UWpQĘ HORV]OiViW YL]VJiOWiN pV SUyEiOWiN pUWHOPH]QL $
negyvenegy definícióból tíz csoportot képeztek az egyes szocio-ökonómiai csoportokban való
gyakoriságuk és értelmük alapján. Egyes esetekben ezekbe a csoportokba való sorolás
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D]RQEDQ OHJDOiEELV NpUGpVHV D PyGV]HUWDQL QHKp]VpJHNUH D V]HU]Ę LV IHOKtYMD D ILJ\HOPHW 
Ezeknek a csoportoknak a társadalmi osztiO\RN PHQWpQ W|UWpQĘ HORV]OiViW HJ\ ELSROiULV
illetve egy háromoldalú struktúrában mutatja be. Mivel saját vizsgálatom nem a szociológiai
NO|QEVpJHN IHOPpUpVpUH LUiQ\XOW HKHO\WW FVDN U|YLGHQ D] DONDOPD]RWWL UpWHJUH MHOOHP]Ę
eredményeket ismertetem (lévén, hogy saját kutatásomban zömmel ez a réteg képviseltette
magát). Az alkalmazotti réteg számára az egészség leginkább a pszichológiai jóllétben
UDJDGKDWy PHJ $] HJpV]VpJ PHJĘU]pVpQHN PHJV]HU]pVpQHN PyGMD H UpWHJ V]HULQW D
személyes higiéné (ez alatt d’Houtaud leginkább az egészségviselkedések gyakorlását érti).
(UUHDV]HU]ĘV]HULQWD]DPDJ\DUi]DWKRJ\DYiURVRNEDQDKROD]DONDOPD]RWWDNpOQHNKRVV]~
LGHLJ D J\RUVDQ WHUMHGĘ IHUWĘ]pVHN MHOHQWHWWpN D OHJIĘEE YHV]pO\W pV H]HN HONHUOpVpQHN D
személyes higiénia volt a legjobb módja. Szerintem ez a magyarázat a XXI. században nem
helytálló, mint ahogy az egyéb eredmények magyarázata is helyenként spekulatív.
+HU]OLFK HUHGPpQ\HLW WiJDEE pUWHOHPEHQ YpYH PHJHUĘVtWLN 3LHUUHW   V]LQWpQ
Franciaországban végzett kutatásának eredményei is. Kötetlen interjúkat végzett random
PLQWDYpWHOOHO Q\HUW V]i]IĘV PLQWiQ $QQDN DODSMiQ KRJ\ D PHJNpUGH]HWWHN PLO\HQ MHOHQWpVW
adtak spontán módon az egészség fogalmának, az egészség négy formáját írta le.
Tanulmányában nem részletezi, hogy pontosan miért ezt a négy formát különítette el, illetve
KRJ\DQVRUROWDEHD]HJ\HVLQWHUM~NDW9DOyV]tQĦOHJWDUWRPKRJ\YROWDNQHPWLV]WDIRUPiNLV
H]HNUĘOD]RQEDQQHPROYDVKDWXQN0LQGHQIRUPDDVDMiWORJLNiMDV]HULQWpSOIHOMHOHQWést ad
D]HJ\pQKHO\pQHNDWiUVDGDORPEDQ$PHJNpUGH]HWWHNPDMGQHPIHOH H]HQEHOOLVHOVĘVRUEDQ
D QHJ\YHQ pY DODWWLDN D IpUILDN D] iWODJRV YDJ\ PDJDV M|YHGHOHPPHO UHQGHONH]ĘN  D]
egészséget a betegség hiányaként határozta meg. Ebben a formában a betegspJ HJ\ NOVĘ
GLV]IXQNFLy$]HYpOHPpQ\HQOHYĘNV]HULQWDEHWHJVpJD]pOHWUpV]HYiUDWODQXOW|UUiQNQHP
PHJHOĘ]KHWĘ (EEHQ D IRUPiEDQ D] HJpV]VpJ D]W MHOHQWL KRJ\ YDODNL NpSHV PHJEHWHJHGQL
majd felgyógyulni. A megkérdezettek közel egynegyede számára az egészség a legfontosabb
dolog D] pOHWEHQ (EEHQ D IRUPiEDQ D] HJpV]VpJ HJ\IDMWD WĘNH DPL OHKHWĘYp WHV]L KRJ\
bármit csináljanak, különösen, hogy dolgozzanak. Az ebbe a csoportba tartozók leginkább az
alacsony iskolázottságú- pV M|YHGHOPĦ UpWHJEĘO NHUlnek ki. Egészségesnek lenni annyit
MHOHQWKRJ\D]LOOHWĘNpSHVGROJR]QL$PHJHOĘ]ĘRUYRVOiVWQDJ\RQULWNiQYHV]LNLJpQ\EH$
megkérdezettek ötöde az egészségre, mint a személyes viselkedés, az életkörülmények és a
szociális rendszer termékére tekint. Az ebbe a csoportba tartozók negyven év feletti közép- és
IHOVĘRV]WiO\EHOLHN$]HJpV]VpJHVpOHWPyGRWH]DFVRSRUWEHFVOLDOHJW|EEUH)RJODONR]QDND
PHJHOĘ]pVVHO$IHQWLFVRSRUWRNEDQHPWDUWR]yPHJNpUGH]HWWHNDWiUVDGDOPLpVHJpV]VpJJ\L
struktúrán és orvosi intézményeken keresztül látják az egészséget. Az egészség számukra egy
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NROOHNWtY|U|NVpJDPLpUWDWiUVDGDORPDIHOHOĘV $]HYpOHPpQ\HQ OHYĘN OHJLQNiEEILDWDORN
egyetemi diplomával a közép- pV IHOVĘ YH]HWpVEĘO $] HJ\pQL HJpV]VpJYLVHONHGpVHNQHN QHP
sRN MHOHQWĘVpJHW WXODMGRQtWDQDN VRNDQ N|]ON LV]QDN pV GRKiQ\R]QDN $ PHJHOĘ]pVW D
gyerekek számára fontosnak tartják, de nem, mint az egyéni életstílus megváltoztatását,
inkább orvosi szolgáltatások, és intézmények (pl. iskolaorvosi szolgálat) igénybevételeként.
Blaxter (1997) kutatásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy az egészségi
iOODSRWEDQPHJOpYĘV]RFLiOLV HJ\HQOĘWOHQVpJHNRNiWPLEHQOiWMiN D] HPEHUHN 9L]VJiODWiEDQ
HJ\ NpUGH]Ę Q\tOW YpJĦ NpUGpVHNHW WHWW IHO D YL]VJiODWL V]HPpO\HNQHN PDMG D válaszokat
kódolták. (A kódolás módját ebben a tanulmányban nem ismertették). Kutatásának egyik
legfontosabb eredménye szerint a válaszolók nagy része egyetértett abban, hogy az egészség
MHOHQWĘVPpUWpNEHQD]HJ\pQVDMiWHJpV]VpJYLVHONHGpVpQP~OLN$NpUGH]ĘiOWDOPHJQHYH]HWW
EHWHJVpJHNRNiWLVD]HJpV]VpJYLVHONHGpVHNEHQOiWWiNH]HQEHOO LV HOVĘVRUEDQD WHVWPR]JiV
hiányát és a stesszt említették széles körben. A saját egészségi állapotra vonatkozó kérdésnél
azonban ritkábban hozták fel a viselkedéses okokat, mint az absztrakt kérdésnél. Gazdasági,
környezeti, társadalmi attribúciókat ritkán említettek, és akkor is inkább a magasabb
társadalmi osztályok tagjai. Blaxter a témában korábban végzett vizsgálatokat is összefoglalva
leszögezi, hogy az egészség fogalma nem a betegség fogalmának ellentéte. A Blaxter által
idézett vizsgálatok eredményei közül saját kutatásom szempontjából érdekes még
megemlíteni,

hogy

bár

minden

társadalmi

oszWiO\EDQ

MHOOHP]Ę

Qp]HW

D]

HJpV]VpJYLVHONHGpVHNQHN D] HJpV]VpJ PHJĘU]pVpEHQ EHW|OW|WW V]HUHSH HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
YLVHONHGpVHNHWLQNiEEFVDNDIHOVĘEEWiUVDGDOPLRV]WiO\RNEDQJ\DNRUROQDN$VWUHVV]WQDJ\RQ
gyakran tartják e betegségek okának, fontosabbnak tartják, mint az egészségviselkedést.
Blaxter felhívja a figyelmet arra, hogy egyes tanulmányokban a középosztály több mentális, a
munkásosztály több fizikai kifejezést használ az egészség élményének, illetve a betegségek
okainak leírására, más tanulmányokbaQ YLV]RQW D V]HJpQ\ N|UOPpQ\HN N|]|WW pOĘN LV
kifejezik az érzelmi faktoroknak az egészségre gyakorolt hatását. Blaxter saját eredményeinek
magyarázatában veti fel azt, hogy talán az epidemiológiában és az egészségfejlesztésben
jelenleg uralkodó nézetek – PHO\HN D NOVĘUĘO D EHOVĘ NRFNi]DWL IDNWRURNUD KHO\H]LN D
hangsúlyt -, mélyen befolyásolták a laikus gondolkodást. Crawford (1980, idézi Blaxter,
 V]HULQWNRUXQNWiUVDGDOPiEDQD]HJpV]VpJJHOYDOyW|UĘGpVD]HJ\pQIHOHOĘVVpJpYpYiOW
illetve az erkölcsös és sikeres emberré válás receptjévé. Ez az „egészségizmus” az egészséget
árucikké teszi. A ma általánosan uralkodó nézet szerint a betegség az egyén hibája, amiért
nem élt egészségesen, vagy gyenge volt az akaratereje. Ez a vélemény rokonítható Susan
Sontagéval (1983, lásd fent).
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/DLNXVQp]HWHNDVWUHVV]UĘODVWUHVV]DWWULE~FLyMD
Az egészségpszichológia attribúciós kutatásaiban a stressz leggyakrabban, mint a
WQHWHNEHWHJVpJHNOHKHWVpJHVRNR]yMDV]RNRWWHOĘNHUOQL9DQQDN D]RQEDQ RO\DQNXWDWiVRN
is, melyek olyan kérdésekre keresik a választ, mint például, hogy hogyan magyarázzák az
HPEHUHNDVWUHVV]WQHWHLWNLWYDJ\PLWWHV]QHNIHOHOĘVVpDVWUHVV]pUWPLO\HQPDJ\DUi]DWRNDW
DONRWQDN D QHJDWtY pOHWHVHPpQ\HNUĘO $ NpUGpVN|U YL]VJiODWiQDN IRQWRVViJiW WiPDV]WMD DOi
többek között az, hogy a munkahelyi stresszre vonatkozó laikus elméletek kutatása
információt ad arról, hogy az adott szervezetben hogyan kezelik a stresszt. Az alkalmazottak
stresszre vonatkozó értelmezéseit vizsgálva sikeresebb beavatkozásokat alakíthatunk ki
(Kinman és Jones, 2005).
McCormick (1997) tanárokat kérdezett meg arról, hogy szerintük mi okozza a
munkahelyi stresszüket. Vizsgálatának egyik érdekes eredménye volt az, hogy valaki minek,
YDJ\ NLQHNWXODMGRQtWRWWDMHOOHP]ĘHQD]ĘWpUWIRJODONR]iVLVWUHVV]WD]|VV]HIJJ|WWD] LOOHWĘ
„össz” stressz szintjével, s a munkahelyi elégedettségével. Eredményei szerint az emberek
nagyobb eséllyel tulajdonítják az általuk átélt stresszt a munkának, mint bármely más
életterületnek.
Helman (1997) írja, hogy a laikus képzetek szerint a stressz foglalja magában azt a
UHMWHWWpVGLII~]HUĘWPHO\|VV]HN|WLD]HJ\pQWD]ĘWN|UQ\H]ĘWiUVDGDOPLN|]HJJHO0ĦYpEHQ
|VV]HJ\ĦMWL D VWUHVV] ODLNXV PRGHOOMHL FtPV]y DODWW D] DQJRO Q\HOYĦ RUV]iJRNEDQ HOWHUMHGW
leggyakoribb

metaforákat,

úgymint

súly,

drót,

bHOVĘ NiRV] V]pWW|UHGH]pV JpS

PĦN|GpV]DYDUD pOHWQHGYHN NLV]iUDGiVD EHOVĘ UREEDQiV V]HPpO\N|]L HUĘ (J\HV HVHWHNEHQ
D]RQEDQD]iOWDODSpOGDNpQWKR]RWWODLNXVPHJQ\LOYiQXOiVRNEHVRUROiVDDPHJIHOHOĘPHWDIRUD
DOiQHKH]HQpUWKHWĘ SO|VV]HV]RUXOD gyomrom VWUHVV]PLQWEHOVĘNiRV] 
$ODLNXVHOPpOHWHNHJ\LNOHJMHOHQWĘVHEENXWDWyMiQDN)XUQKDPQHNDYpOHPpQ\HV]HULQW
a stresszre vonatkozó laikus vélekedéseket azért fontos vizsgálni, mert fontos szerepük van a
stressz kialakulásában és a róla való beszámolóban. A laikus hiedelmek befolyásolják, hogy
az emberek kihez fordulnak, megfogadják-e a tanácsot, amit kapnak, és milyen
egészségviselkedéseket folytatnak. Az implicit stressz elmélet azt is befolyásolhatja, hogy pl.
DYH]HWĘNKRJ\DQUHDJiOQDND]DONDOPD]RWtaikra, illetve, hogy a vizsgálati személyek hogyan
W|OWLN NL D VWUHVV]HO NDSFVRODWRV NpUGĘtYHW )XUQKDP   HJ\ D NXWDWiViEDQ NpUGĘtYYHO
vizsgálta a stressz észlelt okait, megnyilvánulási módjait, személyes és szervezeti
következményeit, illetve csökkentésének módjait. A nem túlságosan nagy és nem
UHSUH]HQWDWtY PLQWiQ YpJ]HWW NXWDWiV VRUiQ IDNWRUDQDOt]LVVHO YL]VJiOWiN D NpUGĘtYUH DGRWW
YiODV]RN|VV]HIJJpVHLWVWUXNW~UiMiW$)XUQKDPiOWDOKDV]QiOWNpUGĘtYQHNDVDMiWNXWDWiVRP
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szempontjából

legrelevánsabb

részei

a

munkahelyi

stressz

megnyilvánulására,

következményeire és csökkentésére kérdeztek rá. Az ezekben a részekben kapott faktorokat
VDMiW HUHGPpQ\HLP N|]OpVpQpO PXWDWRP EH $ GHPRJUiILDL MHOOHP]ĘN N|]O D QHPQHN pV D]
iskolázottságnak volt hatása: A QĘN MREEDQ KDQJV~O\R]WiN D VWUHVV] V]HPpO\HV GHELOL]iOy pV
klinikai következményeit, a magasabb iskolázottságúak pedig kevésbé hangsúlyozták a
debilizáló hatást és bizonyos csoportok sérülékenységét. A kutatás eredményei úgy
foglalhatóak össze, hogy a laiNXVRN YpOHPpQ\H pUWHOPH]KHWĘ NODV]WHUHNEH FVRSRUWRVXO
amelyek logikusan kapcsolódnak egymáshoz. A laikusok szerint a stressz okai
SV]LFKROyJLDLDNpVV]HUYH]HWLHN$PHJQ\LOYiQXOiVDLNL]iUyODJSV]LFKpVHN EiUDNpUGĘtYQHP
tartalmazott a stressz szervezeti megnyilvánulásaira vonatkozó tételeket). A megkérdezettek a
stressz következményeit is pszichológiai fogalmakban látják.
(]W D NXWDWiVW NpVĘEE HJ\ QDJ\REE PLQWiQ PHJLVPpWHOWpN 5\GVWHGW HW DO  
Ebben az újabb kutatásban hosszútávon próbálták vizsgiOQLDPXQNDKHO\L VWUHVV]UĘO DONRWRWW
ODLNXV HOPpOHWHN pV D] pV]OHOW LJpQ\EHYpWHO N|]WL NDSFVRODWRW %iU D PLQWD LWW MHOHQWĘVHQ
QDJ\REE YROW PLQW D] HOĘ]Ę YL]VJiODWEDQ  IĘ  VHP D PLQWDYpWHO PyGMD VHP D
UpV]WYHYĘN GHPRJUiILDL MHOOHP]ĘL DODSMiQ QHP WHNLQWKHWĘ UHSUH]HQWDWtYQDN $ PXQNDKHO\L
VWUHVV] RNDLUD pV FV|NNHQWpVpUH YRQDWNR]y NpUGpVHNNHO YpJ]HWW IDNWRUDQDOt]LV D] HOĘ]Ę
vizsgálatéhoz nagyon hasonló faktorstruktúrát eredményezett. A stressz okaira és csökkentési
módjára vonatkozó faktorok pozitívan korreláltak egymással, ezt az eredményt azonban a
V]HU]ĘNQHPPDJ\DUi]]iNPHJVQHPYLOiJRVKRJ\PLN|YHWNH]LNHEEĘO$QQ\LEL]RQ\RVDQ
KRJ\ D NpUGĘtYYHO YL]VJiOW VWUHVV]-vélekedések – ellentétes tartalmuk ellenére - egyike sem
zárja ki a másikat, ami a NpUGĘtYYHONDSFVRODWRVYDOLGLWiVLSUREOpPiNDWYHWKHWIHO
$ NXWDWiV NH]GHWpQ U|J]tWHWW ODLNXV YpOHNHGpVHNQHN D WL]HQQpJ\ KyQDSSDO NpVĘEEL
mentális igénybevételre gyakorolt hatását többszörös lineáris regresszióval mérték. A
faktorok

megmagyarázták

a

variancia

kis

–

XJ\DQDNNRU D VWUHVV]FV|NNHQWĘ

EHDYDWNR]iVRNpKR]PpUKHWĘPpUWpNĦ– hányadát.
-yYDO NLVHEE PLQWiQ pV QHP NpUGĘtYHV KDQHP LQWHUM~V PyGV]HUUHO YL]VJiOWD D
munkahelyi stressz laikus reprezentációit Kinman és Jones (2005). A félig strukturált
inWHUM~YDO  IĘV PLQWiQ YpJ]HWW NXWDWiV FpOMD YROW KRJ\ D PXQNDKHO\L VWUHVV] ODLNXV
reprezentációit vizsgálja. A tanulmány nyilvánvaló módszertani gyengeségei ellenére (kicsi,
QHP UHSUH]HQWDWtY PLQWD D PLQWD MHOOHP]ĘLQHN D WDUWDORPHOHP]pV PyGV]HUpQHN KLinyos
bemutatása, a kutatás korlátjai, az eredmények általánosíthatósága bemutatásának
HOPXODV]WiVD DVDMiWYL]VJiODWRPPDOPHJOHYĘSiUKX]DPRNPLDWWU|YLGHQpUGHPHVQHNWDUWRP
bemutatni az eredményeket. A vizsgálatban számos stressz definíciót kaptak, s azt találták,
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KRJ\H]HNDQp]HWHNPHJOHKHWĘVHQSRQWRVDQWNU|]LNDMHOHQOHJLHOPpOHWDONRWiVWDPHQQ\LEHQ
a munkahelyi stresszt az egyén és a környezet tranzakciójának tartják, illetve a
következmények tekintetében megkülönböztetik az akut és a krónikus stresszorokat. Az
DNWXiOLV NXWDWiVL HUHGPpQ\HN YpOKHWĘHQ D PpGLD WiPRJDWiViYDO WXGMiN EHIRO\iVROQL D ODLNXV
gondolkodást. A munkahelyi stressz jelentésének leírásakor a válaszolók többsége a stresszt a
N|UQ\H]HWEĘO pUNH]Ę LQJHUQHN WDUWRWWD $ PXQNDKHO\L VWUHVV] Rkait ebben a kutatásban
)XUQKDPHUHGPpQ\HLYHO|VV]KDQJEDQ HOVĘVRUEDQV]HUYH]HWLQHNOiWWiND]HJ\pQUHJ\DNRUROW
hatását azonban gyakrabban említették, mint a szervezeti következményeit. A munkahelyi
stressz és az egészség kapcsolatában inkább a kisebb pszichoszomatikus panaszokra való
hatást hangsúlyozták, mint a komolyabb megbetegedésekkel való kapcsolatot. A munkahelyi
stressz kezelését a válaszolók leginkább egyéni stratégiákkal látják megvalósíthatónak, sokkal
kevesebben említették a szervezeti fókusz~ VWUDWpJLiNDW $ YH]HWĘ EHRV]WiVEDQ GROJR]yN
J\DNUDEEDQ WDUWRWWiN D VWUHVV]W HJ\ HJ\pQL YiODV]QDN PLQW D QHP YH]HWĘN DNLN LQNiEE
ingernek, vagy inger-YiODV] NDSFVRODWQDN WDUWRWWiN pV D YH]HWĘN D VWUHVV] NH]HOpVpEHQ LV
jobban hangsúlyozták az egyéni strDWpJLiNDW$V]HU]ĘNV]HULQWD]DONDOPD]RWWDNpVDYH]HWĘN
VWUHVV]UĘO DONRWRWW ODLNXV Qp]HWHLQHN WDQXOPiQ\R]iVD KR]]iVHJtWKHW D YiOODODWL VWUHVV]NXOW~UD
megismeréséhez, s ezen keresztül a hatékonyabb beavatkozások megtervezéséhez.
Korábbi kutatások eredmpQ\HLW iWWHNLQWYH D V]HU]ĘN DUUD D N|YHWNH]WHWpVUH MXWQDN
KRJ\ D YH]HWĘ EHRV]WiVEDQ GROJRN LQNiEE D] DONDOPD]RWWDN IHOHOĘVVpJpW KDQJV~O\R]]iN D
PXQNDKHO\L VWUHVV]HO NDSFVRODWEDQ PtJ D] DODFVRQ\DEE EHRV]WiVEDQ OpYĘN D V]HUYH]HWL
strukturális faktorok jelHQWĘVpJpUH KtYMiN IHO D ILJ\HOPHW $] DONDOPD]RWWDN D PXQNDKHO\L
VWUHVV]UĘONLDODNtWRWWYpOHPpQ\NIRUPiOiViKR]IRUUiVNpQWIHOKDV]QiOMiNDV]HUYH]HWLSROLWLNiW
pV J\DNRUODWRW D V]DNV]HUYH]HWL PR]JDOPDW pV D PpGLiW $ PpGLD LV IHOHOĘV D PXQNDKHO\L
stressz IRJDOPiQDN QpSV]HUĦVtWpVppUW pV D GRPLQiQV V]WHUHRWtSLiN HOWHUMHV]WpVpUW .LQPDQ pV
Jones, 2005).
Ezt vizsgálta Lewig és Dollard (2001), amikor a munkahelyi stressznek a nyomtatott
sajtóban való megjelenési módjáról folytattak kutatást. Kutatásuk eredményei szerint a
médiának fontos szerepe van munkahelyi stresszel kapcsolatos tudatosság növelésében, a
jelenséggel

kapcsolatos

ideológiák

elterjesztésében.

Módszerük

az

úgynevezett

diskurzuselemzés volt, melynek során megvizsgálják a média termékek szó, kép és
narratívum választását. Vizsgálták, hogy milyen sztereotípiák, értékek, koncepciók,
hiedelmek jelennek meg a szövegekben, illetve, hogyan befolyásolhatják ezek a szövegek az
olvasók nézeteit. Az elemzés eredményei szerint a munkahelyi stresszt a médiában úgy
PXWDWWiN EH PLQW HJ\ D N|]V]IpUD N|OWVpJHV MiUYiQ\RV PpUHWHNHW |OWĘ SUREOpPiMiW PHO\HW
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HOVĘVRUEDQ D PXQNDKHO\L N|UOPpQ\HN YiOWDQDN NL 7HNLQWYH KRJ\ D PpGLiEDQ XUDONRGy
GRPLQiQV KLHGHOHP V]HULQW D VWUHVV]W HOVĘVRUEDQ D PXQNDN|UQ\H]HW J\HQJH NRPPunikáció,
megnövekedett munkaterhelés, gyenge vezetési gyakorlat, az állás bizonytalansága) okozza,
PHJOHSĘ – de Kinman és Jones, 2005-ös vizsgálatának eredményeivel összhangban van-,
hogy a stressz enyhítésére javasolt technikák általában egyéni fókuszúak voltak.
Az általam végzett – a II. fejezetben ismertetett – DWWULE~FLyV pV HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
NXWDWiVKLSRWp]LVHLQHNpVHUHGPpQ\HLQHNMREEpUWHOPH]KHWĘVpJHpUGHNpEHQIRQWRVQDNWDUWRPD
VWUHVV]QHN pV D VWUHVV]RURNQDN D] iOWDODP HOIRJDGRWW V]DNpUWĘL PHJKDWiUozását is közölni.
(V]HULQWVWUHVV]DODWWDVWUHVV]RURNKDWiViUDDV]HUYH]HWEHQOpWUHM|YĘWHVWL pV OHONLYiOWR]iVRN
|VV]HVVpJpW pUWHP 6WUHVV] D] DPLNRU HJ\ V]HPpO\ D N|UQ\H]HWEĘO pUNH]Ę PHJWHUKHOpVW
NpQ\V]HUWYDJ\OHKHWĘVpJHW~J\tWpOLPHJPLQWRO\DWDPLPHJKDODGMDD]HUĘIRUUiVDLW /D]DUXV
és Folkman, 1984; idézi Kahn és Byosiere, 1992). Stresszorok pedig azok a szervezetre ható
NOVĘ HUĘN N|UOPpQ\HN LQJHUHN DPHO\HN D VWUHVV]iOODSRWEDQ iWpOW WHVWL YiOWR]iVRNDW OHONL
reakciókat kiváltják. Az általam is elfogadott értelmezésben tehát a stresszor-stressz
IRJDORPSiUPHJIHOHOWHWKHWĘDPHJWHUKHOpV-igénybevétel fogalompárnak (Izsó, 1995).
Az attribúciós kutatások irodalmáról összefoglalva elmondhatjuk, hogy az
egészségpszichológiai irodalom attribúciós vizsgálatai általában a vizsgálati személyek által
átélt tünetekre, betegségekre adott magyarázatokat, illetve ezeknek a magyarázatoknak a
megküzdéssel való kapcsolatát vizsgálják. Szociológusok, antropológusok kutatták az
HJpV]VpJUĘODONRWRWWQp]HWHNHWLVDODLNXVRNN|UpEHQ(]HNDYL]VJiODWRND]RQEDQHOVĘVRUEDQD
NO|QE|]Ę Qp]HWHNQHN D] HJ\HV WiUVDGDOPL FVRSRUWRNEDQ YDOy PHJMHOHQpVpW NXWDWWiN IHOWiUy
jelleggel. Ezek a kutatások – szándékuk szerint – QHP Q\~MWRWWDN OHKHWĘVpJHW DUUD KRJ\ D]
HJpV]VpJUĘO DONRWRWW NO|QE|]Ę Qp]HWHNQHN PiV Qp]HWHNNHO D] DNWXiOLV HJpV]VpJL iOODSRWWDO
vagy más lehetséges mögöttes pszichológiai változóval való kapcsolatát statisztikailag
vizsgálják. Ezzel szemben a disszertáció II. fejezetében bemutatott kutatás a jó egészségre
adott oki magyarázatokkal, és ezeknek a magyarázatoknak az aktuális egészséggel, az átélt
stresszel, az egészségviselkedések gyakorlásával mutatott kapcsolatát kutatja. Ha az egészség
pozitív definícióit vesszük alapul, melyek az egészségfejlesztés szemléletének és
módszerének is kiindulópontjául szolgálnak, lásd a WHO 1946-os meghatározását, akkor e
NpUGpVHN NXWDWiVD QHP WHNLQWKHWĘ HJ\HQpUWpNĦQHN D EHWHJVpJHNUĘO DONRWRWW Qp]HWHN
DWWULE~FLyN YL]VJiODWiYDO $ PLQGLQNiEE WpUW Q\HUĘ HJpV]VpJIHMOHV]WpVQHN RO\DQ PRGHOOHNUH
van szüksége, melyek az egészségre vonatkozó hiedelmek alapján jósolják be a FpOUDYH]HWĘ
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ YLVHONHGpVHNHW $ VWUHVV]HO NDSFVRODWRV ODLNXV Qp]HWHNUH DWWULE~FLyNUD
vonatkozóan több pszichológiai szempontú, kvantitatív kutatás is történt. Nem vizsgálták
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ugyanakkor egyszerre egy kutatásban a stresszre és az egészségre vonatkozó laikus nézeteket,
ezek egymáshoz való viszonyát. Saját kutatásomban ezzel a kérdéskörrel is foglalkozom.
2. KOLLEKTÍV MEGKÜZDÉS
$ PXQNDKHO\L WiUVDV WiPRJDWiV V D] HQQHN VSHFLiOLV HVHWpQHN WHNLQWKHWĘ NROOHNWtY
megküzdés nagyon fontos munkahelyi pszicho-V]RFLiOLV WpQ\H]ĘN PHO\HN PLQW LO\HQHN D]
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ EHDYDWNR]iVRN FpOSRQWMDL OHKHWQHN $] DOiEELDNEDQ D WiUVDV WiPRJDWiV
fogalmának tömör bevezetése után a kollektív megküzdés irodalmával foglalkozom.
A társas támogatás egy olyan kapcsRODWUHQGV]HU pV]OHOW YDJ\ YDOyV  DPHO\ NHGYH]Ę
KDWiVVDOYDQD]HJ\pQHNUHFV|NNHQWLDVWUHVV]WDPHJEHWHJHGpVHNHOĘIRUGXOiViW OiVGOHQW $
WiUVDVWiPRJDWiVD]WMHOHQWLKRJ\D]HJ\pQV]iPiUDHOpUKHWĘHNRO\DQNDSFVRODWRNPHO\HNEHQ
azt élheti meg, hogy HOIRJDGMiNV]HUHWLNLQIRUPiFLyYDOOiWMiNHOYDJ\PiVPyGRQW|UĘGQHN
vele (Pikó, 1997). Megkülönböztetünk észlelt társas támogatást, támogató viselkedést
UpV]YpWHO NO|QE|]Ę IRUPiOLV pV LQIRUPiOLV V]HUYH]HWHNEHQ  YDODPLQW D QDJ\FVDOiGGDO pV D
barátokkal való kapcsolattartást (Ren et al., 1999). A társas támogatásnak olyan
megnyilvánulási formái lehetnek, mint például az érzelmi elfogadás, a kommunikatív
PHJHUĘVtWpV D] LQIRUPiFLyDGy FpORULHQWiOW WiPRJDWiV D] DQ\DJL-racionális és a praktikus
támogatás (Pikó, 1997).
A társas támogatás sok vizsgálat tanúsága szerint befolyásolja a fizikai és pszichiátriai
megbetegedéseket és a halálozást (Stansfeld et al., 1998, Brummet et al., 2005, TemkinGreener et al., 2004, Brown et al., 2003; Ren et al., 1999). A munkahelyi társas támogatás a
pszicho-szociális munkakörnyezet egyik legfontosabb MHOOHP]ĘMH D PXQNDKHO\L VWUHVV]
PHOOHWW (PSLULNXV YL]VJiODWRN DUUD XWDOQDN KRJ\ D PXQNDKHO\L VWUHVV] PHJHOĘ]pVpEHQ pV
KDWiVDLQDNFV|NNHQWpVpEHQDWiUVDVWiPRJDWiVMiWV]KDWMDDG|QWĘV]HUHSHWA társas támogatás
MHOHQWĘVHQFV|NNHQWLDV]RURQJiVDPXQNDKelyi stressz, a burnout tünet-együttes kialakulását
(Oehler et al., 1991 és Stechmiller – Yarandi , 1993, idézi Pikó, 2001). (Burnout, vagyis
kiégés alatt a fizikai, mentális és emocionális fáradtság, frusztráció, érzelmi kiürülés,
deperszonalizáció állapotát értjük, amely akkor jön létre, ha valamely cél, életmód vagy
NDSFVRODW LUiQWL HON|WHOH]ĘGpV QHP KR]]D PHJ D] HOYiUW MXWDOPDW 6DUDILQR  )HNHWH
1991)).
A társas támogatás az egyik legfontosabb munkahelyi stressz modellnek, a Karasek-féle
Megterhelés-Kontroll Támogatás modellnek (Karasek és Theorell, 1990) is fontos eleme.
Karasek szerint (Theorell, 1997) DV]RFLiOLVWiPRJDWRWWViJQDND]RQNtYOKRJ\YpGĘIDNWRUD
munkahelyi pszicho-szociális stresszorok és a megbetegedés közötti kapcsolatban, közvetlen
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KDWiVDL LV YDQQDN SR]LWtYDQ NpSHV EHIRO\iVROQL D] DODSYHWĘ IL]LROyJLDL IRO\DPDWRNDW V
facilitálhatja az aktív megküzdést.
A munkahelyi társas támogatás egy speciális esete az ún. kollektív vagy társas
megküzdés. A munkahelyi stresszorok többsége leggyakrabban nem egy egyént, hanem
N|]|VVpJHNHWFVRSRUWRNDWpULQW)HOWpWHOH]KHWĘWHKiWKRJ\H]HNDFVRSRUWRNPHJLVSUyEiOQDN
– több vagy kevesebb sikerrel – FVRSRUWNpQW PHJN]GHQL H]HNNHO D VWUHVV]RURNNDO (EEĘO
kifolyólag nem elhanyagolható a kollektív megküzdés vizsgálata, és a sikeres megküzdési
VWUDWpJLiNQDND]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNEDpStWpVH$NROOHNWtYYDJ\WiUVDVPHJN]GpV
azt jelenti, hogy a csoportban megjelenik egy olyan új stratégia, amit a tagok nem tudnak a
csoport nélkül gyakorolnLVDPLIHOWHKHWĘHQHJ\PiVLNFVRSRUWEDQQHPYDJ\OHJDOiEELVQHP
tJ\ MHOHQQH PHJ 0HJNO|QE|]WHWKHWĘ WHKiW D PHJN]GpV D]RQ IRUPiMiWyO – melyet az
irodalomban társas megküzdésnek (social coping) neveznek -, mely a társas támogatás
keresésének felel meg (lásd például Pikó, 1997, LaChapelle et al., 2001). A kollektív
megküzdés vizsgálatára példa Pennebaker és Harber (1993) kutatása, melyben egész
N|]|VVpJHNHWpULQWĘNDWDV]WUyIiNKDWiViW pV D]H]HNNHOYDOyHJ\pQL pV NROOHNWtYPHJN]GpVW
vizsgálták. Eredményeik szerint az 1989-es San franciscoi földrengés után jellegzetes és
iOWDOiQRVDQ MHOOHP]Ę V]DNDV]RN MHOHQWHN PHJ D N|]|VVpJ D 6DQ IUDQFLVFRL ODNRVRN 
PHJN]GpVpEHQ $ I|OGUHQJpVW N|YHWĘ HOVĘ KiURP KpWEHQ D ODNRVRN VRNDW JRQGROWDN D
földrengésre és sokat beszéltek is róla másokkal. A kollektív megküzdés második
szakaszában még mindig sokat gondoltak rá, de sokkal kevesebbet beszéltek róla, és ezzel
HJ\WWPHJQĘWWD]HJpV]VpJLpVDOYiVLSUREOpPiNFVDOiGLpVPXQNDKHO\LYLWiNV]iPD$]RN
amiért hirtelen lecsökkent a földrengéssel kapcsolatos beszámolók, beszélgetések száma,
hogy az emberek bár maguk szívesen beszéltek volna róla, nem kívánták meghallgatni mások
földrengéssel kapcsolatos élményeit. A harmadik, utolsó szakaszban az emberek többsége
túltette magát az eseményeken, ismét lecsökkent az egészségi és egyéb problémák száma.
Hasonló eredményeket kaptak akkor, amikor az Öböl-háborúval kapcsolatos kollektív
megküzdést vizsgálták: a megküzdésben itt is sikerült elkülöníteniük ezt a három szakaszt. A
szerzĘN pUWHOPH]pVH V]HULQW D PiVRGLN V]DNDV]EDQ PHJQ|YHNHGHWW HJpV]VpJL pV HJ\pE
SUREOpPiNRNDDEEDQUHMOLNKRJ\DPLQNHWIHO]DNODWyHVHPpQ\HNUĘOYDOyIHOWiUyEHV]pOJHWpV–
amely ebben a szakaszban gátolva volt – HJpV]VpJMDYtWyKDWiV~ 8J\DQDNNRUDV]HU]ĘNiOWal
NtQiOWV]DNDV]PRGHOOLQNiEEOHtUyPLQWPDJ\DUi]yMHOOHJĦtJ\QHPNtQiOPDJ\DUi]DWRWDUUD
sem, miért következik be ez a gátlás, ami a feltáró beszélgetéseket megakadályozza a második
szakaszban. A kutatási eredményeik alapján Pennebaker és Harber hangsúlyozzák, hogy
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megrázkódtatások után közvetlenül megváltoznak a hagyományos szociális normák, az
emberek szabadon beszélnek idegenekkel is, mintegy természetes társas támogatási
folyamatok alakulnak ki a stresszhatás alatt állók megsegítésére, és ezek az eOVĘLGĘV]DNEDQ
PHJOHKHWĘVHQMyOLVPĦN|GQHN
A különféle megküzdési módoknak (köztük a kollektív megküzdésnek) a
stresszorokhoz való illeszkedésen keresztül a jóllétre gyakorolt hatását vizsgálta Hardie
(2005). A kutatás arra irányult, hogy az egyén self-aspektusai (egyéni, társas vagy kollektív)
hogyan befolyásolják az aktuális stresszhelyzetekkel való megküzdést. Hardie feltételezése
szerint az, hogy melyik self-aspektus a domináns, befolyásolja, hogy milyen megküzdési
VWUDWpJLiWIRJYiODV]WDQLD]LOOHWĘ A kutatás során a megküzdési módokat és a stresszorokat is
a self-DVSHNWXVRNQDN PHJIHOHOĘHQ KiURP FVRSRUWED VRUROWiN HJ\pQL WiUVDV YDJ\ NROOHNWtY 
+DUGLHpUWHOPH]pVpEHQDNDSFVRODWLPHJN]GpVRO\DQVWUHVV]FV|NNHQWĘFVHOHNYpVDPLEHHJ\
másik fontos személy is bevonódik, a kollektív megküzdés pedig egy társas csoport bevonását
jelenti (pl. valaki a vallási csoportjához fordul segítségért). Valójában, mint az irodalomban
OHJW|EEHQ Ę LV HJ\ HJ\pQL VWUHVV]RUUDO WiUVDV WiPRJDWiV UpYpQ W|UWpQĘ PHJN]GpVW pUW
kollektív megküzdés alatt. Kutatásának eredményei szerint az egyéni és a kapcsolati stressz a
KR]]iLOOHV]NHGĘPHJN]GpVHQNHUHV]WOSR]LWtYDQNRUUHOiOWDMyO-léttel, míg a nélkül negatívan
(bár nem szignifikánsan). A kapcsolati és az egyéni stressz közvetlenül pozitívan korrelált a
EHWHJVpJJHO D QHP LOOHV]NHGĘ PHJN]GpVHQ NHUHV]WO SHGLJ QHP YROW V]LJQLILNiQV D
korreláció. A második modell (változók kapcsolata a betegséggel) elemzésének így nem
sikerült maradéktalanul igazolnia a hipotéziseket, s ez a megbeszélésben valahogy elsikkad. A
V]LJQLILNiQV ~WYRQDODN KLiQ\iW D NROOHNWtY WHUOHWHQ D V]HU]Ę D]]DO PDJ\DUi]]D KRJ\ D
kollektív self-DVSHNWXV D YL]VJiOW PLQWiEDQ PHJOHKHWĘVHQ J\HQJH YROW (] PDJ\DUi]KDWy
többek között azzal, hogy ezt a vizsgálatot – mint a hasonló vizsgálatok többségét – nyugati,
ún. individualista társadalmakban végezték.
Ezzel szemben Dwairy (2005) tanulmányában azt hangsúlyozza, hogy a kollektív
WiUVDGDOPDNEDQ PLQW SpOGiXO D] L]UDHOL SDOHV]WLQRNp  D VWUHVV]RURN IĘ IRUUiVD D NROOHNWtv
pOHWEHQ WDSDV]WDOW Q\RPiV NDSFVRODWEDQ YDQ D NROOHNWtY LGHQWLWiVVDO (QQHN PHJIHOHOĘHQ D
PHJN]GpV LV LQNiEE NROOHNWtY PLQW HJ\pQL $ NROOHNWtY WiUVDGDOPDNEDQ pOĘN UpV]pUH
OpWUHKR]RWW VWUHVV]NH]HOĘ SURJUDPRNQDN D NROOHNWtY LGHQWLWiVXNDW NHOOHQH HUĘVtWHni, a
csoportok-közötti területtel is foglalkoznia kellene, nemcsak az intrapszichikussal. A
VWUHVV]NH]HOĘSURJUDPRNQDNDV]HU]ĘV]HULQWLWWSODFVDOiGRNDWYDJ\DN|]|VVpJHNHWNHOOHQH
megcéloznia.
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Összefoglalóan a kollektív megküzdéssel foglalkozó irodalomról elmondhatjuk, hogy
a téma fontosságához képest érdemtelenül kevés kutatásban foglalkoznak vele, munkahelyi
környezetben pedig egyáltalán nem vizsgálták. A kollektív megküzdéssel foglalkozó
NXWDWiVRN W|EEVpJH H]W D PHJN]GpVL IRUPiW HJ\V]HUĦHQ D WiUsas támogatás keresésével
azonosítja.
Saját olvasatomban ugyanakkor a kollektív megküzdés egy szociális folyamat, ami
megnyilvánulhat viselkedésesen (pl. egyes, a csoportban alkalmazott feszültségoldó
rituálékban), vagy gondolati, érzelmi szinten is (közöV YpOHNHGpVHN KLHGHOPHN D VWUHVV]UĘO
annak

kontrollálhatóságáról,

stb.).

Maguk

az

alkalmazott

megküzdési

stratégiák

IHOWpWHOH]pVHPV]HULQWQHPNO|QE|]QHNMHOHQWĘVHQD]HJ\pQLV]LQWHQDONDOPD]RWWDNWyOH]HNLV
probléma- és érzelemközpontú megküzdésre bonthatóak. A disszertáció III. fejezetében
ismertetett vizsgálatban a kollektív megküzdéssel is foglalkozom.
3. A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
„A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók, és a társadalom
valamennyi olyan együttes tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség és jól-lét
javítására irányul. A cél eléréséhez szükséges lépések és eszközök a munkaszervezet javítása,
a dolgozói részvétel biztosítása és a személyi kompetencia fejlesztése.” (A Munkahelyi
Egészségfejlesztés Európai Hálózatának Luxemburgi Deklarációja, 1997).
Az 1986-RV 2WWDZDL &KDUWD PHO\ D] HJpV]VpJIHMOHV]WpVUĘO WDUWRWW HOVĘ QHP]HWN|]L
NRQIHUHQFLiQ V]OHWHWW PHJiOODSRGiVRNDW J\ĦMWL |VV]H PiU WDUWDOPD] XWDOiVRNDW D
munkahelynek az egészségfejlesztésben betöltött kitüntetett szerepére vonatkozóan: „A
PXQND pV D V]DEDGLGĘ D] HJpV]VpJ IRUUiVDL NHOO KRJ\ OHJ\HQHN D] HPEHUHN V]iPiUD«$]
egészségfejlesztés olyan élet- és munkakörülményeket hoz létre, amelyek biztonságosak,
|V]W|Q]ĘNNLHOpJtWĘNpV pOYH]HWHVHN´ id.m. 541. o.). A 2005-ös Bangkoki Charta szerint az
egészség fejlesztése érdekében megvalósítandó egyik legfontosabb kötelezettség az
egészségfejlesztést a jó vállalati gyakorlat számára követelménnyé tenni. A vállalati szektor
ugyanis közvetlen hatást fejt ki az emberek egészségére, valamint az egészséget meghatározó
WpQ\H]ĘNUH $ PXQNiOWDWyN IHOHOĘVVpJJHO WDUWR]QDN D PXQNDKHO\L EL]WRQViJ pV HJpV]VpJ
biztosításáért, alkalmazottaik, azok családja, valamint a közösség egészségének és jóllétének
HOĘPR]GtWiViért. (Bangkoki Charta, 2005).
$PXQNDKHO\NLWQWHWHWWKHO\V]tQHD]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNQDNHJ\UpV]WD]pUW
PHUWDFpOFVRSRUWLWWN|QQ\HQHOpUKHWĘ $UpV]YpWHOYDOyV]tQĦVpJpWQ|YHOLKRJ\PXQNDLGĘEHQ
és helyben zajlanak a programok.). Ezen felül az alkalmazotti réteg fogékony közönséget
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MHOHQWD]LO\HQSURJUDPRNUDpVJ\DNUDQĘNDKDJ\RPiQ\RVHJpV]VpJJ\iOWDODOHJQHKH]HEEHQ
HOpUKHWĘN XJ\DQDNNRU W|EE V~O\RV EHWHJVpJ V]HPSRQWMiEyO D OHJYHV]pO\H]WHWHWWHEEHN 1HP
HOKDQ\DJROKDWy WRYiEEL HOĘQ\H PpJ D Punkahelyeknek, hogy a program szervezéséhez
IHOKDV]QiOKDWyDN D PXQNDKHO\HQ PiU PĦN|GĘ OpWH]Ę NRPPXQLNiFLyV FVDWRUQiN D
munkatársak közti kapcsolatok. (Pencak, 1991, Naidoo és Wills, 1999).
3.1. A munkavégzés és az egészség közötti kapcsolat
A munkahelyi HJpV]VpJIHMOHV]WpV pUGHNOĘGpVpQHN N|]pSSRQWMiEDQ D PXQNiQDN D]
egészségre gyakorolt hatása van. Ez a hatás többféle lehet:
A munka egyrészt HOĘQ\|V D] HJpV]VpJ V]HPSRQWMiEyO: jövedelmet hoz, növeli az
önértékelést, társas kapcsolatok kiépítésére teremt lHKHWĘVpJHW $ M|YHGHOHP D]pUW – is –
fontos, mert a felmérések tanulsága szerint az emberek rendelkezésére álló anyagi eszközök
nagymértékben befolyásolják az egészségi állapotukat. A munkavégzés az önértékeléshez
HOVĘVRUEDQ D VLNHUHV IHODGDWPHJROGiVRQ LOletve az arra kapott pozitív értékelésen keresztül
járul hozzá. A legtöbb munkavégzést követi ugyanis valamilyen értékelés – ha csak
informális is – D YH]HWĘ YDJ\ D NROOpJiN UpV]pUĘO (]HNEĘO D] pUWpNHOpVHNEĘO D V]HPpO\
információt kaphat a saját képességHLUĘO tJ\ IHMOHV]WKHWL |QLVPHUHWpW Q|YHOKHWL |QEL]DOPiW
magabiztosságát. A munkatársakkal kialakított kapcsolat pedig a szociális támogatottsághoz
járul hozzá (Naidoo és Wills, 1999).
$ PXQND RO\DQ SR]LWtY MHOOHP]ĘL PLQW D NRQWUROO PDJDV V]LQWMH WiPRgatás és
jutalmazás – a fent említett önértékelés fokozásán túl – növelik az én-hatékonyságot, és a
környezet feletti észlelt kontroll mértékét is. Ezek a pozitív pszichológiai állapotok pedig
csökkentik a krónikus fiziológiai arousalt, fokozzák az immunrendszer válaszkészségét, ami
SHGLJ MREE HJpV]VpJL iOODSRWKR] YH]HW 6WDQVIHOG   8J\DQDNNRU H SR]LWtY MHOOHP]ĘN
KLiQ\D LOOHWYH D PXQND RO\DQ QHJDWtY MHOOHP]ĘL PLQW D QDJ\ PHJWHUKHOpV D] HUĘIHV]tWpVjutalom egyensúlyának hiánya növelheti a fiziológiai arousalt vagy a hipotalamusz-hipofízismellékvese rendszeren keresztül, vagy a “harcolj, vagy menekülj” válaszon (Cannon, 1929) és
DPHOOpNYHVHYHOĘKRUPRQRNIHOV]DEDGXOiViQNHUHV]WO
A munka és az egészségi állapot közötti negatív kapcsolat egy sokat kutatott formáját a
munkahelyi

stressz

okozta

megbetegedések

alkotják.

A

munkahelyi

stressznek,

PHJWHUKHOpVQHND]HJpV]VpJLiOODSRWUDJ\DNRUROWKDWiViWHOHPH]HQGĘV]iPRVPRGHOOV]OHWHWW
(]HN N|]O WDOiQ D OHJW|EEHW YL]VJiOW PRGHOO D .DUDVHN QHYpKH] IĦ]ĘGĘ már hivatkozott
Megterhelés-Kontroll-Támogatás modell (Karasek és Theorell, 1990, DeJonge et al., 1999,
Theorell, 1997). A modell feltételezi, hogy a legnagyobb munkahelyi stressz a magas
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pszichológiai követelmények/megterhelés, és az alacsony döntési jogkör, kontroll
NRPELQiFLyMiYDOMHOOHPH]KHWĘPXQNDN|U|NEHQDODNXONL$]HOPpOHWNpVĘEELWRYiEEIHMOHV]WHWW
változata szerint a munkahelyi szociális támogatottság képes még a rossz munkakörülmények
(alacsony kontroll, nagy megterhelés) hatását is enyhíteni. A PRGHOOWHOOHQĘUL]HQGĘDPXQND
pszicho-V]RFLiOLVMHOOHP]ĘLQHNDV]tYNRV]RU~pUEHWHJVpJHNNHOYDOy NDSFVRODWiW NXWDWYDQDJ\
számú vizsgálatot folytattak. Az alacsony döntési jogkörnek a szív-érrendszeri betegségekre
való kockázatát szinte minden vizsgálat kimutatta (Theorell, 1997). Sluiter et al. (2001)
vizsgálatukban azt találták, hogy az alacsony szociális támogatás, a magas megterhelés
nagyobb pihenés iránti igénnyel, több egészségi panasszal járt együtt. Ebben a vizsgálatban
ugyanakkor a kontrollnak az egészségi panaszokra gyakorolt – sok vizsgálatban kimutatott –
KDWiViWQHPWXGWiNPHJHUĘVtWHQL
$ PXQNDKHO\L VWUHVV] pV HJpV]VpJ NDSFVRODWiYDO IRJODONR]y PiVLN MHOHQWĘV PRGHOO D
Siegrist (1996) (UĘIHV]tWpV pV MXWDORP HJ\HQV~O\D PRGHOO. A modell szerint az egészségre
YHV]pO\HVPXQNDKHO\LN|UOPpQ\HNDNNRUiOOQDNHOĘKD|VV]HQHPLOOpVYDQDPHJWHUKHOpVpV
a jutalmak között, vagyis ha a nagy munkahelyi megterheléshez a hosszú-távú jutalmak fölötti
alacsony kontroll társul. Vizsgálatokban sikerült igazolni, KRJ\DQDJ\HUĘIHV]tWpVNLVMXWDORP
MyOHOĘUH- MHOH]WHDV]tYNRV]RU~pUEHWHJVpJHNHOĘIRUGXOiViW
A harmadik fontos modell a Személy-környezet illeszkedés modellje (Harrison, 1978).
Az elmélet szerint feszültség abból fakad, ha rossz az illeszkedés a személy képességei és a
munkakörülmények, valamint a dolgozó igényei, céljai és a konkrét munka elrendezés/jelleg
vagy munkakörnyezet között. Az össze nem illés fokozott igénybevételhez vezet, a hosszú
ideig fennálló túlzott munkahelyi igénybevétel pedig különb|]Ę PHQWiOLV pV IL]LNDL
betegségek kialakulását eredményezi.
A munkának vannak közvetett hatásai is az egészségi állapotra: a munka pozitív
MHOOHP]ĘLD]HJpV]VpJUHNHGYH]ĘDQHJDWtYMHOOHP]ĘLSHGLJD]HJpV]VpJUHNiURVYLVHONHGpVHN
szokások (pl. dohányziVHOKt]iV IHOYpWHOpWYDOyV]tQĦVtWL8J\DQDNNRU6WDQVIHOG  VDMiW
YL]VJiODWiEDQ QHP WXGWD LJD]ROQL D PXQNDMHOOHP]ĘN H N|]YHWHWW – az életmódon keresztül
gyakorolt – hatását.
A munkának lehet közvetlen negatív hatása is az életmódra, amennyiben bizonyos
foglalkozások együtt járnak egészségre káros szokások felvételével (pl. vendéglátás –
DONRKROIRJ\DV]WiV GRKiQ\]iV  LOOHWYH D V]HUYH]HWL NXOW~UD LV ³HOĘtUKDWMD´ D NRFNi]DWRV
viselkedések gyakorlását (pl. dohányipari cégeknél a dohányzást).
A munkának az egészségre gyakorolt negatív hatásai közé tartoznak a veszélyes,
PpUJH]Ę DQ\DJRN NH]HOpVpEĘO IDNDGy PHJEHWHJHGpVHN D NHGYH]ĘWOHQ IL]LNDL N|UOPpQ\HN
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között végzett munka, a túlzott fizikai, vagy mentális igénybevétellel járó munkák, a
munkahelyi balesetek.
A munkának az egészségre gyakorolt negatív hatásai az egyén, a család, a vállalat,
YDODPLQWD]RUV]iJDWiUVDGDORPV]LQWMpQLVpUH]WHWLNKDWiVXNDW %ĘYHEEHQOiVGD0XQNDKHO\L
egészségfejlesztés Magyarországon alfejezetben). Éppen ezért e negatív haWiVRNPHJHOĘ]pVH
kezelése több terület, intézményrendszer feladatkörébe is beletartozik. E területek közül
ebben a dolgozatban részletesen a munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozom, de az
alábbiakban röviden utalok az ergonómia, a humán-HUĘIRUUiVJD]dálkodás, és a foglalkozásegészségügy szerepére is.
 (UJRQyPLD KXPiQHUĘIRUUiV JD]GiONRGiV IRJODONR]iV-egészségügy és munkahelyi
egészségfejlesztés
Az ergonómia az ember és munkakörnyezete kölcsönhatásának tudományos
tanulmányozása (Murrel, 1965, idézi Antalovits, 2001). Az ergonómia egyik fontos célja
biztosítani az ember számára a munkahelyen (és azon kívül) a hatékony, biztonságos és
kényelmes tevékenység feltételeit. Az ergonómiai szempontú munkahely- és munkakörnyezet
NLDODNtWiVD]HPEHULHUĘIRUUiVKDWpNRQ\IHOKDV]QiOiViYDOHJ\LGHMĦOHJEL]WRVtWMDD]HJpV]VpJHV
komfortos munkavégzés feltételeit és a jó közérzetet. Az ergonómiai szempontok figyelmen
kívül

hagyása

a

termelési

rendszerek,

gépek,

berendezések

tervezésénél

olyan

következményekhez vezet, mint például:
x

1|YHNYĘKLiQ\]iV

x

+LEi]iVRNpVEDOHVHWHNQ|YHNYĘYDOyV]tQĦVpJH

x

Fizikai és pszichés egészségkárosodás

$]HUJRQyPLDLV]HPOpOHWJ\DNRUODWLDONDOPD]iVLOHKHWĘVpJHLVRNUpWĦHNPHJMHOHQKHWD
PXQNDKHO\ PXQNDIHODGDW NLDODNtWiViQDN PĦV]DNL-technikai és szervezési megoldásában, a
folyamatirányításban, a termékek fejlesztésében, valamint a munkahelyen kívüli környezet
kialakításában. (Antalovits, 2001).
Az HPEHUL HUĘIRUUiV JD]GiONRGiV V]iPiUD V]LQWpQ IRQWRV WpQ\H]Ę D GROJR]yN
egészségi állapota. Az HPEHUL HUĘIRUUiV PiUD XJ\DQLV D KRVV]~ WiY~ YHUVHQ\NpSHVVpJ
NXOFViYi HOVĘUHQGĦ YHUVHQ\WpQ\H]ĘYp YiOW %DNDFVL HW DO   $] HPEHUL HUĘIRUUiV
PHQHG]VPHQWIHODGDWDKRJ\KDWpNRQ\V]HUYH]HWWp|VV]HKR]]DD]RNDWD]HPEHUHNHWDNLNEĘOD
szervezet áll, leheWĘYp WpYH V]iPXNUD KRJ\ HJ\pQHQNpQW pV D FVRSRUW WDJMDLNpQW LV
maximálisan hozzá tudjanak járulni a szervezet sikeréhez. Segít méltányos munkafeltételeketpVN|UOPpQ\HNHWWHUHPWHQLpVRO\DQPXQNiWEL]WRVtWDQLDPHO\DGROJR]yV]iPiUDNLHOpJtWĘ
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(Ezekbe a méltányos munkafeltételekbe természetesen beletartoznak az egészségre nem káros
N|UOPpQ\HNLV $GROJR]yHJ\pQHNHJpV]VpJLiOODSRWDPLQWV]HPpO\HVHUĘIRUUiVLV IRQWRV
KLV]HQH]HNEĘODV]HPpO\HVHUĘIRUUiVRNEyOLQWHJUiOyGLNDV]HUYH]HWLHUĘIRUUiV$Vzemélyzeti
vezetés funkciói között explicit módon is szerepelhet az egészségvédelem és biztonság
NpUGpVH *D]GDJ pV 6]DWPiULQp   .|]YHWYH SHGLJ D] HPEHUL HUĘIRUUiV PHQHG]VPHQW
iOWDONLGROJR]RWWWHOMHVtWPpQ\pUWpNHOĘMXWDOPD]yUHQGV]HUHNLV - a fent már említett módon kihathatnak az egészségi állapotra.
A foglalkozás-egészségügyL V]ROJiODWRNQDN D] HOĘ]ĘHNNHO V]HPEHQ PiU N|]SRQWL
IHODGDWXN D GROJR]yN HJpV]VpJpYHO YDOy W|UĘGpV $ IRJODONR]iV-egészségügyi szolgálatok
IHODGDWDLYDO PĦN|GpVL PyGMiYDO DOibb (a magyarországi munkahelyi egészségfejlesztést
tárgyaló alfejezetben) részletesebben foglalkozom, most röviden áttekintem a foglalkozásegészségügy és a munkahelyi egészségfejlesztés közti leglényegesebb eltéréseket. A két
terület megközelítése közötti HOWpUpV HJ\UpV]W D] HJpV]VpJpUW YDOy IHOHOĘVVpJ PHJtWpOpVpEHQ
van. A foglalkozás-egészségügy alapfeltevése, hogy minden munkahelyi sérülésért,
IRJODONR]iVLPHJEHWHJHGpVpUWDPXQNiOWDWyDIHOHOĘVIJJHWOHQODWWyOKRJ\D]DGRWWNRQNUpW
esetben ki hibázott; míg a munkahelyi egészségfejlesztés – DQQDN LV IĘNpQW D] HJ\pQL
megközelítése (lásd alább) – DIHOHOĘVVpJHWLQNiEED]HJ\pQLPXQNDYiOODOyUDKHO\H]L
A másik lényeges eltérés a két megközelítés fókuszában álló problémákban van. A
foglalkozás-egészségügy IĘFpOMDDPXQNDN|UQ\H]HWEĘOV]iUPD]yHJpV]VpJNiURVtWyYHV]pO\HN
felismerése, e veszélyek által a dolgozók egészségére kifejtett hatások elemzése, kezelése, az
HJpV]VpJNiURVtWy KDWiVRN OHKHWĘVpJ V]HULQWL FV|NNHQWpVH SpOGiXO D] ]HPEHQ MHOHQOHYĘ
PpUJH]Ę Jizok

koncentrációjának

csökkentésével),

illetve

a

dolgozók

DONDOPDVViJiQDN PHJiOODStWiVD HOOHQĘU]pVH $ IRJODONR]iV-egészségügy

egészségi
reagál

a

PXQNDIRO\DPDW VRUiQ IHOOpSĘ SUREOpPiNUD (]HNQHN D UHDNFLyNQDN D FpOMD OHJLQNiEE D
bizonyos egészség-kockázatok indikátoraként értelmezett bio-kémiai, fizikai, élettani faktorok
fejlesztése (Chu és Simson, 1994). A munkahelyi egészségfejlesztés célja ezzel szemben a
dolgozók általános egészségének fejlesztése, növelve az egyéneknek a saját egészségük feletti
kontUROOMiW D] pUWH YDOy IHOHOĘVVpJYiOODOiVXNDW $ KDJ\RPiQ\RV RUYRVOiVVDO V]HPEHQ WHKiW –
ahova a foglalkozás-egészségügy is tartozik -, amely a klienst egyfajta gyermeki szerepbe
KHO\H]LDNLQHND]HJ\HWOHQIHODGDWDKRJ\JRQGRVDQEHWDUWVDDÄV]OĘ´YDJ\Melen esetben az
RUYRV XWDVtWiVDLW D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WpV IHOQĘWWNpQW NH]HOL NOLHQVpW DNLQHN MRJD pV
OHKHWĘVpJH YDQ G|QWHQL D VDMiW HJpV]VpJpW pULQWĘ NpUGpVHNEHQ ,GHiOLV HVHWEHQ H NpWIpOH
V]HPOpOHWQHN pV J\DNRUODWQDN HJ\WWPĦN|GYH NHOOHQH D GROJozók jobb egészségének célját
szolgálni.
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3.3. A munkahelyi egészségfejlesztés célja, elterjedtsége
$PXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WpVLSURJUDPRNPHJMHOHQpVpQHNHOVĘGOHJHVNLYiOWyRNDD
GROJR]yNEHWHJVpJHPLDWWDPXQNiOWDWyNUDQHKH]HGĘN|OWVpJHNUDGLNiOLVPHJnövekedése volt.
Egyes országokban ugyanis (pl. USA) a munkáltató fizeti dolgozói, és azok családtagjainak
egészségbiztosítását. De azokban az országokban is, ahol ez nem így van, a dolgozók
KLiQ\]iVD MHOHQWĘV N|OWVpJHNHW Uy D YiOODODWRNUD $ SURJUDPRN FpOMD WHKiW HOVĘVRUEDQ D
GROJR]yNHJpV]VpJpQHNMDYtWiViQNHUHV]WOHN|OWVpJHNFV|NNHQWpVHYROW,GĘN|]EHQD]RQEDQ
kiderült, hogy a munkahelyi egészségfejlesztési programoknak a fentieken kívül egyéb
NHGYH]ĘKDWiVDLLVYDQQDN OiVGDIHMH]HWHW PHO\HNNözvetett módon szintén javíthatják a
vállalat eredményességét.
A munkahelyi egészségfejlesztési programok az USA-EyOLQGXOWDNRWWURKDPRVDQQĘ
az elterjedtségük: egy 1989-HVIHOPpUpVV]HULQWDPDJiQV]HNWRUIĘQpOW|EEHWIRJODONR]WDWy
vállalatainak 65,5 százaléka végzett valamilyen egészségfejlesztési tevékenységet (Pencak,
1991). Egy 1992-es felmérés szerint a munkahelyek 81%-a kínált legalább egy
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ DNWLYLWiVW 6WRNROV pV PWVDL   ,GĘN|]EHQ H]HN D SURJUDPRN 1\XJDWEurópában is egyre gyakoribbá válnak. Az Egyesült Királyságban például 1996-os adatok
szerint a nagyvállalatok 69 százaléka, a kicsik 40 százaléka foglalkozik egészségfejlesztéssel
(Sanders és Crowe, 1996).
3.4. A (sikeres) munkahelyi egészségfejlesztés eredményei
A sikereVPXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNHUHGPpQ\HL– miként a dolgozók
rossz egészségi állapotából fakadó költségek, problémák is – több szinten is megjelennek. A
SURJUDPRWEHYH]HWĘszervezet szintjén a hatásvizsgálatok tanúsága szerint az egészségfejleszWĘ
SURJUDPRN HUHGPpQ\HNpSSHQ MDYXO D YiOODODW NOVĘ PHJtWpOpVH – egy, a dolgozóiról
gondoskodó szervezet képét mutatja - YDODPLQW QĘ D WHUPHOpNHQ\VpJ D GROJR]yN QDJ\REE
elégedettségének,

kevesebb

hiányzásának

és

a

javuló

munkatársi

kapcsolatoknak

köszönheWĘHQ 3HQFDN   Csökkenek az orvosi, illetve a dolgozók hiányzásából fakadó
N|OWVpJHN (] XWyEEL HUHGPpQ\ MHOHQWĘV pV YLV]RQ\ODJ N|QQ\HQ NLPXWDWKDWy
költségmegtakarítást hoz a vállalatok számára. A Marwick (1992) által idézett példák 15%
körüli hiányzáscsökkenést mutatnak. A programok további eredménye még, hogy csökken a
dolgozók kilépési aránya, a fluktuáció, javul a munkahelyi légkör, a morál, a szervezettel
V]HPEHQL DWWLWĦG|N D PXQNDWiUVDN N|]WL NDSFVRODWRN 6DQGHUV pV &URZH   $
munkavállaló egyén szintjén D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN OHJIRQWRVDEE
HUHGPpQ\H KRJ\ MDYXO D GROJR]yN HJpV]VpJL iOODSRWD N|]pU]HWH YDODPLQW SpQ]W pV LGĘW
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WDNDUtWDQDN PHJ D] HJpV]VpJL V]ROJiOWDWiVRN PXQNDKHO\HQ YDOy KR]]iIpUKHWĘVpJpYHO 6HJDO
1999). A társadalom szintjén D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN IRQWRV HUHGPpQ\H
KRJ\ FV|NNHQWLN D NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL FVRSRUWRN HJpV]VpJL iOODSRWiEDQ PHJOpYĘ
HJ\HQOĘWOHQVpJHNHW &V|NNHQQHN D WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL HJpV]VpJJ\L N|OWVpJHN KLV]HQ
ezeket a munkahelyi programokat a vállalatok részben vagy teljes egészében maguk
finanszírozzák. Figyelembe véve, hogy egyes becslések szerint (Breucker és Schröer, 1999) –
EHWHJVpJIDMWiWyOIJJĘHQ– a leggyakoribb megbetegedések 25-40%-a munkával kapcsolatos,
az egéV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNUpYpQMHOHQWĘVPpUWpNĦPHJWDNDUtWiVpUKHWĘHO$PXQNDKHO\L
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN PLQGH]HNHQ IHOO KDWpNRQ\ PyGRQ MDYtWMiN D] iOODPSROJiURN
egészségi állapotát, ami hozzájárul az ország versenyképességének növekedéséhez (Segal,
1999).
$PXQNDPLQWHJpV]VpJIHMOHV]WĘWpQ\H]Ę
A munkának az egészségre gyakorolt hatásainál megemlítettük, hogy pozitív hatásai is
OHKHWQHND]HJpV]VpJUH(]WD]LVPXWDWMDSpOGiXOKRJ\LGĘVHPEHUHNpOHWpWVRNV]RUpYHNEHQ
PpUKHWĘ PpUWpNEHQ PHJ tudja hosszabbítani a testüket-elméjüket fitten tartó munka vagy
hobbi. A nyugdíjazás utáni aktivitás befolyásolja a túlélést, növeli a jóllétet. A súlyosan
IRJ\DWpNRVRNpOHWPLQĘVpJpWpVMyO-létét is drámaian javítani tudja még a fizetetlen (de nem az
értelmetlen) munka is (Schilling, 1989).
1pKiQ\ HPEHU V]iPiUD D PXQND NUHDWtY |V]W|Q]Ę WHYpNHQ\VpJ YpJ]pVpUH Q\~MW
OHKHWĘVpJHW 0iVRN V]iPiUD DNLNQHN D PXQNiMD XQDOPDVDEE LQNiEE NDSFVRODWRN NLpStWpVpW
WHV]L OHKHWĘYp 6FKLOOLQJ   0LQGNpW WpQ\H]Ę SR]Ltívan hat az emberek önértékelésére,
testi-lelki jól-létére.
Antonovsky (1987) felhívja a figyelmet, hogy az egészséggel foglalkozó kutatások,
elméletek, beavatkozások többségét túlzottan kóroki megközelítésmód jellemzi, vagyis
mindig azt keresik, mi az, ami beteggé tesz, s nem azt: mi az, ami egészségesen tart. Az
XWyEEL NpUGpV PiU D] Ę QHYpKH] NDSFVROyGy ~Q VDOXWRJHQLNXV PHJN|]HOtWpVW IpPMHO]L (] D
PHJN|]HOtWpV D]RNDWDWpQ\H]ĘNHWNHUHVLPHO\HNNpSHVVpWHV]LND] HPEHUHNHW D – nem csak
immunológiai értelemben vett – kórokozókkal való megküzdésre, az egészségük károsodása
QpONOVĘWDNiUD]HJpV]VpJNNLIHMH]HWWMDYXOiViYDO
Antonovsky szerint a túlzottan kóroki szemlélet a foglalkozási stressz kutatására is
MHOOHP]Ę9pOHPpQ\HV]HULQWD]RQEDQDIRJODONR]iVLVWUHVV]pVDPXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WĘ
WpQ\H]ĘN WDQXOPiQ\R]iVDNRU W|EE RNEyO LV FpOV]HUĦEE D VDOXWRJHQLNXV V]HPOpOHWPyGRW
DONDOPD]QL$NyURNLV]HPOpOHWDONDOPD]iViYDOV]HPEHQLNLIRJiVDLDN|YHWNH]ĘN(OĘV]|U is a
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pszicho-szociális stresszorok a munkahelyen mindig jelen vannak, nem lehetséges teljesen
VWUHVV]PHQWHV PXQNDKHO\L N|UQ\H]HW OpWUHKR]QL 1HP FpOUDYH]HWĘ WHKiW D PXQNDKHO\L
VWUHVV]RURNDW NLNV]|E|OHQGĘ ]DYDUy WpQ\H]ĘQHN WHNLQWHQL Másodszor a kóroki szemlélet a
stresszorokat válogatás nélNONiURVQDNWDUWMDD]HJpV]VpJUHKRORWWVRNVLNHUHVHQOHN]GKHWĘ
stresszor nemhogy káros hatást eredményezne, inkább pozitív élményhez vezet. Harmadrészt
D NyURNL PHJN|]HOtWpV ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\MD D PXQND VDOXWRJHQLNXV MHOOHP]ĘLW (]
olyannyira igaz, KRJ\ V]DYXQN VLQFV D]RNQDN D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ IDNWRURNQDN D OHtUiViUD
melyek jelenléte – a stresszorok egyfajta ellentettjeként – bizonyos körülmények között a
IHV]OWVpJ pV D] HJpV]VpJ PHJIHOHOĘ NH]HOpVpKH] YH]HW Negyedszer a kóroki megközelítés
nem ad egy átfogó elméleti keretet, amire a salutogenikus megközelítés viszont alkalmas
lenne.
Mindezen

okokból

kiindulva

Antonovsky

bemutatja

saját,

salutogenikus

PHJN|]HOtWpVĦ HOPpOHWL PRGHOOMpW PLQW D PXQNDN|UOPpQ\HN WDQXOPiQ\R]iViQDN DONDOPDV
eszközét. Ennek a modellnek a központi hipotézise az, hogy minél nagyobb koherenciapU]pNNHOUHQGHONH]LNYDODNLDQQiOYDOyV]tQĦEEKRJ\PHJIHOHOĘPyGRQWXGPDMGPHJN]GHQL
DUiQHKH]HGĘSV]LFKR-szociális stresszorokkal. A koherencia-érzék D]HJ\pQWpUĘLQJHUHNQHN
azRN NRQWUROOiOKDWyViJD PHQWpQ W|UWpQĘ iOWDOiQRV pU]HOPL-kognitív észlelését jelenti. A
koherencia-pU]pNQHN KiURP |VV]HWHYĘMH YDQ PHQQ\LUH OiWMD D] LOOHWĘ D] LQJHUHNHW
IHOIRJKDWyQDN NH]HOKHWĘQHN LOOHWYH pUWHOPHVQHN MHOHQWpVVHO EtUyQDN $ felfoghatóság azt
jelenti, hogy az egyén mennyire találja meg a rá ható ingerek kognitív értelmét. A
NH]HOKHWĘVpJ D]W MHO|OL KRJ\ D] HJ\pQ V]HULQW D] Ę UHQGHONH]pVpUH iOOy HUĘIRUUiVRN
PHJIHOHOĘHN-e az ingerek által felvetett igények kielégítésére, vagyis, hogy érzése szerint
tudja-e majd kezelni a helyzetet (vö. Lazarus-féle másodlagos értékelés). Az értelmesség
pedig arra vonatkozik, az egyén úgy érzi-e, hogy az életnek mind érzelmileg, mind kognitívan
értelme van, s hogy legalább néhány probléma azok közül, amikkel találkozik, megéri az
energia-EHIHNWHWpVW HON|WHOH]ĘGpVW EHYRQyGiVW pV LQNiEE NLKtYiVQDN PLQW WHKHUQHN
WHNLQWKHWĘ $] HEEĘO D KiURP IDNWRUEyO |VV]HWHYĘGĘ NRKHUHQFLD-pU]pN HJ\LN IĘ IXQNFLyMD
pedig megküzdeni a stresszorokkal, megakadályozni, hogy a kezdeti IHV]OWVpJEĘO VWUHVV]
alakuljon ki, s ily módon védeni, fejleszteni az egészséget.
A magas fokú koherencia-érzék akkor alakul ki egy emberben, ha élete során sok
olyan élményben volt része, melyeket az állandóság, a túlterhelés-alulterhelés egyensúlya és a
G|QWpVKR]DWDOEDQYDOyUpV]YpWHOLOHKHWĘVpJMHOOHPH]%iUDNRKHUHQFLD-érzék kialakulásában az
pOHW HOVĘ - pYpQHN YDQ NLWQWHWHWW V]HUHSH NLVHEE YiOWR]iVRN IHMOĘGpVHN NpVĘEE LV
EiUPLNRU HOĘIRUGXOKDWQDN SpOGiXO D PXQNDKHO\L N|UOPpQ\HN N|YHWNH]WpEHQ. Milyen
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PXQNDKHO\L WpQ\H]ĘN D]RN PHO\HN D NRKHUHQFLD-érzék három komponensének, az
pUWHOPHVVpJQHN D NH]HOKHWĘVpJQHN pV D IHOIRJKDWyViJQDN D PHJMHOHQpVpW IHMOĘGpVpW
HUHGPpQ\H]LNpVtJ\HJpV]VpJIHMOHV]WĘIDNWRURNQDNWHNLQWKHWĘN"
Az értelmesség érzésének kialakulásához lényeges, hogy a dolgozók részt vehessenek
DPXQNiMXNDWpULQWĘG|QWpVHNPHJKR]DWDOiEDQ+DD]HJ\pQV]DEDGRQPHJYiODV]WKDWMDKRJ\
milyen munkát végez, örömöt és büszkeséget fog átélni. A munkahelyi öröm és büszkeség
érzésének kialakulásáhR]YH]HWKHWWRYiEEiD]KDD]HJ\pQQHNOHKHWĘVpJHYDQDPXQNiMiEDQ
az ön-kifejezésre, illetve ha a társadalom és maga az egyén megbecsüli, értékesnek tartja az
általa végzett munkát, és a vállalatot, amiben dolgozik. A munka értelmességének érzéséhez
hozzájárul még a munkavégzés intrinsic motivációja, illetve az érzés, hogy a munka által
megszerzett javak felhasználhatóak más – az egyén számára fontos – értékek
megvalósításához. Egy sokat kutatott változó, a döntési jogkör (ami a Karasek féle
munkahelyi stresszmodellnek központi faktora) is központi elem a munka értelmességének
kialakulásában. A dolgozó minél inkább maga határozhatja meg az általa elvégzett
feladatokat, annál nagyobb energiát fog ezekbe a feladatokba belefektetni.
A NH]HOKHWĘVpJ pU]pVpQHN kialakulásához az kell, hogy a dolgozó úgy észlelje nincs
kitéve a munkahelyén se túl, se alulterhelésnek. A túlterhelés ugyanis azt jelenti a dolgozó
V]iPiUDKRJ\QHPUHQGHONH]LNDSUREOpPiNNH]HOpVpKH]V]NVpJHVHUĘIRUUiVRNNDO WXdással,
NpV]VpJHNNHODQ\DJLDNNDOIHOV]HUHOpVVHO YDJ\LVQHPWXGPHJN]GHQLYHON$NH]HOKHWĘVpJ
érzésének létrejöttéhez fontos, hogy a dolgozó úgy érezze, a munkahelye biztosítja számára a
munkavégzéshez szükséges környezetet, felszerelést, valamint rendelkezésére áll az
informális kapcsolatok jelentette társas támogatás is. A túlterhelés mellett az alulterhelés is –
vagyis, ha a munkában nincs tényleges komplexitás – JiWMD OHKHW D NH]HOKHWĘVpJ pU]pV
kialakulásának.
A munkahelyi környezet felfoghatóságának érzéséhez vezethet a munkahelyen, ha a
dolgozó ismeri a kollégái szerepét, a problémák többféle megoldását, a vállalat átfogó céljait,
terveit. A felfoghatóság érzéséhez nagyon lényeges még az állás biztonsága: az, hogy a
dolgozó bízhasson benne,
x

hogy nem fogják elbocsátani, hacsak nem szegi meg durván a szabályokat,

x

KRJ\ D] D V]HNWRU DPLEHQ GROJR]LN QHP IRJ PLQGHQ HOĘMHO QpONO IHOHVOHJHVVp
válni,

x

hogy a vállalat, ahol dolgozik életképes,

x

KRJ\DWiUVDGDOPLUHQGV]HUDPLEHQpONHOOĘHQVWDELO
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7HKiW KD D PXQNDKHO\L N|UQ\H]HW OHKHWĘYp WHV]L KRJ\ D GROJR]y OiVVD D Weljes
VSHNWUXPRWpVEHQQHDVDMiWKHO\pWKDH]DN|UQ\H]HWHOĘVHJtWLDEL]DOPDWpVDEL]WRQViJpU]pVW
WiPRJDWMD D My NRPPXQLNiFLyW pV WiUVDV NDSFVRODWRNDW DNNRU MHOHQWĘVHQ PHJHUĘV|GLN D
dolgozónak az érzése, hogy a világ – pVEHQQHD]ĘPXQNDKHO\H– egy PHJpUWKHWĘIHOIRJKDWy
hely.
Végül fontos megemlíteni, hogy Antonovsky szerint – ugyanúgy, ahogy az egészség
VHP HJ\HQOĘ D EHWHJVpJ KLiQ\iYDO – D VWUHVV]RURN pV D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ PXQNDKHO\L
WpQ\H]ĘN VHP HJ\V]HUĦHQ XJ\DQD]RQ GLPHQ]Ly HOOHQWpWHV YpJSRQWMDi. Ezt a feltételezést
DOiWiPDV]WMD D] D WpQ\ KRJ\ YDQQDN RO\DQ PXQNDKHO\L MHOOHP]ĘN DPHO\HN IHMOHV]WLN D
koherencia-érzéket, de amelyek hiánya nem jelent automatikusan stresszort; például ha a
gyári munkás nem látja a saját szerepét a teljes termelési folyamatban, az nem feltétlenül
jelent stresszt számára, de csökkenti a koherencia-érzékét.
$QWRQRYVN\ IHOIRJiVD ~MtWyQDN WHNLQWKHWĘ DPHQQ\LEHQ D KDQJV~O\W D PXQNDKHO\L
NiURVtWyWpQ\H]ĘNDVWUHVV]RURNWDQXOPiQ\R]iViUyOiWKHO\H]LD]HJpV]VpJIHMOHV]WĘPXQNahelyi
faktorok kutatására. (Meg kell azonban jegyezni, hogy a hatásában pozitív stressz, az
eustressz már Selyénél (1983) is megjelent).
$PXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNpUWpNHOpVHJD]GDViJRVViJD
Tekintve, hogy a munkahelyi egészségfejles]WĘSURJUDPRNDWDYiOODODWRNJ\DNRUODWLpV
anyagi igénye hívta és tartja életben, nem elhanyagolható kérdés e programok
JD]GDViJRVViJiQDNYL]VJiODWD8J\DQDNNRUQHPN|QQ\ĦIHODGDWH]KLV]HQDSURJUDPEDQYDOy
részvétel, a szervezeti egészségügyi kezdeményH]pVHN D YiOODODWL MHOOHP]ĘN pV D] HJpV]VpJL
iOODSRW N|]|WWL NDSFVRODWRN UHQGNtYO ERQ\ROXOWDN YDODPLQW NOVĘ WpQ\H]ĘN LV V]HUHSHW
MiWV]DQDN HPLDWW QHKp] D] HJpV]VpJL iOODSRWEDQ EHN|YHWNH]Ę EiUPLO\HQ YiOWR]iVW D
programnak tulajdonítani (Segal, 1999). A]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNpUWpNHOpVpQpORO\DQ
adatokat szoktak használni, mint az egészségi állapot kulcs paraméterei, az életstílus
MHOOHP]ĘNDYiOODODWLWHOMHVtWPpQ\PXWDWyNYDODPLQWDUpV]WYHYĘNV]XEMHNWtYpUWpNHOpVH
A munkahelyi egészségfejlesztési programok értékelésénél arra a kérdésre keressük a
választ, hogy a program által nyert haszon meghaladja-e a bevezetés költségeit, vagyis, hogy
D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDP UpYpQ QDJ\REE KDV]RQKR] MXWXQN-e, mintha az adott összeget
valami másba fektettük volna. Mivel a dolgozók egészségi állapotára közvetlen és közvetett
(pl. a munkahelyi hangulaton keresztül) hatása is lehet a programnak, valamint a dolgozók
egészségi állapota is több módon képes a vállalat eredményességére hatni, ezért a program
hatékonyságának értékeléséhez fel kell tárni:
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-

D]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPpVDGROJR]yYLVHONHGpVHN|]|WWL

-

a viselkedések és az egészségi mutatók változása közötti,

-

D]HJpV]VpJYiOWR]iVpVDYiOODODWLMHOOHP]ĘN KDQJXODWpOHWVWtOXVpVKLiQ\]iV N|]|WWL

-

pVD]HJ\HVYiOODODWLMHOOHP]ĘN SOKLiQ\]iVés nyereségesség) közötti kapcsolatot.
A munkahelyi egészségfejlesztési programok értékelésének nehézsége egyrészt abból

IDNDG KRJ\ QHKp] D] HJpV]VpJL iOODSRWEDQ EHN|YHWNH]Ę EiUPLO\HQ YiOWR]iVW D SURJUDPQDN
tulajdonítani, másrészt abból, hogy ezekben a beavatkozási formákban nehéz randomizált
YL]VJiODWRNDWYpJH]QL$UDQGRPL]iFLyXJ\DQLVFVDNRO\DQV]ĦNHJ\PHJKDWiUR]RWWHJpV]VpJL
mutatóra irányuló programoknál segíthet hozzá a hatékony összehasonlításhoz, amelyekben
világos a kapcsolat a beavatkozás és a várt kimenetel között. A munkahelyi
egészségfejlesztési programoknál gyakran nem ez a helyzet. Komplex, az egész szervezeti
HJpV]VpJSROLWLNiW pULQWĘ SURJUDPRNQiO N|QQ\HQ HOĘIRUGXOKDW KRJ\ VRVHP WXGXQN WHOMHV
biztonsággal válaszolni arra a kérdésre, mi történt volna, ha nem vezetjük be a programot.
Éppen ezért a munkahelyi egészségfejlesztés hatásvizsgálatában nehezen alkalmazható az
általában használt költség-haszon, költség-hatékonyság és költség-hasznosságelemzés.
Mindezen nehézségek miatt bevezették a gazdasági elemzés egy, a randomizációt nem
megkívánó, a programelemek értékelésében a szubjektivitásnak nagyobb teret adó alternatív
formáját, az un. EljáráselemzéstPHO\EHQDSURJUDPHOHPHNHWD]HOĘ]HWHVHQU|J]tWHWWFpORNKR]
való hozzájárulásuk szempontjából elemzik. Az eljárás elemzés lényege, hogy meghatározzák
DSURJUDPD]RQHOHPHLWMHOOHP]ĘLWDPHO\HNQHNKR]]iNHOOHQHMiUXOQLXNDFpORNKR]iWWHNLQWLN
a program egyes részeinek a hatékonyságát, felmérik a vállalat általános teljesítményét és az
alkalmazottak egészségi állapotát, szubjektív értékelését adják a programelemek lehetséges
KDWiVDLQDN N|YHWNH]WHWpVW YRQQDN OH DUUyO KRJ\ PĦN|GLN-e a megközelítés, s végezetül
megfontolják, hogyan lehetne javítani a programon. A korábban használt gazdasági
elemzésekhez képest tehát ez a módszer több szubjektivitást, ítéletet tartalmaz (Segal, 1999).
Az eljárás elemzés során olyan kérdésekre is választ keresünk, mint hogy a program a
V]iQGpNRNQDNPHJIHOHOĘHQOHWW-e bevezetve, felléptek-e a kimenetelt befolyásolni képes egyéb
WpQ\H]ĘNPLYROWDUpV]WYHYĘNYpOHPpQ\HDIRO\DPDWUyOVWE 6SHOOHUHWDO 
$ PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN JD]GDViJRVViJiQDN pUWpNHOpVekor nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezek a beavatkozások több szinten fejtik ki hatásukat :
x

a munkavállaló egyén szintjén

x

a munkavállalók családja szintjén

x

a vállalat szintjén
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x

az ország, a társadalom szintjén.

(]pUW HJ\ iWIRJy PLQGHQUH NLWHUMHGĘ KDWpNRQ\ViJ HOHP]pVQHN PLQGH]HNHQ D NO|QE|]Ę
szinteken kifejtett hatásokat figyelembe kell vennie (vö. a munkahelyi egészségfejlesztés
eredményeivel a 3.4-es fejezetben).
3.7. A munkahelyi egészségfejlesztés etikai kérdései
Lévén a disszertáció célja hozzájárulni egy, a gyakorlatban alkalmazható munkahelyi
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ PRGHOO NLGROJR]iViKR] IRQWRVQDN WDUWRP U|YLGHQ PHJHPOtWHQL D
PXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNHWLNDLYRQDWNR]iVDLW
&RQUDG pV :DOVK   V]HULQW D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ programok – az
DONDOPD]RWWDNDW VHJtWĘ WDQiFVDGiV pV D PXQNDKHO\L GURJWHV]WHN DONDOPD]iVD PHOOHWW – a
dolgozók magánszférájába való behatolás eszközéül szolgálhatnak. Erre utalnak szerintük
többek között azok az esetek, mikor az – elvben önkéntes – munkaheO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
SURJUDPRNRQYDOyUpV]YpWHODNLYiODV]WiVHOĘOpSWHWpVV]HPSRQWMDOHKHW$V]HU]ĘSiURVV]HULQW
ezek a programok valójában egyfajta új vállalati egészség-etika megnyilvánulásai, mely
HWLNiQDNIĘMHOOHP]ĘMHKRJ\D]HJpV]VpJUHpVDMyO-létre hivatkozva áttöri a dolgozók munkája
pV PDJiQpOHWH N|]|WW K~]yGy KDWiUYRQDODW $ V]HU]ĘN V]HULQW H] D] ~M HWLND HJ\HQHV
IRO\RPiQ\DDWiUVDGDORPEDQMHOHQOHJPLQGQDJ\REEWHUHWQ\HUĘÄpOHWVWtOXVHOPpOHWQHN´PHO\
elmélet az egyének életstílusát tekinti D EHWHJVpJHN HOVĘGOHJHV NLYiOWy RNiQDN (EEĘO
NLIRO\yODJD]HJ\pQHNPDJXNWHKHWĘHNIHOHOĘVVpHVHWOHJHVEHWHJVpJNpUWHOWHUHOYHDILJ\HOPHW
a környezeti-, szociális-rendszerbeli problémákról. Conrad és Walsh szerint felmerül a kérdés,
KRJ\ D M|YĘEHQ PLO\HQ messzire fog elmenni ez az egészség-HWLND (OĘIRUGXOKDW-e például,
KRJ\ D YiOODODWRN V]HOHNWtYHQ D]RNDW D] DONDOPD]RWWDNDW IRJMiN HOĘOpSWHWQL DNLN D NtYiQW
pOHWVWtOXVEHOLMHOOHP]ĘNNHOUHQGHONH]QHN"(QQHNQ\RPiQNLDODNXOQDN-e a kiválasztásnak – az
egyének életstílusán és egészségén alapuló – ~MIRUPiL"$V]HU]ĘNV]HULQWD]~MHJpV]VpJ-etika
kialakulásának

magyarázata

költséghatékonyságában,

mint

nem

annyira

inkább

egy

a

gazdasági

újfajta,

okokban,

szociális

a

programok

WHUPpV]HWĦ NRQWUROO

megjelenésében rejlik. Ezt az újfajta kontrollt az hívta életre, hogy manapság a vállalatok az
alkalmazottak újító ötleteire, elkötelezettségére, motivációjára építenek, ez hozhatja meg
V]iPXNUDDYHUVHQ\HOĘQ\W$szociális kontroll az alkalmazottaknak a szervezeti kultúra felé
való elkötelezettségét kívánja elérni. Az elkötelezettség feltételeinek megteremtése érdekében
PiUDIHOYpWHOQpOLOOHWYHNpVĘEED]HOĘOpSWHWpVQpOLVHOĘQ\EHQUpV]HVtWLND]RNDWDGROJR]yNDW
akik jól beleillenek ebbe a kultúrába, például azáltal, hogy fittek és egészségesek. Mint ahogy
azt

egyszer

egy

USA-EHOL SLDFYH]HWĘ QDJ\YiOODODW DOHOQ|NH PRQGWD ÄeQ D]
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egészségfejlesztést jó eszköznek látom arra, hogy pontosan olyan alkalmazottakat vonzzunk
és tartsunk meg a vállalatnál, amilyenekre szükségünk van. Az a fickó… aki elég
fegyelmezett ahhoz, hogy heti 15-20 kilométert fusson, vagy rendszeresen sportoljon, vagy
abbahagyja a dohányzást, vagy fogyókúrázzon, az pontosan olyan, amilyen alkalmazottakat
pQV]HUHWQpN«IHJ\HOPH]HWWMyOWHOMHVtWĘ´ LGp]L&RQUad és Walsh, 1992, 105.o.).
gVV]HJH]YH D V]HU]ĘN V]HULQW D] ~M YiOODODWL HJpV]VpJ-etika nem az orvosi költségek
FV|NNHQWpVpUĘOV]yOLQNiEEDWHUPHOpNHQ\VpJQHNRO\PyGRQW|UWpQĘHOOHQĘU]pVpUĘOPHO\EHQ
D] DONDOPD]RWWDN pUWpNHLW pV DWWLWĦGMHLW iWDODNtWMiN HJ\ D ILWWVpJHW D N]GpVW pV D] HUĘW
MXWDOPD]yDJ\HQJHVpJMHOHLYHOV]HPEHQLQWROHUiQVNXOW~UiQDNPHJIHOHOĘHQ
$] HJpV]VpJIHMOHV]WpV HJ\UH WHUMHGĘ LGHROyJLiMD PiV V]HU]ĘN V]HULQW LV HWLNDL
problémákat vet fel. Lupton (1995, idézi Marks et al., 2000) egyenesen azt állítja, hogy
korunkban az egészségkockázat helyettesíti a EĦQ idejétmúlt fogalmát. Lupton rámutat arra,
hogy

ma

az

egészségi

kockázatokat

egyre

inkább

kapcsolják

olyan

személyiségtulajdonságokhoz, mint a lustaság, a morális gyengeség, az akarDWHUĘKLiQ\D ,O\
PyGRQ D ÄYHV]pO\H]WHWHWW´ HPEHUHNEĘO ÄNRFNi]DWYiOODOyN´ OHV]QHN DNLN PDJXN IHOHOĘVHN D]
egészségükért, betegségükért. A „veszélyeztetett” címke ugyanakkor fatalizmushoz,
szorongáshoz, bizonytalansághoz és félelemhez is vezethet.
3.8. A munkahelyi egészségfejlesztés megközelítései
$ N|YHWNH]ĘNEHQ D]W WiUJ\DORP KRJ\ D] HGGLJ HJ\VpJHV LUiQ\]DWQDN EHPXWDWRWW
PXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WpVQHNPLO\HQNO|QE|]ĘV]HPOpOHWL pV J\DNRUODWLPHJN|]HOtWpVHL
léteznek, ezek milyen módszereket alkalmaznak, valamint, hogy melyek az egyes
PHJN|]HOtWpVHNHOĘQ\HLpVKiWUiQ\DL 0HUFLHUpV)UDQFRLVDODSMiQ 
3.8.1. Egyéni megközelítés
Mint arról már szó volt, a munkahelyi egészségfejlesztési programok az USA-ban
indultak el, ahol a munkáltatók ezeknek a programoknak a bevezetésével az egészségi
költségeket akarták csökkenteni. Az uralkodó szemlélet itt az volt, hogy a dolgozók maguk
IHOHOĘVHND]HJpV]VpJLSUREOpPiMXNpUWDPXQNiOWDWySXV]WiQVHJtWVpJHWDNDUQ\~MWDQLQHNLND
jobb egészségi állapot eléréVpKH] (QQHN pUGHNpEHQ LVPHUHWEĘYtWĘ NpV]VpJIHMOHV]WĘ
viselkedésváltozást

szorgalmazó

programokat

kínáltak

az

alkalmazottak

számára.

Feltételezték, hogy a hiányzó készségek és ismeretek megszerzése után a dolgozók
egészségesebb életmódot fognak folytatni pV H]]HO PHJHOĘ]LN NO|QIpOH EHWHJVpJHN
kialakulását. Ez a szemlélet a munkahelyi egészségfejlesztési programok egyéni
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megközelítése, hiszen az egyént helyezi a beavatkozások középpontjába, célja az
DONDOPD]RWWDNPHJN]GĘNpSHVVpJpQHNMDYtWiVD
Ez az egyéni megközelítés azonban számos problémát vet fel: mivel az egyéneket
hibáztatja egészségi problémáikért – s nem ismeri el, hogy adott esetben a munkahely is
IHOHOĘV OHKHW SpOGiXO D PXQNDKHO\L VWUHVV]pUW – H]]HO YpJVĘ VRURQ Q|YHOKHWL LV D GROJR]yN
szorongiViW 1HPHOpJKRJ\EHWHJHNPpJEĦQWXGDWRWLVNHOOpUH]QLNHPLDWW (]HQIHOOD]
egyénre fókuszáló programoknak az egészségi állapotra is csak kevés, rövid távú pozitív
hatásuk van.
Mindezek ellenére a mai napig is az egyéni fókuszú programok uralják a terepet.
(QQHNRNDHJ\UpV]WD]KRJ\N|QQ\HEEDYH]HWĘVpJQHNDGROJR]yNHJpV]VpJLSUREOpPiLWD]RN
HJ\pQL WXODMGRQViJDLUD YLVV]DYH]HWQL pV tJ\ D IHOHOĘVVpJHW UiMXN iWUXKi]QL PLQW IHOHOĘVVpJHW
vállalni ezeknek a problémáknak a kialakulásáért, másrészt ezek a programok olcsóbbak,
N|QQ\HEEHQPHJYDOyVtWKDWyDNpVKDWiVYL]VJiODWXNLVN|QQ\HEEHQHOYpJH]KHWĘPLQWD]DOiEE
bemutatandó másik megközelítésé.
3.8.2. Szervezeti megközelítés
$ V]HUYH]HWL PHJN|]HOtWpV D] HJ\pQUĘO D] ĘW N|UOYHYĘ N|UQ\H]HWUH YDJ\LV
munkahelyi egészségfejlesztés esetén magára a munkahelyre, szervezetre helyezi a hangsúlyt.
Az egyéni megközelítéssel ellentétben itt nem az a cél, hogy az alkalmazottakat edzettebbé és
ellenállóbbá tegyék a fennálló stresszorokkal szemben, itt magukat a munkahelyi
VWUHVV]RURNDW LJ\HNH]QHN FV|NNHQWHQL tJ\ PHJHOĘ]HQGĘ D VWUHVV]IJJĘ EHWHJVpJHN
kialakulását. Ezzel a megközelítéssel a stresszorok csökkentésén kívül egyéb, az egészség
védelmét, illetve fejlesztését célzó környezeti, szervezeti átalakítások is összhangban vannak,
LO\HQ OHKHW SpOGiXO D EHUHQGH]pVHN PHJIHOHOĘ iWDODNtWiVD D EDOHVHWHN HOĘIRUGXOiViQDN
csökkentése érdekében. (A szervezeti fókuszú egészségfejlesztés így szoros rokonságban van
az ergonómiával is – lásd fent).
Ez a fajta beavatkozás szervezeti, környezeti átalakításokat kíván, így az egyéni
IyNXV]~QiOMyYDON|OWVpJHVHEEQHKH]HEEHQNLYLWHOH]KHWĘpVDKDWpNRQ\ViJDHUHGPpQ\HVVpJH
LV QHKH]HEEHQ PpUKHWĘ 8WyEEL QHKp]VpJQHN D] D] RND KRJ\ D] iWDODNtWiVRN D] HJpV]
szervezetet érintik, amelyre azonban az aktuális változtatásokon kívül adott pillanatban még
HJ\ VRU PiV WpQ\H]Ę LV KDW SpOGiXO D SLDFL YLV]RQ\RN YiOWR]iVD  V tJ\ D SURJUDP KDWiVD
QHKH]HQ OHV] HONO|QtWKHWĘ H]HNWĘO D V]HUYH]HWHW pUĘ HJ\pE KDWiVRNWyO $] HJpV]VpJJ\L
mutatók esetlHJHV NHGYH]Ę LUiQ\~ YiOWR]iVD HVHWpQ VHP WXGKDWMXN WHKiW EL]WRVDQ KRJ\ D]
általunk bevezetett program hatott-e így (s nem a piaci viszonyok változása). A nagyobb
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költségeket ellensúlyozza viszont, hogy ezeknek a programoknak a hatásai jóval tartósabbak,
mint az egyéni fókuszú programokéi.
gVV]HIRJODOyDQ D KDWiVYL]VJiODWRN WDQXOViJD V]HULQW OHJKDWpNRQ\DEEQDN D PHJHOĘ]Ę
munkakörnyezetre, szervezetre irányuló beavatkozás bizonyult, legkevésbé hatékonynak a
gyógyító, egyénre irányuló (Mercier és Francois, 2001).
3.9. Az egyes megközelítések által alkalmazott módszerek
3.9.1. Egyéni megközelítés
A munkahelyi egészségfejlesztés egyéni megközelítéséhez tartozó módszerek egyrészt
irányulhatnak a dolgozók egészséggel kapcsolatos tudatosságának fokozására, ismereteinek
Q|YHOpVpUH SpOGiXO IHOKtYMiN D ILJ\HOPHW NO|QE|]Ę HJpV]VpJJ\L NRFNi]DWRNUD YDJ\
V]ĦUĘYL]VJiODWRNDW YpJH]QHN D PXQNDKHO\HQ D EL]RQ\RV EHWHJVpJHNUH YHV]pO\H]WHWHWWHN
NLV]ĦUpVH pUGHNpEHQ $] HJ\pQL PyGV]HUHN PiVLN FVRSRUWMD D] DONDOPD]RWWDN pOHWVtílus
YiOWR]WDWiViW KLYDWRWW HOĘVHJtWHQL (] RO\DQ HOMiUiVRN VHJtWVpJpYHO ]DMOLN PLQW D NRJQLWtY
alkalmazkodási stratégiák tanítása, a relaxációs, meditációs technikák, a biofeedback (az
XWyEELKiURPPyGV]HUW|VV]HIRJODOyQpYHQVWUHVV]NH]HOĘWUpQLQJHNQHNis szokták nevezni), a
pszichológiai tanácsadás, vagy a fittness programok (pl. aerobic edzések) a munkahelyen
(Mercier és Francois, 2001, Ivancevich és Matteson, 1988).
A WHVWHG]ĘSURJUDPRN elterjedésének oka a rendszeres testmozgás jótékony – a szívérrendszerre, az immunrendszerre és az anyagcserére kifejtett – fiziológiai (áttekintést lásd
Penedo és Dahn, 2005), illetve pszichológiai – relaxáló, szorongás-és depresszió-FV|NNHQWĘ–
KDWiVDLEDQ NHUHVHQGĘ *URQQLQJVDHWHU HW DO  6KHSKDUG   $ NLKtYiVW D WHVWHG]Ę
SURJUDPRN V]HUYH]ĘL V]iPiUD OHJLQNiEE D] MHOHQWL KRJ\DQ pUKHWLN HO KRJ\ D] HPEHUHN
kitartóan járjanak az edzésekre. (Ezt Gronningsaeter és munkatársai szerint (1992) például
FpOV]HU]ĘGpVHNNHO|Q-HOOHQĘU]pVVHOOHKHWHOpUQL 
Relaxációs technikák J\ĦMWĘQpY DODWW D]RNDW D SV]LFKRIL]LNDL SV]LFKRV]RPDWLNXV
önszabályozó módszereket értjük, amelyekben a test, a vázizomzat ellazítása a pszichikus
egyensúly helyreállításának fontos eszköze. Ezen technikák egyik leggyakrabban alkalmazott
módszere az autogén tréning, melynek a keringésre, illetve az idegrendszerre kifejtett hatásain
NHUHV]WORO\DQSDQDV]RNQiOpUKHWĘHOMDYXOiVPLQWDNUyQLNXVPDJDV-vérnyomás, szorongás,
KDQJXODWL ODELOLWiV W~O]RWW PpUWpNĦ L]]DGiV iOPDWODQViJ KDVL SDQDV]RN UHmegés. A
UHOD[iFLyYDOHOpUKHWĘD]KRJ\D]HPEHUHNNpSHVHNNpYiOMDQDNVDMiWYHJHWDWtYWHVWLIXQNFLyLN
V]DEiO\R]iViUD LOOHWYH KRJ\ IRNR]yGMRQ D WHOMHVtWĘNpSHVVpJN pV D] |QEL]DOPXN LV $]
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DXWRJpQ WUpQLQJ V]LQWH PLQGHQNLQHN MDYDVROKDWy EiU MHOHQWĘV HJ\pQL különbségek vannak
abban, hogy ki mennyire képes elsajátítani ezeket a gyakorlatokat (Koronkai, 1995). A
relaxációhoz kapcsolva szokták alkalmazni a biofeedback eljárást, melynek segítségével
megtanulható az autonóm szervek szabályozása, akár a szívritmus és a vérnyomás
kontrollálása is. A biofeedback módszerek a relaxációs technikák hatékonyságát is növelik.
A kognitív-behaviorális megközelítések lényege annak felismerése, hogy az emberek
nem közvetlenül a környezetükre, hanem az arról alkotott gondolataikra reagálnak, amely
gondolatok tökéletesen irracionálisak is lehetnek. Ennek a megközelítésnek a célja a nem
PHJIHOHOĘ JRQGRONRGiVL PLQWiN D]RQRVtWiVD YDOyViJWHV]WHOpVH pV NLMDYtWiVD ,GH WDUWR]y
módszerek például a szisztematikus deszenzitizáció, a kognitív átstrukturálás, és az önkontroll technikák (Baum et al., 1997).
A munkahelyi egészségfejlesztés egyéni megközelítéséhez tartozó komplex módszer
az ún. VWUHVV]NH]HOĘ WUpQLQJ (Sokszor – YpOKHWĘOHJ D MREE ÄHODGKDWyViJ´ UHPpQ\pEHQ – az
HJ\V]HUĦ UHOD[iFLyV PyGV]HUW LV VWUHVV]NH]HOĘ WUpQLQJQHN V]RNWiN QHYH]QL pQ D]RQEDQ QHP
H]W pUWHP DODWWD  $ VWUHVV]NH]HOĘ WUpQLQJ D] HJ\pQL IyNXV]~ PHJN|]HOtWpV V]LQWH |VV]HV
módszerét magában foglalja: a relaxációt, a biofeedbacket, az imaginációt, a kognitívviselkedéses terápiát. A módszerek ötvözése révén általában a pozitív hatások is
hatványozódnak. A programok eredményeképpen például egy vizsgálat szerint javultak a
UpV]WYHYĘN PHJN]GĘ NpV]VpJHL YiOWR]iV N|YHWNH]HWW EH D] DWWLWĦG|NEHQ HJpV]VpJL
szokásokban, mely pozitív változások 6 hónappal a beavatkozás után is fennmaradtak
*URQQLQJVDHWHU HW DO   HJ\ PiVLN YL]VJiODW V]HULQW SHGLJ FV|NNHQW D UpV]WYHYĘN
szorongása, kevesebb egészségi panaszuk volt, kevésbé érezték magukat stresszeltnek, mint a
programbaQQHPUpV]WYHYĘPXQNDWiUVDLN 7LPPHUPDQHWDO 
A munkahelyi egészségfejlesztés egyéni megközelítésének keretein belül olyan egyéb
módszereket is használhatnak, mint a s]ĦUpVHN (vérnyomás, koleszterint-szint, vércukor,
testsúly, depresszió, szorongiVUiNV]ĦUpV), tanácsadás, oktatás például a munkabiztonságról,
az egészséges táplálkozásról, illetve az DONDOPD]RWWDNDW VHJtWĘ SURJUDPRN, melyek a
problémás (pl. alkoholista) dolgozók segítésével foglalkoznak.
3.9.2. Szervezeti megközelítés
Ez a megközelítés – az egyéni fókuszúval szemben – nem a dolgozókat kívánja a
stresszel szemben edzettebbé, ellenállóbbá tenni, hanem magukat a – munkahelyi, a
munkaszervezésen és feltételein át ható – stresszorokat igyekszik csökkenteni a dolgozók
jobb egészségi állDSRWiQDN HOpUpVH pUGHNpEHQ (KKH] HOĘV]|U D]RQRVtWDQL NHOO D PXQNDKHO\L
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VWUHVV]RURNDW PDMG H]HNQHN PHJIHOHOĘHQ V]HUYH]HWL iWDODNtWiVRNDW NHOO YpJH]QL (Mercier és
Francois, 2001). (]HN D] iWDODNtWiVRN SpOGiXO D N|YHWNH]ĘN OHKHWQHN D PXQNiW D]
alkalmazottak igényeihez, képességeihez igazítani, és érdekesebbé tenni, világosabbá tenni a
V]HUHSHNHW IHOHOĘVVpJHNHW OHKHWĘYp WHQQL KRJ\ D] DONDOPD]RWWDN UpV]W YHKHVVHQHN D
PXQNiMXNDWpULQWĘG|QWpVHNEHQ(OĘVHJtWHQLWiPRJDWQLDGROJR]yNN|]WLWiUVDVLQWHUDNFLyNat,
MDYtWDQL D V]HUYH]HWL NRPPXQLNiFLyW NpS]pVHNHW WDUWDQL D YH]HWĘN V]iPiUD D IRJODONR]iVL
stressz kezelésével kapcsolatban. A hierarchikus vezetési struktúrát helyettesíteni egy
ODSRVDEEDGROJR]yNQDJ\REEPpUWpNĦUpV]YpWHOpWOHKHWĘYpWHYĘV]HUNH]HWLIormával (Segal,
 NpS]pVLOHKHWĘVpJHNHWEL]WRVtWDQLDGROJR]yNV]iPiUD
Bár rengeteg kutatást szenteltek a munkahelyi stressz forrásainak, valamint ezeknek a
forrásoknak a negatív egészségi és szervezeti kimenetelekkel való kapcsolatának
azonosításárDQDJ\RQNHYpVHUĘIHV]tWpVW|UWpQWDUUDKRJ\DPXQNDKHO\LN|UQ\H]HWIHMOHV]WpVH
kerüljön a beavatkozások fókuszába (Kompier és Cooper, 1999a). Ezt jól illusztrálja az is,
KRJ\ D] HJ\pQL IyNXV]~ HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRNKR] NpSHVW PLO\HQ NHYpV SXEOLNiFLó
foglalkozik szervezeti fókuszú programokkal. A MEDLINE Psychinfo adatbázisán végeztem
NHUHVpVW W|EE NO|QE|]Ę D V]HUYH]HWL IyNXV]~ HJpV]VpJIHMOHV]WpVW N|UOtUy NXOFVV]yYDO $
kapott találatok abstractjainak elolvasása alapján döntöttem el, hogy a cikk tartalma szerint
megfelel-e a keresett tárgykörnek. Az 1. Táblázat szemléltetésképpen bemutatja a
legfontosabb kulcsszavakra kapott találatszámokat, és a találatok közül ténylegesen a témával
foglalkozó tanulmányok számát.
$ WpPiED YiJy WDQXOPiQ\RN G|QWĘ W|bbsége ráadásul Magyarországon nem
KR]]iIpUKHWĘ tJ\ V]LV]WHPDWLNXV PHWDHOHP]pVNHW VHP WXGWDP HOYpJH]QL $] DOiEELDNEDQ D
KR]]iIpUKHWĘWDQXOPiQ\RNIĘEEHUHGPpQ\HLWIRJODORP|VV]H
Kahn és Byosiere (1992) irodalom elemzésük alapján arra a következtetésre jutnak,
hogy szinte egyáltalán nincs olyan (publikált) program, amelyben az objektív stresszorokért
IHOHOĘV V]HUYH]HWL WpQ\H]ĘNHW SUyEiOQiN PHJ NH]HOQL *HXUWV pV *UQGHPDQQ   D
rendelkezésre álló irodalmak áttekintése után azt állítják, hogy a stresszNH]HOĘ SURJUDPRN
N|]|WW D PXQNiUD V]HUYH]HWUH LUiQ\XOy PHJHOĘ]Ę EHDYDWNR]iVRN D OHJULWNiEEDN *HXUWV pV
*UQGHPDQQ  EHV]iPROQDNHJ\KpWHXUySDLRUV]iJYiOODODWiQiOYpJ]HWWNpUGĘtYHV
IHOPpUpVUĘO :\QQHpV &ODUNLQLGp]L*HXUWVpV *UQGHPDQQ %iU D NpUGĘtYUH
YiODV]ROy YiOODODWRN VHPPLO\HQ V]HPSRQWEyO QHP WHNLQWKHWĘHN UHSUH]HQWDWtYQDN PpJLV
megfontolásra érdemesek a felmérés eredményei. Érdekes módon a felmérés eredményei
V]HULQW D YiOODODWRN iOWDO YpJ]HWW DNWLYLWiVRN MHOHQWĘV UpV]H D PHJHOĘ]Ę V]HUYH]HWUH LUiQ\XOy
beavatkozások közé volt sorolható, bár ezek többsége a fizikai kockázatok csökkentésére
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irányult. De a vállalatok 56%-a jelezte, hogy rugalmasabb munkaórákat vezetett be, vagy
YH]HWĘL NpV]VpJIHMOHV]WĘ NpS]pVW WDUWRWW $ V]HU]ĘN V]HULQW H]W D MHOHQWĘV HOWpUpVW D]
LURGDORPHOHP]pVHN HUHGPpQ\HLWĘO PDJ\DUi]KDWMD D] KRJ\ YpOKHWĘOHJ D] HJpV]VpJIHMOHV]WpV
WHUOHWpQOHJDNWtYDEEYiOODODWRNYiODV]ROWDNDNpUGĘtYUH DYiODV]DGiVLDUiQ\YROW LOOHWYH
D] KRJ\ D NpUGĘtYEHQ V]HUHSOĘ DNWLYLWiVRN MHOHQWĘV UpV]pW W|UYpQ\L HOĘtUiVRN V]DEiO\R]WiN
Ehhez hozzátenném még azt, hogy a leírásból nem derül ki, vajon a vállalatok az általuk
PHJMHO|OW DNWLYLWiVRNDW HJpV]VpJIHMOHV]WĘ VWUHVV]FV|NNHQWĘ FpOODO YH]HWWpN-e be. A legtöbb
nagyvállalatnál KD]iQNEDQLV WDUWDQDNSpOGiXOYH]HWĘLNpV]VpJIHMOHV]WpVW DQpONO KRJ\YpJLJ
JRQGROQiNDYH]HWĘLNpV]VpJHNQHNDEHRV]WRWWDNHJpV]VpJpUHJ\DNRUROWKDWiVDLWLOOHWYHHQQHN
fényében szerveznék meg a programot.
kulcsszó

találatok

Organizational directed strategies and stress

PHJIHOHOĘ

0

(szervezetre irányuló stratégiák és stressz)

Organizational directed strategies and health

0

(szervezetre irányuló stratégiák és egészség)

Organizational change and health in title

29

6

2

1

13

3

(szervezeti változtatás és egészség a címben)

Job intervention and health
(munkaszervezési beavatkozások és egészség)

Work redesign and health
(Munka átalakítás és egészség)

Health promotion and job oriented

0

(egészségfejlesztés és munkára irányuló)

Health promotion and organization-oriented

0

(egészségfejlesztés és szervezetre irányuló)

Worksite health promotion and job

19

2

12

1

5

4

1

1

(munkahelyi egészségfejlesztés és munka)

Worksite health promotion and organization
(munkahelyi egészségfejlesztés és szervezet)

Job stress interventions
(foglalkozási stresszkezelés)

Comprehensive approach to stress prevention
(stress]PHJHOĘ]pVNRPSOH[PHJN|]HOtWpVH

1. Táblázat: Szervezeti fókuszú egészségfejlesztés – irodalomkutatás, kulcsszavas keresés
találatai
A szervezeti fókuszú egészségfejlesztéssel foglalkozó szisztematikus kutatások,
hatásvizsgálatok alacsony számát magyarázhatják e kutatások kivitelezésének nehézségei is:
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QHKp] SpOGiXO HJ\ HJpV] V]HUYH]HWUH NLWHUMHGĘ EHDYDWNR]iVKR] PHJIHOHOĘ NRQWUROOFVRSRUWRW
találni. Erre jó példa Kalimo és Toppinen (1999) tanulmánya, melyben beszámolnak egy
több, mint tíz éves, kompOH[V]HUYH]HWLIyNXV]~HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPUyODKROD]HUHGHWL
elképzelésekkel ellentétben a fejlesztéseket nem tudták kontrollcsoportos elrendezésben
véghez vinni, így a program hatékonyságának értékelése is nehézzé vált: inkább csak
folyamat-értékelést tudtak végezni kimenetel-értékelés helyett.
Mindazonáltal léteznek a szervezeti fókuszú egészségfejlesztés hatékonyságát igazoló
tanulmányok: Terra (1995, idézi Liukkonen et al, 1999) például kutatásában bizonyította,
hogy a munkafeladat átalakítása és önszabályozó munkacsoportok kialakítása ötven
V]i]DOpNNDOFV|NNHQWHWWHDEHWHJVpJEĘOIDNDGyKLiQ\]iVRNDW/RXULMVHQpVPXQNDWiUVDL  
tanulmányukban, egy holland kórházban végeztek komplex, a szervezetre és a dolgozók
pOHWVWtOXViUDLVNLWHUMHGĘHJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRW(EEHQDNXWDWiVEDQHJ\PiVLNNyUKi]DW
választottak kontrollcsoportnak. A program hatékonyságának értékeléséhez megismételték a
kezdeti felmérést, felhasználták a hiányzási adatokat, valamint költség-hatékonyságelemzést
végeztek. A felmérés alapján a beavatkozások után a dolgozók elégedettebbek voltak a
munkakörükkel és a munkakörnyezetükkel, kisebb emocionális stresszt éltek át, mint a
SURJUDP HOĘWW $ NRQWUROOFVRSRUWKR] YLV]RQ\tWYD LV NHYHVHEEHW SDQDV]NRGWDN D GROJR]yN D
munkakörükre, ugyanakkor a munka több más aspektusában fordított volt a helyzet: a kontroll
kórházban voltak elégedettebbek a dolgozók. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy
LGĘN|]EHQDNXWDWiVQpJ\pYHDODWWDNRQWUROONyUKi]EDQLVW|UWpQWHNMHOHQWĘVIHMOHV]WpVHk. A
KLiQ\]iVL DUiQ\ MHOHQWĘVHQ FV|NNHQW D SURJUDP HOĘWWLKH] LOOHWYH D NRQWUROOFVRSRUWKR]
YLV]RQ\tWYD $ KLiQ\]iVRN MHOHQWĘV FV|NNHQpVH |QPDJiEDQ N|OWVpJ-hatékonnyá tette a
programot. Egy másik pozitív példa Theorell és Wahlstedt (1999) kutatása, melyben egy
SRVWDIHOGROJR]yEDQ pV HJ\ OHYpONp]EHVtWĘ V]HUYH]HWEHQ YpJH]WHN V]HUYH]HWL PXQNDN|UL
átalakításokat – a megterhelés-kontroll-támogatás modell szellemében – a magas hiányzási
DGDWRN FV|NNHQWpVH pUGHNpEHQ $ OHYpONp]EHVtWĘ V]HUYH]HWEHQ NRQWUROOFVRSRUWRV
|VV]HKDVRQOtWiVUDLVOHKHWĘVpJQ\tOW DSRVWDiOORPiVWNHWWpERQWRWWiNpVD]HJ\LN~MUpV]OHJEHQ
W|UWpQWHNDMHOHQWĘVHEEV]HUYH]HWLiWDODNtWiVRN $]HUHGPpQ\HNV]HULQWDSRVWDIHOGROJR]yEDQ
YpJ]HWWSURJUDPEDQMHOHQWĘVHQ -30 százalékkal) csökkent a beteJVpJEĘOIDNDGyKLiQ\]iVRN
V]iPD $ OHYpONp]EHVtWĘ V]HUYH]HW iOWDO DONRWRWW LQWHUYHQFLyV FVRSRUWEDQ V]LJQLILNiQVDQ
csökkent a mozgásszervi panaszok száma, ugyanakkor a munka pszicho-V]RFLiOLV MHOOHP]ĘL
QHP PLQGHQ HVHWEHQ D YiUDNR]iVRNQDN PHJIHOHOĘHQ YiOWR]WDN $] LO\HQ MHOOHJĦ NXWDWiVRN
eredményeinek általánosíthatóságát csökkenti az, hogy a vizsgálati minták - mivel egy (vagy
W|EE  DGRWW V]HUYH]HW GROJR]yLEyO iOOQDN V]LQWH VRVHP WHNLQWKHWĘHN UHSUH]HQWDWtYQDN VĘW
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J\DNUDQPpJD]HOHPV]iPLVPHJOHKHWĘVHQNLFsi (mint például a Theorell és Wahlstedt, 1999
iOWDO LVPHUWHWHWW YL]VJiODWEDQ  $ SRVWDIHOGROJR]yEDQ YpJ]HWW SURJUDPEDQ MHOHQWĘVHQ -30
V]i]DOpNNDO FV|NNHQWDEHWHJVpJEĘOIDNDGyKLiQ\]iVRNV]iPD
Theorell és munkatársai (1995) egy másik kutatásban a szervezeti fókuszú
EHDYDWNR]iVKDWiVDLWKiURPNO|QE|]ĘKRUPRQV]LQWMpQHNYiOWR]iViYDONtYiQWiNOHPpUQLHJ\
kontrollcsoportos, utánkövetéses kutatásban: vizsgálták a tesztoszteron, a prolaktin és a
kortizol szintjét. Eredményeik szerint az aktív (egyéni és szervezeti fókuszú) intervenciós
csoportban csökkent a – GLVWUHVV]W MHO]Ę – kortizol, emelkedett a tesztoszteron, ami az aktív
megküzdést jelezheti. A prolaktin szintben nem volt szignifikáns különbség az aktív és a
passzív (egyéni fókuszú) intervenciós csoport között. Eredményeik azt jelzik, hogy a
V]HUYH]HWL IyNXV]~ DNWtY KR]]iiOOiV D] HJpV]VpJIHMOHV]WpVKH] HOWpUĘ HQGRNULQ PLQWi]DWRN
megjelenéséhez vezet, mint az egyéni fókuszú egészségfejlesztés. Kutatási eredményeik
XJ\DQDNNRU D UpV]WYHYĘN DODFVRQ\ V]iPa (különösen a férfiak esetében) miatt óvatosan
NH]HOHQGĘN
Mikkelsen és munkatársai (2000) kontrollcsoportos, utánkövetéses kutatásukban egy
V]HUYH]HWL IyNXV]~ EHDYDWNR]iV KDWiVDLW YL]VJiOWiN $] ~Q UpV]WYHYĘ V]HUYH]HWL EHDYDWNR]iV
célja volt elindítani egy tanulási folyamatot arról, hogyan kell azonosítani és megoldani
munkahelyi problémákat az egészség és a szervezeti teljesítmény javítása érdekében. A
EHDYDWNR]iV HOHMpQ W|UWpQWHN QDJ\RQ KDVRQOtWRWWDN DKKR] DPL D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
fókuszcsoportokban ]DMOLN OiVG OHMMHEE  $ NLYiODV]WRWW IHMOHV]WHQGĘQHN tWpOW SUREOpPiNNDO
külön-külön munkacsoportok foglalkoztak. Az általuk kidolgozott javaslatokat aztán írásban
eljuttatták az irányító bizottsághoz, amely írásban reagált. A tanulmány nem közöl adatokat
arra vonatkozóan, hogy a kidolgozott javaslatok milyen arányban kerültek bevezetésre. A
EHDYDWNR]iV HUHGPpQ\HNpSSHQ FV|NNHQW D VWUHVV] pV D SV]LFKROyJLDL PHJWHUKHOpV QĘWW D]
pV]OHOW G|QWpVL MRJN|U pV D WiUVDV WiPRJDWiV .HGYH]ĘHQ YiOWR]RWW D YH]HWpVL VWtlus és a
V]HUYH]HWL OpJN|U 8J\DQDNNRU D EHDYDWNR]iVW HJ\ pYYHO N|YHWĘ PiVRGLN XWiQN|YHWpV
alkalmával már nagyon alacsony volt a válaszadási arány (20%), ami arra enged
N|YHWNH]WHWQLKRJ\DUpV]WYHYĘNQHPPDUDGWDNHOpJJpHON|WHOH]HWWHNDIRO\DPDWIRO\WDWisára
D V]DNpUWĘN V]HUYH]HWEĘO YDOy NLYRQXOiVD XWiQ ËJ\ D EHDYDWNR]iV KRVV]~ WiY~ KDWiVDL VHP
YROWDNOHPpUKHWĘHN
$ V]HUYH]HWL PHJN|]HOtWpVKH] VRUROKDWy PyGV]HUHN HJ\ NLWĦQĘ SpOGiMD D IĘNpQW
Németországban alkalmazott un. egészség körök

HJpV]VpJIHMOHV]WĘ fókuszcsoportok)

módszere (Aust és Ducki, 2004, Beermann et al., 1999). Ennek a módszernek célja elemezni a
NO|QE|]Ę PXQNDKHO\L HJpV]VpJL NRFNi]DWRNDW PDMG D GROJR]yN DNWtY UpV]YpWHOpYHO
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megoldási javaslatokat kidolgozni. A módszer kidolgozása és bevezetése azon a feltételezésen
alapul, hogy az alkalmazottak ismerik legjobban a saját munkakörülményeiket és
megterheléseiket, valamint, hogy ezeket az ismereteket fel kellene használni a helyzet javítása
érdekében. Az egészség körök – a bevezetett javaslatok közvetlen hatásán felül – jótékony
hatásukat az alkalmazottak kontrolljának növelésén keresztül is kifejtik. A körülmények felett
gyakorolt kontroll több modell szerint is (lásd például Karasek és Theorell, 1990) az egészség
PHJĘU]pVpQHNIRQWRVWpQ\H]ĘMH Az egészség körök célja a megterheléseket az alkalmazottak
HUĘIRUUiVDLKR] LOOHV]WHQL $] DONDOPD]RWWDN YDODPLQW D] DONDOPD]RWWDN pV D YH]HWĘN N|]WL
kommunikáció javítása révén az egészség körök a társas támogatást is képesek fejleszteni.
Egészség köröket általában olyan szervezeti egységekben hoznak létre, ahol például
magas a hiányzások száma, vagy rossz a munkahelyi légkör. Az egészség körök elindítása
HOĘWW iWIRJyDQ HOHP]LN D] DGRWW V]HUYH]HW V]HUYH]HWL HJ\VpJ KLiQ\]iVL pV HJ\pE HJpV]VpJL
adatait, majd a dolgozók kitöltenek egy, a munkával kapcsolatos problémákkal, illetve az
egyéni egészséggel és jól-OpWWHO IRJODONR]y NpUGĘtYHW (]XWiQ D GROJR]yN NLMHO|OLN PDJXN
N|]O D]RNDW DNLN NpSYLVHOQL IRJMiN ĘNHW D] HJpV]VpJ N|U|NEHQ $] HJpV]VpJ N|U|NEHQ
általában 5-10 alkalmazott van jelen, ezen felül néha az egészségkörökbe meghívják a
felettest, a foglalkozás-HJpV]VpJJ\LV]DNRUYRVWDEL]WRQViJLV]DNpUWĘWLV$]HJpV]VpJN|U|N
néhány hónap alatt 6- DONDORPPDO M|QQHN |VV]H  SHUFHV PXQNDLGĘEHQ WDUWRWt ülésekre.
$]HOVĘWDOiONR]iVRNNRUPHJEHV]pOLNDNpUGĘtYHVIHOPpUpVHUHGPpQ\HLWUHDJiOQDNH]HNUHpV
PiV SUREOpPiNUD gVV]HJ\ĦMWLN pV FVRSRUWRVtWMiN D SUREOpPiNDW PDMG IRQWRVViJ V]HULQW
UDQJVRUROMiNĘNHW$N|YHWNH]ĘOpVHNHQDUpV]WYHYĘNPHJROGiVLMDYDslatokat dolgoznak ki a
NO|QE|]Ę SUREOpPiNUD $ PHJYDOyVtWKDWy YiOWR]WDWiVRNDW DPLQW OHKHW EHYH]HWLN $
megbeszélések eredményeit rögzítik, és az adott szervezeti egységben dolgozó összes
DONDOPD]RWWV]iPiUDHOpUKHWĘYpWHV]LN$]XWROVyOpVVRUiQPLQGHQ UpV]WYHYĘpUWpNHOLD]HOpUW
eredményeket. Néha az utolsó ülés után félévvel egy újabb ülésre kerül sor, ahol áttekintik,
KRJ\ PLW VLNHUOW HOpUQL D] HOWHOW LGĘ DODWW $ IRO\DPDW YpJpQ HJ\ ~MDEE IHOPpUpVW V]RNWDN
végezni az elégedettség, illetve az esetleges változások mérésére. Az egészség körök fent
bemutatott alkalmazásán belül két irányzat különül el: a berlini és a düsseldorfi modell. A két
PRGHOO N|]WL OHJOpQ\HJHVHEE HOWpUpVHN DEEDQ UHMOHQHN KRJ\ D UpV]W YHYĘN D]RQRV YDJ\
NO|QE|]Ę KLHUDUFKLD V]LQWHNUĘO pUNH]QHN-e, illetve, hogy a cél az egészséges stresszkezelés
NLDODNtWiVD YDJ\ D PHJWHUKHOĘ PXQNDN|UOPpQ\HN PHJYiOWR]WDWiVD $ NpW PHJN|]HOtWpV
D]RQEDQ ~MDEEDQ MHOHQWĘVHQ N|]HOHEE NHUOW HJ\PiVKR] $XVW pV 'XFNL  %HHUPDQQ HW
al., 1999).
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Az egészség körök eredményességével kapcsolatban Aust és Ducki (2004)
PHWDHOHP]Ę WDQXOPiQ\XNEDQ D]W tUMiN KRJ\ D OHJW|EE YiOODODW D] HJpV]VpJ N|U|N iOWDO
NLGROJR]RWW MDYDVODWRN MHOHQWĘV UpV]pW -86 százalékát) bevezette. Az egészség körökben
UpV]WYHYĘV]HUYezeti egységek dolgozói általában a munkakörülmények javulásáról, a stressz
FV|NNHQpVpUĘO V]iPROWDN EH $ MDYDVODWRN MHOHQWĘV KiQ\DGD -a) költséghatékonynak is
bizonyult. Az általuk áttekintett tanulmányok nyolcvan százalékában találtak pozitív
egészségi hatásokat. A betegállományban töltött napok száma általában csökkent, ahogy az
átélt pszichológiai stressz is, javult a munkával való elégedettség és a munkahelyi klíma.
Ugyanakkor az eredmények erejét csökkenti az a tény, hogy a metaelemzésbe vont
tanuOPiQ\RNMHOHQWĘVUpV]pEHQQHPKDV]QiOWDNNRQWUROOFVRSRUWRW$]HJpV]VpJN|U|NEHQQHP
UpV]WYHYĘ GH D SURJUDP iOWDO pULQWHWW GROJR]yN iOWDOiEDQ NLVHEE PpUWpNEHQ pOLN iW D SR]LWtY
hatásokat, illetve némely esetben nem is élik át azokat.
Az egészség körököQ NtYO LV OpWH]QHN PiV D GROJR]yN UpV]YpWHOpUH pStWĘ D
PXQNDN|UOPpQ\HN

PHJYiOWR]WDWiViUD

LUiQ\XOy

HJpV]VpJIHMOHV]WĘ

PHJN|]HOtWpVHN

8J\DQDNNRUD]HJpV]VpJN|U|ND]RNDPHO\HNVLNHUHVHQYiOWDNNXWDWiVLSURMHNWEĘOHJ\V]iPRV
YiOODODWiOWDOUXWLQV]HUĦHQDlkalmazott eljárássá.
3.10. A munkahelyi egészségfejlesztési programok gyakorlati problémái
$ PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN – mind kutatási, mind gyakorlati céllal
W|UWpQĘ– EHYH]HWpVHNRUV]iPROQXQNNHOOQpKiQ\J\DNUDQHOĘIRUGXOySUREOpPiYDOEzek közül
D NpWOHJMHOHQWĘVHEE DGROJR]yNHOOHQiOOiVDYDODPLQWD]DODFVRQ\ UpV]YpWHOL DUiQ\$ IL]LNDL
GROJR]yNVRNV]RUHOOHQiOOQDND]HJ\pQN|]SRQW~PXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNQDN
PHUW H] D]W NtYiQQi KRJ\ HOLVPHUMpN IHOHOĘVVpJNHW VDMiW HJpV]VpJL iOODSRWXNpUW KRORWW ĘN
PHJV]RNWiN KRJ\ D PXQNiOWDWyMXN D IHOHOĘV D] HJpV]VpJNpUW Y| KDJ\RPiQ\RV HJpV]VpJ
etika). (DeJoy, Southern, 1993). Az Egyesült Államokban – ahol a munkahelyi
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN D OHJHOWHUMHGWHEEHN – a részvételi arány általában csak kb. 2040%-os, és éppen az egészségi szempontból legkockázatosabb csoportba tartozók azok, akik
nem vesznek részt a programokon. Tervet kell kidolgozni a dolgozók motiválására – különös
tekintettel a legveszélyeztetettebbekre -. A részvételre való motiválás hatékony módszere
lehet az, ha a dolgozókat már a program megtervezésébe, kialakításába is bevonják, így
ugyanis valóban magukénak érezhetik azt. (Sanders és Crowe, 1996).
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4. A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON
Jelen alfejezetben áttekintem, összefoglalom a munkahelyi egészségfejlesztés jelenlegi
európai és magyarországi helyzetét a jogszabályok, irányelvek, illetve az aktuális gyakorlat
kivonatos bemutatásával.
4.1. Munkahelyi egészségfejlesztés Európában
4.1.1. Szabályok, irányelvek
A munkahelyi egészségfejlesztés szellemiségének, küldetésének jogi alapjai már az
(XUySDL.|]|VVpJHWOpWUHKR]yXQ$PV]WHUGDPL6]HU]ĘGpVEHQOHOHWWHNIHNWHWYHDV]HU]ĘGpV
152-ik cikkelye leszögezi, hogy minden európai közösségbeli eljárás, tevékenység, politika
PHJKDWiUR]iViQiOpVEHYH]HWpVpQpOEL]WRVtWDQLNHOOD]HPEHULHJpV]VpJPHJĘU]pVpQHNPDJDV
szintjét. „... A Közösség fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi
helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget
IHQ\HJHWĘ YHV]pO\HN RNDLQDN PHJHOĘ]pVpUH LUiQ\XO $] LO\HQ IHOOpSpV PDJiEDQ IRJODOMD D
V]pOHV N|UEHQ WHUMHGĘ V~O\RV EHWHJVpJHN HOOHQL N]GHOPHW D] D]RN RNDLUD WHUMHGpVpUH pV
PHJHOĘ]pVpUH YRQDWNR]y NXWDWiVRN YDODPLQW D] HJpV]VpJJyi tájékoztatás és oktatás
HOĘPR]GtWiVD iOWDO”. A munkahelyi egészségvédelem és fejlesztés megjelenik az 1986-os
Egységes Európai Okmányban: a 118/a cikkben foglaltak szerint a tagállamok különös
figyelmet fordítanak arra, hogy javításokat ösztönözzenek különösen a munkakörnyezet
tekintetében a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében.
Levi (2000) összefoglalója szerint a munkahelyi egészségfejlesztés jelenlegi európai
KHO\]HWpW MHOOHP]L D Q|YHNYĘ WXGDWRVViJ D PXQNDKHO\L VWUHVV] pV Dnnak egészségkárosító
hatásaival kapcsolatban. 1984-ben a WHO készített egy beszámolót, melyben feltárta a
munkahelyi pszicho-szociális faktoroknak a dolgozók egészségére, jól-létére gyakorolt
hatásait. A dokumentum arra is tett javaslatot, hogy milyen beavatkozásokat kell tenni
YiOODODWL QHP]HWL pV QHP]HWN|]L V]LQWHQ $ MDYDVODW V]HULQW D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
beavatkozásoknak magukban kell foglalniuk a munka-iWV]HUYH]pVW V]pOHVN|UĦ V]HUYH]HWL pV
HUJRQyPLDL PpUpVHNHW D GROJR]yN QDJ\REE PpUWpNĦ UpV]YpWHOpW képzésekhez való
KR]]iMXWiViW OHKHWĘYp WpYĘ V]HUYH]HWL iWDODNtWiVRNDW YDODPLQW D PHJN]GpVNHW VHJtWĘ
programokat.
A munkahelyi egészségfejlesztés létjogosultságát az Európai Közösség 89/391/EEC
számú keretutasítása alapozza meg. A keretutasítás leszögezi, hogy a munkáltatók feladata
EL]WRVtWDQL D GROJR]yN HJpV]VpJpW EL]WRQViJiW (QQHN D IHODGDWQDN D PHJHOĘ]pV DOiEEL
általános elvein kell alapulnia (idézi Levi, 2000):
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-

a kockázatok elkerülése,

-

D]HOQHPNHUOKHWĘNRFNi]WRNpUWpNHOpVH

-

a kockázatok leküzdése kialakulásukkor,

-

a munkának az egyénhez való illesztése (a PXQNDKHO\HN PHJIHOHOĘ NLDODNtWiVD D
felszerelések és a munkamódszerek gondos kiválasztása, különös figyelmet szentelve a
PRQRWRQ LOOHWYH HOĘtUW WHPSyM~ PXQND HONHUOpVpUH LOOHWYH H]HNQHN D] egészségre való
hatásának csökkentésére),

-

NRKHUHQV iWIRJy PHJHOĘ]pVL SROLWLND NLDODNtWiVD amely foglalkozik a technológia
kialakításával, a munkaszervezéssel, a munkakörülményekkel, a vállalaton belüli szociális
kapcsolatokkal és a munkakörnyezethez kapcsolódó faktorokkal.
A rendelet hetedik cikkelye azt is rögzíti, hogy a munkáltatónak a prevenciós

feladatok ellátására ki kell jelölnie dolgozókat, vagy dolgozók egy csoportját. Ez a
rendelkezés rokonítható a saját kutatásunkban alkalmazott egészségfejleV]WĘ-fókuszcsoportok
koncepciójával. Szintén ezzel a megközelítéssel hozható összefüggésbe a fenti rendelet 11-ik
cikkelye, mely leszögezi, hogy a munkáltatóknak konzultálniuk kell a munkavállalókkal,
YDJ\D]RNNpSYLVHOĘLYHOD]HJpV]VpJLNpUGpVHNUĘOOHKHWĘYpNHOOWHQQLNDGROJR]yNV]iPiUD
KRJ\ MDYDVODWRNDW LV WHKHVVHQHN D] HJpV]VpJL SUREOpPiN PHJROGiViUD YDODPLQW PHJIHOHOĘ
NLNpS]pVEHQ NHOO UpV]HVtWHQLN D GROJR]yN NpSYLVHOĘLW H IHODGDWXN HOOiWiViKR] (] D
NHUHWXWDVtWiV WXODMGRQNpSSHQ HOĘNpV]tWHWWH D WDOajt a hagyományos foglalkozás-egészségügyi
szabályozás és gyakorlat átalakításához.
Az Európai Uniós tagállamok 1997-ben elfogadtak egy nyilatkozatot a munkahelyi
HJpV]VpJIHMOHV]WpVUĘO /X[HPERXUJ 'HFODUDWLRQ  ( Q\LODWNR]DW V]HULQW D] HJpV]VpJHV
motivált MyO NpS]HWW PXQNDHUĘ DODSYHWĘ D] (XUySDL 8QLy WiUVDGDOPL JD]GDViJL MyO-léte
szempontjából. Éppen ezért kezdeményezték

egy munkahelyi

egészségfejlesztéssel

foglalkozó európai hálózat megteremtését (Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata European Network for Workplace Health Promotion). Ez az 1996-ban létrejött európai
hálózat a tagállamok, az Európai Gazdasági Övezet tagállamainak, valamint a csatlakozásra
YiUy RUV]iJRNQDN D GHOHJiOW V]HUYH]HWHLEĘO iOO DPHO\ V]HUYH]HWHN PLQW QHP]HWL
kapcsolattDUWyLURGiNPĦN|GQHN *DOJyF]\E $KiOy]DWFpOMDDWDJRNN|]WLLQIRUPiFLyés

tapasztalatcsere

révén

meghatározni

és

elterjeszteni

a

példás

munkahelyi

egészségfejlesztési programokat, beavatkozásokat. Ily módon kívánja az Unió bátorítani a
tagállamRNDWKRJ\NH]HOMpNPHJIHOHOĘV~OO\DODPXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WpVW
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A nyilatkozat szerint a munkahelyi egészségfejlesztés akkor tudja elérni az
„egészséges emberek egészséges szervezetekben” megfogalmazású célt, ha az alábbi
irányelvek szerint épül fel:
-

Mindenki részt vesz benne.

-

A munkahelyi egészségfejlesztést figyelembe veszik a fontos döntéseknél, a szervezet
minden területén.

-

0LQGHQ EHDYDWNR]iV SURJUDP D N|YHWNH]Ę V]DNDV]RNEyO iOO V]NVpJOHWHOHP]pV D
prioritások kijelölése, tervezés, kivitelezpVIRO\DPDWRVHOOHQĘU]pVpVpUWpNHOpV

-

A munkahelyi egészségfejlesztés egyénre irányuló és a környezetre irányuló
intézkedéseket,

beavatkozásokat

is

tartalmaz.

Ötvözi

a

kockázatcsökkentést

(egészségvédelem) az egészségfejlesztéssel.
Az Európai Unió 25 tagiOODPiQDNYH]HWĘLiOWDODOitUW(XUySDL$ONRWPiQ\UHQGHONH]LN
D] HPEHUL HJpV]VpJ YpGHOPpUĘO MDYtWiViUyO D KDWiURNRQ iWWHUMHGĘ HJpV]VpJJ\L YHV]pO\HN
figyelemPHONtVpUpVpUĘOYDODPLQWDN|]|VEL]WRQViJLWHHQGĘLNUĘO (XUySDL$ONRWPiQ\ 
4.1.2. Gyakorlat: Munkahelyi egészségfejlesztés Európa és a világ néhány országában
Nézzük meg most, hogy mennyire érvényesülnek a fenti irányelvek a munkahelyi
egészségfejlesztés európai és amerikai gyakorlatában néhány ország példáján keresztül. A már
idézett 1992-eV KpW HXUySDL RUV]iJUD  YiOODODWUD NLWHUMHGĘ IHOPpUpV V]HULQW :\QQH pV
&ODUNLQLGp]L*HXUWVpV*UQGHPDQQ DPHJNpUGH]HWWYiOODODWRNMHOHQWĘVUpV]H
IRJODONR]LN D PXQNDN|UQ\H]HWUH LUiQ\XOy PHJHOĘ]Ę EHDYDWNR]iVRNNDO HOVĘVRUEDQ D IL]LNDL
VWUHVV]RURNPHJHOĘ]pVpYHOGHDSV]LFKR-V]RFLiOLVVWUHVV]RURNPHJHOĘ]pVpYHOLVIRJODONR]RWWD
YiOODODWRN N|]HO IHOH $ PHJHOĘ]Ę SURJUDPRN EHYH]HWpVpQHN OHJIĘEE PRWLYiOy WpQ\H]ĘL D
vállalatvezetés számára az európai és nemzeti törvényeknek, szabályoknak való megfelelés
voltak. Kompier és Cooper (1999b) összehasonlító tanulmányukban, a saját felmérésükben
UpV]WYHYĘ HXUySDL RUV]iJRNDW NODV]WHUHNEH VRUROWiN DV]HULQW KRJ\ PHNNRUD KDQJV~O\W
fektetnek a szabályozásban, a vállalati politikában és gyakorlatban a munkahelyi stresszre, és
DQQDNPHJHOĘ]pVpUHLUiQ\XOyEHDYDWNR]iVRNUD
$]HOVĘ– DPXQNDKHO\LVWUHVV]WpVPHJHOĘ]pVpWNLHPHOWIRQWRVViJ~WpQ\H]ĘNpQWNH]HOĘ
- csoportba olyan országok tartoznak, mint: Svédország, Finnország, Hollandia.
Svédországban például az ún. Munkahelyi Környezet Törvény többek között leszögezi a
N|YHWNH]ĘNHW /HYL 
-

$ PXQNDKHO\L N|UOPpQ\HNHW D] HPEHUHN HOWpUĘ IL]LNDL pV SV]LFKROyJLDL VDMiWRVViJDLKR]
kell adaptálni.
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-

/HKHWĘYp NHOO WHQQL D] DONDOPD]RWWDN V]iPiUD KRJ\ UpV]W YHKHVVHnek saját
munkafeltételeik, a munkájukban bekövetkezett változások kialakításában.

-

A munka legyen változatos, az egyes részfeladatok alkossanak egy értelmes egészet, a
PXQND DGMRQ OHKHWĘVpJHW WiUVDV NDSFVRODWRN pStWpVpUH HJ\WWPĦN|GpVUH V]HPpO\HV pV
szaNPDLIHMOĘGpVUH|QiOOyViJUDV]DNPDLIHOHOĘVVpJYiOODOiVUD
A svéd megközelítés a munkahelyi stresszorok – szervezeti, környezeti átalakításokkal

W|UWpQĘ –

FV|NNHQWpVpQ IHOO NLIHMH]HWWHQ HJpV]VpJIHMOHV]WĘ PXQNDKHO\L IDNWRURN

megteremtését is szorgalmazza, például a szociális hálók, illetve a dolgozók megküzdési
NpSHVVpJHLQHN IHMOHV]WpVH UpYpQ D KDQJV~O\W SHGLJ HJ\pUWHOPĦHQ D GROJR]yN HJpV]VpJpQHN
védelmét, fejlesztését szolgáló szervezeti átalakításokra helyezi (Theorell és Wahlstedt,
1999). SvédországEDQDNLOHQFYHQHVpYHNEHQHOLQGXOWHJ\RUV]iJRVV]LQWĦNH]GHPpQ\H]pVD
PXQNDKHO\HNQHN PXQNDYpJ]pVQHN D IHQWL V]HPSRQWRN V]HULQW W|UWpQĘ iWDODNtWiViUD D
dolgozók egészségének és a vállalatok eredményességének fejlesztése céljából (Levi, 2000).
A második csoportba tartozó országokban (Belgium, Dánia, Egyesült Királyság,
Németország és Írország) szintén fontos vállalati kérdésként ismerik fel a munkahelyi stresszt,
de a beavatkozások zöme az egyénre és nem a szervezetre irányul, nem végeznek
költséghatékonyság-elemzést,

nemzeti

szinten

nem

monitorozzák

a

stresszorokat.

Németországban egy törvény révén a biztosítótársaságok kínálnak a dolgozóknak különféle
PHJHOĘ]Ę SURJUDPRNDW (]HNQHN D SURJUDPRNQDN D W|EEVpJH HJ\pQL pOHWPyG-változtatásra
fókuszált, de fokozatosan megjelentek az átfogóbb, hosszabb távú, a munkavégzés és a
szervezet átalakítását hangsúlyozó programok is (Beermann et al, 1999). Utóbbi típusú
SURJUDPRNQDN HJ\ QpSV]HUĦ HOHPpW DONRWMiN D] ~Q egészség körök (lásd fent). Felmérések
V]HULQW D] |WV]i] IĘQpO W|EEHW IRJODONR]WDWy FpJHN HJ\QHJ\HGH V]HUYH]HWW PiU HJpV]VpJ
köröket Németországban (Aust és Ducki, 2004).
A harmadik csoportba tartozó országokban (Olaszország, Görögország és Portugália) a
PXQNDKHO\L VWUHVV]W QHP WHNLQWLN IRQWRV YiOODODWL SUREOpPiQDN DOLJ ]DMODQDN PHJHOĘ]Ę
programok. Görögországban az egészség és biztonság kérdése gyakorlatilag teljesen hiányzik
D]HPEHULHUĘIRUUiV-JD]GiONRGiVWHUOHWpUĘO-HOOHP]ĘDYHV]pO\HVPXQNDYpJ]pVDEL]WRQViJL
HOĘtUiVRN KLiQ\D LOOHWYH ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\iVD $ PXQNDKHO\L VWUHVV]NH]HOĘ
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN PpJ H]HNQpO LV kisebb prioritást kapnak. Kevés, nem jól
NLGROJR]RWWVWUHVV]NH]HOĘSURJUDPYDQPD*|U|JRUV]iJEDQ 3HWVHWDNL 
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4.2. Munkahelyi egészségfejlesztés Magyarországon
0LHOĘWW UiWpUQpN D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WpV KD]DL KHO\]HWpQHN YL]VJiODWiUD
röviden felvázolom, hogy mi jellemzi a hazai foglalkozás-egészségügy jogi kereteit,
gyakorlati tevékenységeit, nehézségeit.
4.2.1. Foglalkozás-egészségügy
0DJ\DURUV]iJRQDKDWiO\RVW|UYpQ\HNV]HULQWD]HJpV]VpJHWQHPYHV]pO\H]WHWĘpVEL]WRQViJRV
munkavégzés körülményeinek megvalósítása – D PXQNDYiOODOyN H] LUiQ\~ IHOHOĘVVpJpYHO
összhangban – a munkáltató kötelessége. E cél megvalósítása érdekében ún. foglalkozásegészségügyi szolgálatok WHYpNHQ\VpJH YHKHWĘ pV YHHQGĘ LJpQ\EH $ IRJODONR]iVegészségügyi szolgálatoknak két fontos tevékenységi körük van: a munkahigiéne és a
szorosan vett foglalkozás-egészségügy. A munkahigiéne D PXQNDN|UQ\H]HWEĘO V]iUPD]y
egészségkárosító veszélyek és kockázatok felismerésével, értékelésével és kezelésével
foglalkozik. A foglalkozás-egészségügy IHODGDWD SHGLJ D PXQNDN|UQ\H]HWL NyURNL WpQ\H]ĘN
iOWDO RNR]RWW LOOHWYH D PXQNDYpJ]pVEĘO V]iUPD]y PHJWHUKHOpVHN pV D] H]HNEĘO NLDODNXOy
igénybevétel vizsgálata és befolyásolása, továbbá a dolgozók egészségi alkalmasságának
megállapítása, ellenĘU]pVHpVHOĘVHJtWpVH 3HUODN\ 
+RJ\DQ PLO\HQ N|UOPpQ\HN N|]|WW PLO\HQ IHOWpWHOHN V]HULQW PĦN|GQHN H]HN D
foglalkozás-egészségügyi szolgálatok?
$ W|UYpQ\ pUWHOPpEHQ PLQGHQ YiOODODWQDN V]HU]ĘGpVW NHOO N|WQLH HJ\ IRJODONR]iVegészségügyi szolgálattal. Sajnálatosan azonban a kvóta, amit a szervezetek a szolgálatoknak
IL]HWQHNQHPHOpJDW|UYpQ\iOWDOHOĘtUWIHODGDWRNUDH]pUWDV]ROJiODWRNiOWDOiEDQDPLQLPXP
feladatokra (ezek leggyakrabban az alkalmasság-YL]VJiODWRN NRUOiWR]]iNPĦN|GpVNHW$UUD
pedig,

hogy

a

foglalkozás-HJpV]VpJJ\L V]ROJiODWRN YDOyGL PHJHOĘ]Ę QHWDOiQWiQ

HJpV]VpJIHMOHV]WĘ WHYpNHQ\VpJHW YpJH]]HQHN YpJNpSS QHP HOHJHQGĘ D W|UYpQ\EHQ U|J]tWHWW
fejkvóta (Perlaky, 1999).
A

foglalkozás-HJpV]VpJJ\L V]ROJiODWRN IHOJ\HOHWH HOOHQĘU]pVH az

Állami

1pSHJpV]VpJJ\LpV7LV]WLRUYRVL6]ROJiODW È176= IHODGDWDD]RQEDQD]È176=PHJIHOHOĘ
HV]N|]|N KLiQ\iEDQ V]LJRU~ HOOHQĘU]pVW QHP WXG YpJH]QL $] È176= W|UYpQ\EHQ
meghatározott feladata a lakosság népegészségügyi helyzetének elemzése, s a különbö]Ę
V]tQWHUHNHQ PHJMHOHQĘ EHIoO\iVROy WpQ\H]ĘN HJpV]VpJNiURVtWy NRFNi]DWL WpQ\H]ĘN IHOWiUiVD
Ezek összegzése alapján egészségvédelmi programokat szervez, vezet, melyekkel segíti az
állampolgárok egészséges életmódjának kialakítását. (1991. évi XI. trv., idézi Szatmári,
2005).
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4.2.2.Munkahelyi egészségfejlesztés
Jogi szabályozás
$0DJ\DU.|]WiUVDViJ$ONRWPiQ\DOHV]|JH]LKRJ\D]RUV]iJEDQpOĘNQHNMRJXNYDQD
OHKHWĘ OHJPDJDVDEE V]LQWĦ WHVWL-lelki egészséghez, mely a munkavédelem, orvosi ellátás
megszervezésével, testedzés biztosításával és a környezet védelmével valósul meg. (XII.
fejezet, 70. D §, idézi Szatmári, 2005). Az Európai Közösség 89/391/EEC számú
keretutasításával összhangban született meg az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi Törvény. Ez a
jogszabály NLWpU D PXQNDKHO\HN V]HUHSpUH D] HJpV]VpJ PHJĘU]pVpEHQ pV W|EEHN N|]|WW
OHV]|JH]L KRJ\ D PXQNiOWDWy N|WHOHV ILJ\HOHPEH YHQQL D] HPEHUL WpQ\H]ĘW D PXQNDKHO\
kialakításánál, a munkaeszközök és a munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az
egyhaQJ~YDJ\PRQRWRQPXQNDYpJ]pVLGĘWDUWDPiQDNFV|NNHQWpVpUH
$PXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WpVOHKHWĘVpJHLWPHJDODSR]yMRJV]DEiO\RNWHKiWYDQQDN
ugyanakkor azok betartása a magyarországi munkavállalók többségét foglalkoztató kis- és
középvállalkozásokban egyáltalán nem valósul meg (Kapás, 2006b).
.RUPiQ\]DWLV]LQWĦLQWp]NHGpVHN
0DJ\DURUV]iJRQDIHQWLW|UYpQ\HNV]HOOHPpEHQRUV]iJRVV]LQWĦPHJHOĘ]ĘSURJUDPRN
indultak az elmúlt években. Így például 2003-ban a Magyar Kormány aláírta a WHO
'RKiQ\]iVHOOHQĘU]pVL .HUHWHJ\H]PpQ\pW PHO\QHN FpOMD KRJ\ YLOiJPpUHWĦ EHDYDWNR]iVVDO
minimális szintre csökkentse a dohányzást (2005. évi III. trv., idézi Szatmári, 2005). 2006.
MDQXiUMiEDQLQGXOWD.RUPiQ\UiNHOOHQHVVWUDWpJLiMDPHO\QHNYpJVĘFpOMDKRJ\-ig 10%kal csökkenjen a rákos megbetegedésben elhunytak száma.
2003-EDQ D] RUV]iJJ\ĦOpV HOIRJDGWD D 1HP]HWL 1pSHJpV]VpJJ\L 3URJUDPRW $]
Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja) (Gábor és Kiss, 2005). Ennek egyik
alappillére az egyének, csoportok, intézményeN pV N|]|VVpJHN UpV]YpWHOH pV IHOHOĘVVpJH D]
HJpV]VpJ IHMOHV]WpVpEHQ $ Wt]pYHV SURJUDP WRYiEEL IĘ pUWpNHL D] HJpV]VpJ PLQW DODSYHWĘ
HPEHULMRJYDODPLQWD]HJ\HQOĘWOHQVpJHNFV|NNHQWpVHpVDV]ROLGDULWiV
$SURJUDPNRPSRQHQVHLN|]ONLHPHONHGĘHQIRQWRVDk a színtér programok, melyek az
élet azon közösségi színtereinek (pl. iskola, munkahely, település) egészségesebbé tételét
szolgálják, ahol az emberek idejük nagy részét töltik (Gábor és Kiss, 2005). A program célja,
hogy a magyarországi munkahelyek a kötHOH]Ę PXQNDHJpV]VpJJ\L LQWp]NHGpVHNHQ
W~OPHQĘHQ GROJR]yLN pV D]RN FVDOiGWDJMDLQDN HJpV]VpJIHMOHV]WpVpUH LV KHO\H]]HQHN
NLHPHONHGĘ KDQJV~O\W $ SURJUDP H]HQ EHOO FpOXO WĦ]L NL KRJ\ D] (JpV]VpJHV
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Munkahelyekért mozgalom szélesedjen ki, kormányzati, ön-kormányzati munkáltatók is
lépjenek be az egészséges munkahelyek körébe, illetve, hogy a munkahelyi önkéntes
kölcsönös

egészségpénztárak

kiemelt

partnerként

jelenjenek

meg

a

munkahelyi

egészségfejlesztésben (Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja).
Ugyanakkor a program forrásigénye nem lett kimunkálva, így kérdésessé vált, hogy
HOpUKHWĘHNOHV]QHN-HDNLWĦ]|WWFpORN .DSiVE 
$] HJpV]VpJIHMOHV]WpVVHO |VV]HIJJpVEHQ WRYiEEL iOODPL NRUPiQ\]DWL V]LQWĦ
intézkedés, hogy az Egészségügyi és a Munkaügyi Minisztérium minden évben kiírja a
“Munkahelyi egészségfejlesztési programok” pályázatát, melynek keretein belül egyrészt
odaítélik egy, illetve több vállalatnak az Egészségbarát Munkahely címet, illetve pályázni
lehet (évente összesen csupán 17 miOOLy IRULQW HUHMpLJ  PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
programok finanszírozására.
A munkahelyi egészségfejlesztés szemlélete a társadalomban
$ ODNRVViJ LQGRNRODWODQXO URVV] HJpV]VpJL iOODSRWiW MHO]Ę HJpV]VpJL PXWDWyN D URVV]
egészségi szokások, a környezettudatosság elmaradottsága, a vadkapitalista szemlélet a
PXQNDHUĘNLKDV]QiOiViEDQPLQGD]WMHO]LNKRJ\DPDJ\DUODNRVViJ³QLQFVNHOOĘHQWLV]WiEDQ
azzal, hogy van egy értéke, egy tulajdona, az egészsége´ 6LPRQ   R  .O|QE|]Ę
felmérések szerint a PDJ\DUHPEHUHNNtYiQViJDLN|]|WWD]HJpV]VpJD]HOVĘNN|]|WWV]HUHSHO
de tenni érte nem nagyon tesznek. “Minden egészségfejlesztési aktivitás megbukik, ha olyan
embereket akar célba venni, életmód-változtatásba bevonni, akik nem ismerik, nem élik meg
tulajdonosi szemlélettel egészségük értékét.” (Simon, 2006, 2. o.).
.Lp D IHOHOĘVVpJ D PXQNDYiOODOyN HJpV]VpJL iOODSRWiYDO NDSFVRODWEDQ" -RJV]DEiO\
V]HULQW D PXQNiOWDWyp 7DJDGKDWDWODQ XJ\DQDNNRU D WiUVDGDORP IHOHOĘVVpJH LV KLV]HQ D
dolgozók rossz egészségi állapota társadalmi, makrogazdasági szinten is komoly
következményekhez vezet: Az egészség hiánya, mint anyagi kár az állam szintjén megjelenik
az elmaradt haszon miatt csökkent GDP-ben, a társadalombiztosítási költségekben. Éppen
ezért „... a lakosság egészségi állapotának és jóllétének javítása a gazdasági és társadalmi
IHMOĘGpV HOĘIHOWpWHOH pV FpOMD LV HJ\EHQ´ *iERU pV .LVV  R  $ :+2 -ben
készített elemzése szerint az egészség fejlesztése érdekében alkalmazott hatékony
beruházásoknak gyRUVtWyWRYiEEJ\ĦUĦ]ĘKDWiVXNYDQD JD]GDViJLQ|YHNHGpVUH pV JD]GDViJL
IHMOĘGpVUH *iERUpV.LVV 
Az egészség hiánya, mint anyagi kár a társadalom többi szintjén is jelentkezik: a
vállalatok, vállalkozások szintjén az elmaradt haszonban, a büntetések, helyettesítés
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költségeiben, a rossz hírnév piaci veszélyében, illetve az egyének szintjén a kiesett
M|YHGHOPHNEHQYDJ\DNiUD]iOOiVHOYHV]WpVpEHQ0LQGHEEĘON|YHWNH]LNDYiOODODWRNLOOHWYH
D]HJ\pQHNIHOHOĘVVpJHDGROJR]yNHJpV]VpJLiOODSRWipUW$vállalatok számára az egészség a
KDWpNRQ\ViJ HJ\LN HOHPH D KXPiQ WĘNH PHJWpUOpVpQHN HJ\LN IHOWpWHOH D PXQNDYiOODOy
HOpJHGHWWVpJpQHNPR]]DQDWDLPi]VMDYtWyWpQ\H]ĘD]HJpV]VpJKLiQ\DSHGLJN|OWVpJHOHP$
munkáltató egészségmagatartását befolyásolja a piaci helyzete, a rövid-, közép- és hosszú
WiY~ M|YĘNpSH LOOHWYH HQQHN KLiQ\D SpOGiXO KD D SXV]WD W~OpOpVpUW N]G YDJ\
kényszervállalkozásról van szó), a szervezeti kultúra, valamint az egészséggel kapcsolatos
ismeretek megléte, vagy hiánya. (Kapás, 2006a). A magyarországi vállalatok többségét alkotó
kis- és középvállalatokban, melyek igen gyakran a túlélésért küzdenek, nem terveznek
KRVV]~WiYUD RWW QHP pUWpN D] HPEHU tJ\ D GROJR]yN HJpV]VpJpQHN PHJĘU]pVpYHO VHP
IRJODONR]QDN VĘW D] DODSYHWĘ PXQNDEL]Wonsági feltételeket sem teljesítik. Ugyanakkor a
munkavállaló egyének sem tudnak, vagy nem mernek kiállni a saját érdekeikért:
Magyarországon nagyon ritka a munkahelyi egészségkárosítással kapcsolatos perek száma.
Igazi áttörésre a vállalatvezetés hozzáállásában pedig addig nem lehet számítani, amíg senki
VHPNpULV]iPRQUDMWXND]HOĘtUiVRNMRJV]DEiO\RNEHWDUWiViW .DSiVE 
Munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek
0DJ\DURUV]iJ PiU D] (XUySDL 8QLyV WDJViJD HOĘWW -WĘO WDJMD YROW a Munkahelyi
Egészségfejlesztés Európai Hálózatának, így megismerhette az egyes európai országok
munkahelyi egészségfejlesztési gyakorlatát, szemléletét, problémáit, valamint részt vett a
hatékonysági irányelvek kidolgozásában (Galgóczy, 2004a).
Az OrszágRV (JpV]VpJIHMOHV]WpVL .|]SRQWEDQ HOĘGMH D 1(),  W|UHNV]HQHN D
munkahelyi egészségfejlesztési kezdeményezések összefogására, koordinálására. Ennek
jeleként 1997-ben létrejött az „Egészségesebb Munkahelyekért” Egyesület, amely olyan
tagszervezeteket (magyaURUV]iJL YiOODODWRNDW  W|P|UtW DKRO pUGHNOĘGpV YDQ YDODPLO\HQ
munkahelyi egészségfejlesztési tevékenység iránt. Az egyesületnek jelenleg több mint hetven
tagja van. Az egyesület célja kialakítani a munkavállalók, munkaadók és szakmai specialisták
kapcsolatrendszerét a munkahelyek egészségesebbé tétele érdekében (Kapás, 2004 és 2006),
valamint koordinálni, segíteni az egészség fejlesztését célzó, akár a munkáltatói, akár a
PXQNDYiOODOyLROGDOUyOpUNH]ĘHUĘIHV]tWpVHNHW *DOJyF]\ 
Az egészséges munkaKHO\HN WHUHPWpVpW HOĘVHJtWHQGĘ FpOODO M|WW OpWUH D] $PHULNDL
Kereskedelmi Kamara Egészséges Munkahely Programja is (Healthy Workplace Program)
PHO\KH] PRVWDQiLJ  V]HUYH]HW FVDWODNR]RWW $ SURJUDPEDQ UpV]W YHYĘ YiOODODWRN GROJR]yL
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NO|QE|]Ę V]ROJiOWDWiVRNDW V]ĦUĘYL]VJiODWRN LQJ\HQHV OiWiVYL]VJiODW  YHKHWQHN LJpQ\H
valamint minden évben egy bizottság kiosztja az év egészséges munkahelyének járó díjat. A
programhoz való csatlakozás feltételei nem túlságosan szigorúak: a hatályos foglalkozásegészségügyi törvények betartásán túl, egy-NpW HJ\pQL HJpV]VpJIHMOHV]WĘ DNFLyEDQ YDOy
UpV]YpWHOW SOV]ĦUĘYL]VJiODWRNYpGĘROWiV tUQDNHOĘ
Egészségfejlesztés a magyarországi vállalatoknál
Ott a legjobb az esély az egészség segítésére, ahol ez egybeesik a gazdasági érdekkel
(Makara, 2005).
$]HJpV]VpJIHMOHV]WĘWHYpNHQ\VpJHNDPDJ\DURUV]iJLYiOODODWRNQiOPDPpJOHJLQNiEE
egy-egy egészségi részproblémára irányulnak, nem kezelik komplexen a kérdést. Van
azonban néhány olyan – HOVĘVRUEDQQDJ\– vállalat, ahol a több problémára fókuszáló egyéni
HJpV]VpJIHMOHV]WpV PHOOHWW HUJRQyPLDL V]HPSRQWRNDW ILJ\HOHPEH YHYĘ PXQNDN|UQ\H]HWL
átalakítás is folyik. Ilyen például a Dunaferr Rt., a székesfehérvári Alcoa-Köfém, a szintén
fehérvári Visteon Hungary Kft., a pécsi Elcotec Magyarország Kft., az Ericson Magyarország
Kft. (Szatmári, 2005).
$ PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN QDJ\REE DUiQ\~ HOWHUMHGpVpW VHJtWKHWQp
HJ\ PHJIHOHOĘHQ NLDODNtWRWW DGySROLWLND |V]W|Q]ĘUHQGV]HU DPHO\QHN NHUHWHLEHQ SpOGiXO D]
adott helyi önkormányzat HOHQJHGKHWQp D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRNDW Q\~MWy
YiOODODWRN KHO\L LSDUĦ]pVL DGyMiQDN HJ\ UpV]pW LOOHWYH D] iOODP IHOPHQWpVW DGKDWQD UpV]EHQ
vagy egészben az egészségügyi járulék fizetése alól (Kapás, 2006b).
Egészségpénztárak
Magyarországon a törvényi keret – adókedvezményekkel – alkalmas arra, hogy a
munkaadók az egészségpénztárak útján gondoskodjanak dolgozóik jobb egészségi állapotáról,
pOHWPLQĘVpJpUĘO $] HJpV]VpJSpQ]WiUDN D PXQNDKHO\HNHQ NHUHV]WO HOpULN D PpJ QHP EHWHJ
de nagy kockázDWQDN NLWHWW V]HPpO\HNHW pV NRUWyO HJpV]VpJL iOODSRWWyO IJJĘ HJ\pQL
programot ajánlanak. Piackutatások szerint az emberek komoly összegeket hajlandóak áldozni
biztonságukért, többletszolgáltatásokért. (Skrabski, 2004). Az egészségpénztárak kiegészítik a
7%iOWDOQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNDWDPHJHOĘ]pViOODPĦN|GpVNN|]pSSRQWMiEDQLOOHWYHPLYHO
YDOyGL³YiViUOyNDW´MHOHQtWHQHNPHJDPLQĘVpJLUiQ\iEDNpQ\V]HUtWLNDV]ROJiOWDWyNDW .DSiV
2006a).
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Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy mire költik általában a pénztártagok az egyéni
V]iPOiMXNRQ OHYĘ SpQ]W OiWMXN KRJ\ QHP HOVĘVRUEDQ PHJHOĘ]Ę HJpV]VpJIHMOHV]WĘ KDQHP
készpénz-KHO\HWWHVtWĘV]ROJiOWDWiVRNUD SpOGiXOJ\yJ\V]HUHNiUNLHJpV]tWpVH  0DWROD\ 
Képzés
Az egészségfejlesztés szellemiségének fokozatos elterjedésének jeleként Szegeden a
-XKiV] *\XOD 7DQiUNpS]Ę )ĘLVNROiQ EHLQGXOW HJ\ (JpV]VpJIHMOHV]WĘ 0HQWiOKLJLpQpV
SRV]WJUDGXiOLV NpS]pV $ NpS]pV FpOMD KRJ\ D UpV]WYHYĘN D VDMiW PXQNDWHUOHWN|Q
hozzájáruljanak az egészség- és mentálhigiénés kultúra kialakításához, szükség esetén
korrekciójához prevenciós módszerek birtokában. Egy másik, szintén az egészségfejlesztéssel
IRJODONR]y D N|]HOP~OWEDQ LQGXOW NpS]pV D V]RPEDWKHO\L %HU]VHQ\L 'iQLHO )ĘLVNROD
7HVWQHYHOpVL pV 0ĦYpV]HWL .DUiQDN (JpV]VpJWXGRPiQ\L 7anszékén, három féléven át zajló
munkahelyi egészségfejlesztési szakirány. A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán
1996 óta kétéves egészségfejlesztés posztgraduális képzés folyik (Népegészségügyi
szakirányú továbbképzéseken belül egészségfejlesztés szak).
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az utóbbi években, hazánkban is megjelent a
törekvés a munkahelyi egészségfejlesztés szemléletének és gyakorlatának meghonosítására,
elterjesztésére. A jelenleg futó programok azonban általában – NHYpV NLYpWHOWĘO HOWHNLQWYe nem elégítik ki maradéktalanul a munkahelyi egészségfejlesztéssel szemben állított
követelményeket: csak egy-két részproblémával foglalkoznak, nem terjednek ki a teljes
dolgozói állományra, illetve nem foglalnak magukban szervezeti fókuszú átalakításokat. Egy,
a Dunaferr-nél végzett vizsgálat (Kapás-Kaprielan, 1997) szerint 1996-ban a Dunaferrnek a
beteg dolgozói után mintegy 340 millió Ft táppénzt kellett kifizetnie, a helyettesítés
költségeivel együtt ez 1 milliárd forint kiesést jelentett a vállalatnDN -HOHQWpNHQ\ PpUWpNĦ
OHQQHWHKiWDPHJWDNDUtWiVDPLWDYiOODODWRNpVDQHP]HWJD]GiONRGiVPHJIHOHOĘPXQNDKHO\L
PHJHOĘ]Ę SURJUDPRN DONDOPD]iViYDO HOpUKHWQH $KKR] D]RQEDQ KRJ\ H]HN D SURJUDPRN
széles körben elterjedjenek, szemléletváltásra van szükség mind az egyének, mind a
V]HUYH]HWHNUpV]pUĘO$SURJUDPRNiOWDOiQRVDONDOPD]iViKR]V]NVpJHVD]HJpV]VpJpUWpNNpQW
YDOy HOIRJDGiVD D PXQNDHUĘYHO YDOy KRVV]~ WiY~ WHUYH]pV D] DQ\DJL QHKp]VpJHNNHO N]GĘ
kis- pV N|]pSYiOODONR]iVRN PHJIHOHOĘ WiPRJDWiVD D W|rvényi rendelkezések következetes
EHWDUWDWiVD HOOHQĘU]pVH YDODPLQW QHP XWROVyVRUEDQ D] HJpV]VpJIHMOHV]WpV V]HPOpOHWpQHN
PyGV]HUHLQHN pV KDWpNRQ\ViJiQDN D YiOODODWYH]HWĘNNHO YDOy PHJLVPHUWHWpVH PHJIHOHOĘHQ
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kontrollált munkahelyi egészségfejlesztéssel foglakozó kutatások, hatásvizsgálatok elvégzése
révén. Ehhez kíván hozzájárulni a saját kutatásom is.
5. ÖSSZEFOGLALÁS
A munkahelyi egészségfejlesztés egy olyan eljárás, melynek célja a dolgozók
HJpV]VpJpQHN pOHWPLQĘVpJpQHN IHMOHV]WpVH GH D KDJ\RPiQ\RV RUYRVOiVWyO HOWpUĘHQ H]W D]
HJpV]VpJIHOHWWLNRQWUROOQDNpVIHOHOĘVVpJQHND]HJ\pQHNNH]pEHKHO\H]pVpYHOpULHO(EEHQD
fejezetben foglalkoztam az egészség, egészségviselkedés, egészségattribúció fogalmakkal.
Kitértem a szociális támogatásra, s ezen belül HOVĘVRUEDQ D NROOHNWtY PHJN]GpVUH PHO\
többek szerint a munkahelyi stressz mellett a legfontosabb munkahelyi pszichoszociális
WpQ\H]Ę pV PLQW LO\HQ D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN FpOSRQWMD OHKHW $ IHMH]HWEHQ
bemutattam a munkahelyi egészségfejlesztés NO|QE|]Ę PHJN|]HOtWpVHLW pV PyGV]HUHLW $
fejezet végén a munkahelyi egészségfejlesztés magyarországi helyzetét a jogszabályokkal,
illetve néhány nemzetközi példával összevetve elemeztem.
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KÖZNAPI FELFOGÁSOK
$ GLVV]HUWiFLy PiVRGLN IHMH]HWpEHQ D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ NXWDWiVW HOĘNpV]tWĘ D
VWUHVV]UĘO pV D] HJpV]VpJUĘO LOOHWYH H]HN NDSFVRODWiUyO DONRWRWW ODLNXV Qp]HWHNNHO IRJODONR]y
vizsgálatról számolok be. A vizsgálat célja volt felmérni, hogy minek tulajdonítják ma a
köznapi emberek a jó egészségi állapotot, és az attribúciójuk összhangban van-e az általuk
gyakorolt viselkedéssel.
$ MHOHQ NXWDWiVQDN D] HOVĘGOHJHV MHOHQWĘVpJH D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ EHDYDWNR]iVRN
HJpV]VpJQHYHOĘ NDPSiQ\RN PHJWHUYH]pVpEHQ OHKHW majd. A beavatkozások, ismeretközlések
PHJWHUYH]pVpKH] FpOV]HUĦ XJ\DQLV LVPHUQL D UpV]WYHYĘN HOĘ]HWHV HONpS]HOpVHLW KLHGHOPHLW
hogy az új ismereteket ezekhez kapcsolhassuk, vagy ezekkel állíthassuk szembe.
1. MÓDSZER
1.1 Vizsgálati személyek
A laikuV Qp]HWHNUH YRQDWNR]y NXWDWiV W|EE YL]VJiODWiEDQ |VV]HVHQ D] HOĘYL]VJiODWRW
QHP V]iPtWYD HUUĘO OiVG DOiEE   IHOQĘWW GROJR]y V]HPpO\ YHWW UpV]W $ NXWDWiV HJ\HV
V]DNDV]DLEDQD]DONDOPD]RWWPyGV]HUHNLVQpPLOHJHOWpUĘHNYROWDN lásd az 1. Táblázatot). A
GLVV]HUWiFLy MHOHQ IHMH]HWpEHQ FVXSiQ D] D]RQRV PyGV]HUHNNHO YL]VJiOW  IĘ DGDWDLQDN
felhasználásával végzett vizsgálatot (II-III. szakasz, ld. 2. Táblázat) ismertetem. (Az Eszközök
IHMH]HWEHQDNXWDWiVEDQKDV]QiOWNpUGĘtYHNDODNtWiViQDNIRO\DPDWiWEHmutatva utalok a többi
vizsgálati szakaszban történtekre).
$] DOiEELDNEDQ UpV]OHWHVHQ LVPHUWHWHWW YL]VJiODWEDQ V]HUHSOĘ  IĘQHN D] DOiEEL
GHPRJUiILDLMHOOHP]ĘLWYL]VJiOWDPQHPpOHWNRUIRJODONR]iVYpJ]HWWVpJIRJODONR]iVLiJD]DW
EHRV]WiV YH]HWĘ YDJ\ EHRV]WRWW  $ NpUGĘtYHNHW NLW|OWĘN -D QĘ YROW $ YL]VJiODWEDQ
UpV]WYHYĘNiWODJpOHWNRUDpYYROW -65). Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett a
V]HPpO\HN  V]i]DOpND N|]pSIRN~YDO  IHOVĘIRN~YDO  OiVG  7iEOi]DW  $
vizsgálW SRSXOiFLy W|EE UpV]PLQWiEyO WHYĘG|WW |VV]H D PLQWiEDQ V]HUHSHOWHN W|EE EXGDSHVWL
nagyvállalat dolgozói a közlekedés, a pénzügy és a szolgáltatás (ezen belül kiemelten a
WHOHNRPPXQLNiFLy WHUOHWpUĘO  IĘ  YDODPLQW V]DNPDL WRYiEENpS]pVHNEHQ UpV]WYHYĘN. A
mintavétel nem random módon történt: a telekommunikációs vállalatnál adott szervezeti
egységek (telefonos ügyfélszolgálat két helyszínen) szinte minden dolgozója (84 %) kitöltötte
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D NpUGĘtYHW $ PLQWD H UpV]H D]RQRV D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ NXWDWiVEDQ KDVznált mintával). A
W|EEL YiOODODW GROJR]yL N|]O D 0ĦV]DNL (J\HWHPHQ WDUWRWW V]DNPDL WRYiEENpS]pVHQ
UpV]WYHYĘN LOOHWYH D YL]VJiODWYH]HWĘ V]iPiUD HOpUKHWĘ HJ\VpJHNEHQ GROJR]yN YHWWHN UpV]W D
YL]VJiODWEDQ $ YL]VJiODWL V]HPpO\HN iOWDO NpSYLVHOW IĘEE JD]GDViJL iJD]DWRN D N|YHWNH]ĘN
telekommunikáció (88%), egyéb szolgáltatás (5,1%), közlekedés (6,3%). A kutatásban
V]HUHSOĘN-DYH]HWĘNpQWGROJR]RWW
1.2 Eljárás
$ YL]VJiODW NpUGĘtYHV PyGV]HUUHO W|UWpQW .pUGĘtYYHO YL]VJiOWDP D VWUHVV]UĘO pV D]
HJpV]VpJUĘO alkotott laikus nézeteket, attribúciókat, a munkahelyi stresszt és a szubjektív
egészségi állapotot. A válaszolókat munkahelyükön, illetve több esetben a szakmai
továbbképzésük helyszínén kerestem fel, és kértem meg a vizsgálatban való részvételre. A
kérdĘtYHNNLW|OWpVHD]HVHWHNW|EEVpJpEHQDKHO\V]tQHQW|UWpQWIĘ HVHWpEHQ DNpUGĘtYHN
NLW|OWpVH QHP SDStURQ KDQHP V]iPtWyJpSHQ D] ,QWUDQHWHV KiOy]DWRQ ]DMORWW $ NpUGĘtYHN
névtelenek voltak.
$ YL]VJiODWL V]HPpO\HN HJ\LGHMĦOHJ W|OW|WWpN NL D PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtYHW D
VWUHVV] pV D] HJpV]VpJ DWWULE~FLyMiYDO IRJODONR]y NpUGĘtYHW pV YiODV]ROWDN D GHPRJUiILDL
NpUGpVHNUH$NpUGĘtYHW,QWUDQHWHQNLW|OWĘNDIHQWLHNHQNtYOHJ\PiVLNYL]VJiODWKR]WDUWR]y
kérdésekre is válaszoltak (lásd alább az Eszközök résznél). E kérdésekre adott válaszok
feldolgozásával a disszertáció III. fejezete foglalkozik.
$VWUHVV]UĘOpVD]HJpV]VpJUĘODONRWRWWODLNXVQp]HWHNUHYRQDWNR]yYL]VJiODWRNpV
2003 között zajlottak.
1.3 Eszközök
Ebben az alfejezetben ismertetem a teljes kutatás egyes szakaszaiban használt
NpUGĘtYHNHW D]]DO D FpOODO KRJ\ EHPXWDVVDP D YpJOHJHV – utolsó szakaszban használt –
NpUGĘtYHN NLDODNtWiViQDN IRO\DPDWiW %iU D IHMH]HWEHQ EHPXWDWRWW YL]VJiODWEDQ PLQG D
munkahelyi stresszel, mind a stressz és HJpV]VpJDWWULE~FLyMiYDOIRJODONR]yNpUGĘtYQHNFVDND
OHJYpJVĘ YiOWR]DWiW KDV]QiOWDP IRQWRVQDN WDUWRP EHPXWDWQL D NpUGĘtYHN NLDODNtWiViQDN
folyamatát is. A kutatás egyes szakaszaiban használt módszereket és az egyes szakaszokban
UpV]WYHYĘNV]iPiWiWWHNLQWĘHQD7iEOi]DWPXWDWMDEH
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5pV]WYHYĘN

(OĘYL]VJiODW

I. szakasz

II. szakasz

III. szakasz

46

88

55+20

365

1\tOWYpJĦ

1\tOWYpJĦ

=iUW YpJĦ V~O\R]iVVDO =iUWYpJĦ

száma
Attribúciós
NpUGĘtY
.pUGĘtY

D 1. melléklet

2. melléklet

LOODQpONO IĘ

súlyozással

3, 4. melléklet

4. melléklet

mellékletben
6WUHVV]NpUGĘtY

14

tételes

melléklet)

(1. 16 és 26 tételes (5, 26 tételes (6, 7.
6. melléklet)

melléklet)

26

tételes

(7.

melléklet)

2. Táblázat: Az attribúciós kutatás szakaszai és módszerei
.pUGĘtYD VWUHVV]UĘOpVD]HJpV]VpJUĘODONRWRWWN|]QDSLHONpS]HOpVHNUĘO
A kutatás HOVĘ V]DNDV]iEDQ Q\tOW YpJĦ NpUGĘtYYHO YL]VJiOWDP D VWUHVV]UĘO pV D]
HJpV]VpJUĘO DONRWRWW N|]QDSL HONpS]HOpVHNHW $ Q\tOW YpJĦ NpUGpVHNEĘO iOOy NpUGĘtY
megtalálható a 2. Mellékletben).
$Q\tOWYpJĦNpUGpVHNNHOFV|NNHQWKHWĘD]DWRU]tWyKDWiVDPLDYL]VJiODWYH]HWĘVDMiW
egészség- pV EHWHJVpJIHOIRJiViQDN D IHONtQiOW YiODV]OHKHWĘVpJHNEHQ YDOy PHJMHOHQpVpEĘO
eredhetne. A laikus elméletek kutatásának Furnham (1988) szerint is a leggyakoribb, és
mindmáig a legjobb módszere a vizsgálati személyek önbeszámolóján alapul. A
WXODMGRQNpSSHQL NXWDWiV PHJNH]GpVpW PHJHOĘ]WH HJ\ D WpPiEDQ  HJ\HWHPL KDOOJDWyYDO
iOWDODPYpJ]HWWHOĘYL]VJiODW
Az HOĘYL]VJiODWEDQ KDV]QiOW NpUGĘtY IĘEE UpV]HL D N|YHWNH]ĘN YROWDN D]
HOĘYL]VJiODWEDQKDV]QiOWNpUGĘtYPHJWDOiOKDWyD]1. Mellékletben):
-

$VWUHVV]ODLNXVIHOIRJiViQDNYL]VJiODWDPLWMHOHQWDVWUHVV]DNLW|OWĘV]iPiUDHJ\
konkrét stresszhelyzet leírása okokkal, megküzdéssel együtt, leggyakoribb
stresszorok felsorolása, a stresszre adott fiziológiai reakciók, a stressz leküzdése,
PHJHOĘ]pVHDKRVV]~LGHLJIHQQiOOyVWUHVV]N|YHWNH]PpQ\HLUĘODONRWRWWHONpS]HOpV
NLW WHV] IHOHOĘVVp D PXQNDKHO\L VWUHVV]pUW PHQQ\LUH WDUWMD VWUHVV]NHOWĘQHN D
foglalkozását.

-

GyakorLWQHWHNUHDGRWWRNLDWWULE~FLyNDNpUGĘtYEHQRO\DQWQHWHNHWVRUROWDPIHO
amelyeket az irodalom alapján összefüggésbe lehet hozni a stresszel (a tünetek
NLYiODV]WiVD D Ä-REE HJpV]VpJHW D QĘNQHN´ SURJUDP NpUGĘtYH .RSS pV
munkatársai, 1999), és Larsen és Kasimatis, 1991 alapján történt). A vizsgálati
V]HPpO\HNQHN EH NHOOHWW MHO|OQLN KRJ\ PHO\ WQHWHN V]RNWDN HOĘIRUGXOQL QiOXN
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megfigyeléseik szerint mikor jelentkeznek ezek a tünetek, milyen okok váltják ki
megjelenésüket, s mit tesznek a leküzdésükre.
-

Jól ismert, súlyos, krónikus betegségekre adott oki attribúciók (betegségek
NLYiODV]WiVD D Ä-REE HJpV]VpJHW D QĘNQHN´ SURJUDP NpUGĘtYH .RSS pV
munkatársai, 1999) alapján történt).

-

A jó egészségi állapot attribúciója.

gQEHV]iPROyD]HJpV]VpJYpGĘYLVHONHGpVHNUĘO
$] HOĘYL]VJiODWEDQ D NpUGpVHNUH DGRWW YiODV]RNDW WDUWDORPHOHP]pVQHN YHWHWWHP DOi
válaszkategóriákat alakítottam ki. A tartalomelemzés kézzel történt, a kategóriák kialakítása
pV HOQHYH]pVH WDSDV]WDODWL DODSRQ ]DMORWW QHP YROWDN HOĘ]HWHV NDWHJyULiLP D] HOĘIRUGXOy
YiODV]RNDW SUyEiOWDP MHOHQWpVN DODSMiQ FVRSRUWRVtWDQL pV D EHQQN OpYĘ N|]|V HOHPHNHW
leginkább megragadva elnevezni. Ezután felmértem az egyes kategóriák gyakorisági
HORV]OiViW D YiODV]RN |VV]HIJJpVHLW $] HOĘYL]VJiODW HUHGPpQ\HLQHN Hlemzése nyomán
DODNtWRWWDP NL D NXWDWiV HOVĘ V]DNDV]iEDQ KDV]QiOW Q\tOW YpJĦ NpUGĘtYHW (] D NpUGĘtY
megtalálható a 2. Mellékletben.
A kutatás HOVĘ V]DNDV]iEDQ KDV]QiOW NpUGĘtYEHQ NLEĘYtWHWWHP D] HJpV]VpJ
attribúciójára vonatkozó kérdéscsoportot, valamint elhagytam – D] HOĘEELKH] NpSHVW MyYDO
gyakrabban vizsgált – krónikus betegségekre, illetve gyakori tünetekre adott attribúciókat
vizsgáló kérdéseket, valamint nem szerepeltek a tünetek kezelésére vonatkozó kérdések,
illetve a konkrét stressz-epizód leírásiUD pV D VWUHVV]NHOWĘ KHO\]HWHN N|]|V MHOOHP]ĘLUH
YRQDWNR]yNpUGpVHN$]tJ\NLDODNtWRWWQ\tOWYpJĦNpUGĘtYUHV]HPpO\iOWDODGRWWYiODV]RNDW
tartalomelemzésnek vetettük alá két független bíráló bevonásával. Ebben a szakaszban a
válaszadók MBA hallgatók, V]DNRNWDWy pV N|]RNWDWiVL YH]HWĘ NpS]pV UpV]WYHYĘL YDODPLQW D
+tGpStWĘ 9iOODODW GROJR]yL N|]O NHUOWHN NL 'HPRJUiILDL PXWDWyN V]HULQWL HORV]OiVXN 
QĘ  YH]HWĘ  EHRV]WRWW N|]pSIRN~ YpJ]HWWVpJ  IHOVĘIRN~  -uk az
oktatás területén dolgozik, 27,5% ipar, 27,5% szolgáltatási szférában. Az átlagéletkor 35,48
(sz: 9,014, 20- $WDUWDORPHOHP]pVKH]NLLQGXOySRQWXOD]HOĘYL]VJiODWEDQWDOiOWNDWHJyULiN
V]ROJiOWDN DPHO\HNHW V]NVpJ HVHWpQ ~M NDWHJyULiNNDO HJpV]tWHWWHN NL D] HOHP]ĘN $]
elem]pVEHQ FVDN D PLQGNpW HOHP]Ę iOWDO PHJMHO|OW NDWHJyULiNDW KDV]QiOWDP +HWYHQHJ\
NpUGĘtYHW pUWpNHOW PLQGNpW EtUiOy $ WDUWDORPHOHP]pV VRUiQ D NpW EtUiOy YpOHPpQ\H
PHJOHKHWĘVHQMyOHJ\EHYiJRWW$]tWpOHWHNHJ\H]ĘVpJpW.DSSDPXWDWyYDOYL]VJiOWDP$.DSSD
mutatók eloszlását az elemzett válaszok százalékában az alábbi táblázat mutatja be. A Kappa
mutató (Király, 2007) szerint 0,4-ig gyenge, 0,4 és 0,6 között közepes, 0,6 és 0,8 között jó,
I|O|WWNLYiOyQDNWHNLQWKHWĘ
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Kappa mutató

Válaszok százaléka

0-0,4

8%

0,4-0,6

13 %

0,6-0,8

33 %

0,8 fölött

45%

7iEOi]DW$NpWEtUiOyYpOHPpQ\pQHNHJ\H]ĘVpJHD.DSSDPXWDWyDODSMiQ
$NpWEtUiOyYpOHPpQ\pQHNHJ\H]ĘVpJpWWHNLQWYHJ\HQJHYiODV]RNW|EEQ\LUHD]HJ\pE
kategóriába estek, illetve olyan kategóriák voltak, amelyeket nagyon ritkán adtak a bírálók.
A tartalomelemzés során talált kategóriákat, példákkal a mögöttük húzódó tartalmakra,
a 8. Melléklet tartalmazza. A tartalomelemzés kézzel történt. A kategóriák kialakítása és
elnevezése tapasztalati alapon törtéQW D] HOĘYL]VJiODWEDQ NLDODNtWRWW NDWHJyULiNED QHP
EHVRUROKDWy YiODV]RNDW SUyEiOWDP MHOHQWpVN DODSMiQ FVRSRUWRVtWDQL pV D EHQQN OpYĘ N|]|V
elemeket leginkább megragadva elnevezni.
A válaszok elemzése révén létrejött kategóriák alapján szerkesztettem meg a ]iUWYpJĦ
NpUGĘtYHWPHO\HWDYL]VJiODWmásodik szakasziEDQKDV]QiOWDP$]iUWYpJĦNpUGĘtYNpUGpVHL
PHJHJ\H]WHN D Q\tOW YpJĦpYHO $] HJ\HV NpUGpVHNUH DGKDWy YiODV]RNDW D] HOVĘ V]DNDV]EDQ
LOOHWYH D IHQW HPOtWHWW HOĘYL]VJiODWEDQ PHJMHOHQW NDWHJyULiN DOapján alakítottam ki. Minden
NDWHJyULiW OHJDOiEE HJ\ GH V]NVpJ V]HULQW W|EE YiODV]OHKHWĘVpJ LV NpSYLVHOW $ ]iUWYpJĦ
NpUGĘtY NpW YiOWR]DWiW D  pV  0HOOpNOHW WDUWDOPD]]D  $ ]iUW YpJĦ NpUGĘtY PiVRGLN
végleges változatának kitöltésekor a vizsgálati s]HPpO\HNWĘO D]W NpUWN KRJ\ PLQGHQ HJ\HV
NpUGpV HVHWpEHQ  SRQWRW RVV]DQDN IHO D PHJDGRWW YiODV]OHKHWĘVpJHN N|]|WW ,O\ PyGRQ D
YiODV]RN V~O\R]KDWyDN YROWDN pV NLYpGKHWĘ YROW KRJ\ D NLW|OWĘ PLQGHQ OHKHWVpJHV
YiODV]OHKHWĘVpJHWEHMHO|OM|Q(]WD]iUWYpJĦNpUGĘtYHWV]HPpO\W|OW|WWHNLWRYiEELIĘ
XJ\DQH]WDNpUGĘtYHWW|OW|WWHNLV~O\R]iVQpONO
0XQNDKHO\LVWUHVV]NpUGĘtY
$ PXQNDKHO\L VWUHVV]W YL]VJiOy NpUGĘtY NLDODNtWiVD LV HJ\ W|EEOpSFVĘV IRO\DPDWEDQ
]DMORWW $ NpUGĘtY HOVĘ IRUPiMiEDQ WL]HQQpJ\ PDMG WL]HQKDW D YpJVĘ IRUPiMiEDQ KXV]RQKDW
WpWHOOHO YL]VJiOWD D PXQNDKHO\L VWUHVV]W $ NpUGĘtY D PXQNDKHO\L VWUHVV]-kutatások által
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VWUHVV]RUNpQW OHJJ\DNUDEEDQ OHtUW PXQNDKHO\L WpQ\H]ĘNHW WDUWDOPD]WD .DKQ pV %\RVLHUH
1992; Siegrist, 1996; deJonge et al., 1999 alapján). A munkahelyi stresszorok listájának
összeállításához a legfontosabb munkahelyi stressz-elméleteket használtam fel: a Karasek féle
Megterhelés-Kontroll-Szociális támogatás modellt (Karasek és Theorell, 1990), a Michigan-i
Személy-Környezet ,OOHV]NHGpV PRGHOOW +DUULVRQ   pV D 6LHJULHVW IpOH (UĘIHV]tWpV pV
-XWDORP (J\HQV~O\D PRGHOOW 6LHJULVW   $ NpUGĘtYEHQ NpUGpVHN V]HUHSHOWHN D] H]HQ
HOPpOHWHNiOWDOIRQWRVPXQNDKHO\LVWUHVV]RUQDNWHNLQWHWWWpQ\H]ĘNUH(]WDOLVWiWNLHJpV]tWHWWHm
RO\DQ MHOHQWĘV PXQNDKHO\L VWUHVV]RURNUD YRQDWNR]y NpUGpVHNNHO PLQW D IL]LNDL N|UQ\H]HW D
NHGYH]ĘWOHQ PXQNDIHOWpWHOHN PĦV]DNR]iV PRQRWyQLD  D PXQNDWiUVDNNDO IHOHWWHVVHO YDOy
URVV] NDSFVRODW V]HUHS NpWpUWHOPĦVpJ V]HUHS NRQIOLNWXV W~O VRN YDJ\ W~O NHYpV IHOHOĘVVpJ
más dolgozókért, az állás bizonytalansága. A felsorolt munkahelyi stresszorokról kellett a
vizsgálati személyeknek eldönteniük egy-HJ\IRN~VNiOiQKRJ\PHQQ\LUHMHOOHP]ĘHND]Ę
munkahelyükre, és hogy mekkora stresszt okoznak nekik. A kpUGĘtY DODSMiQ D] DOiEEL
PXWDWyNYROWDNNLV]iPtWKDWyDNVWUHVV]RURN|VV]HVtWHWWJ\DNRULViJDD]|VV]HVtWHWWVWUHVV]NHOWĘ
jelleg (összpontszám).
$ PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtY D] HOHP]pVHN DODSMiQ NHOOĘHQ PHJEt]KDWyQDN
mutatkozott: A Cronbach alfa értéke 0,92 volt. A korrigált item-totál korrelációk 0,37 és 0,68
közötti értékeket vettek fel. (lásd a 12. Mellékletben).
$ NULWpULXP pUYpQ\HVVpJ YL]VJiODWiKR] D NpUGĘtY NLDODNtWiViQDN HOVĘ Ii]LVDLEDQ
korreláltattam a korábbi változatokkal kapott összpontszámot a Cooper-féle OSI 2.
2FFXSDWLRQDO 6WUHVV ,QGLFDWRU &RRSHU pV :LOOLDPV   PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtY
PHJIHOHOĘ DOVNiOiMiQDN D PXQNiEyO DGyGy WHUKHOpVIRUUiVRN NpQ\V]HUtWpV Q\RPiV  VNiOiMD 
|VV]SRQWV]iPiYDO$NXWDWiVHOVĘV]DNDV]iEDQDVDMiWVWUHVV]NpUGĘtYHPHOVĘ WL]HQKDWWpWHOHV 
pV PiVRGLN  WpWHOHV HJ\ VNiOiV  YiOWR]DWiYDO |VV]HVHQ QHJ\YHQHJ\ WL]HQNHWWĘ pV
KXV]RQNLOHQF IĘYHOYpJH]WHPD]HOHP]pVW$]26,DNpUGĘtYHPHOVĘYiOWR]DWiYDOPDJDVDQ
korrelált: A Pearson-féle korrelációs együttható (a változók normális eloszlásúak) értéke
0,761 volt, mely 5%-RVV]LQWHQV]LJQLILNiQV$NpUGĘtYHPPiVRGLNYiOWR]DWiYDOD]RQEDQPiU
QHPYROWV]LJQLILNiQVD]26,NRUUHOiFLyMD(QQHNRNDYDOyV]tQĦOHJDNpWNpUGĘtYMHOHQWĘVHQ
HOWpUĘ V]HUNH]HWpEHQ YDQ KLV]HQ PDJXN D WpWHOHN D NpW YiOWR]DW HVHWpEHQ MHOHQWĘV UpV]EHQ
(60%-EDQ  D]RQRVDN $ NpUGĘtY YpJVĘ IRUPiMiEDQ V]HUNH]HWpW WHNLQWYH LQNiEE D] HOVĘ
YiOWR]DWWDOURNRQDPLYDOyV]tQĦVtWLD]26,-vel való korrelációt, de ezt ebben a szakaszban
már közvetlenül nem vi]VJiOWDP $]26,NpUGĘtYHWPDJ\DUUD'U'LHQHV(U]VpEHWpV'U
6LPRQ 3pWHU DGDSWiOWD DNLNWĘO HQJHGpO\W NDSWDP D NpUGĘtY V]LJRU~DQ FVDN NXWDWiVEDQ YDOy
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IHOKDV]QiOiViUD 0LYHO D] HQJHGpO\H]pV VRUiQ NLN|W|WWpN KRJ\ D NpUGĘtYYHO NDSRWW DGDWRNDW
publikáciyEDQQHPLVPHUWHWKHWHPH]pUWYROWV]NVpJVDMiWNpUGĘtYNLDODNtWiViUD 
$NpUGĘtYWRYiEEiWDUWDOPD]RWWNpUGpVHNHWDUUDYRQDWNR]yDQKRJ\DV]HPpO\iOWDOiEDQ
PHQQ\LUHpU]LVWUHVV]NHOWĘQHNDPXQNiMiWpV|VV]HVVpJpEHQMHOHQOHJPHNNRUDVWUHVV]WpOiWD]
életében (5 fokú skálán).
$ WHOHNRPPXQLNiFLyV YiOODODWQiO GROJR]y  IĘV UpV]PLQWD D N|YHWNH]Ę IHMH]HWEHQ
LVPHUWHWHQGĘ PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ NXWDWiVQDN LV PLQWiMiW NpSH]WH tJ\ D] iOWDOXN
NLW|OW|WW NpUGĘtY D VWUHVV] pV HJpV]VpJ DWWULE~FLyQ NtYO W|EE más területet is vizsgált. Jelen
fejezetben csak az attribúcióra, valamint a munkahelyi stresszre vonatkozó eredményeiket
GROJR]RPIHO$WRYiEELHUHGPpQ\HNHWDN|YHWNH]ĘIHMH]HWPXWDWMDEH
1.4 Elemzés
Az eredmények statisztikai elemzése során három fĘ NpUGpVFVRSRUWRW YL]VJiOWDP
9L]VJiOWDP HOĘV]|U LV D] HJ\HV NDWHJyULiN HJ\PiVKR] YLV]RQ\tWRWW UDQJVRUiW $ NDWHJyULiN
átlagpontszámainak elemzése ad ugyanis választ azokra a kérdésekre, hogy mit jelent ma az
emberek számára a stressz, az egészség, vélemén\N V]HULQW PL RNR]]D LOOHWYH VHJtWL HOĘ
HJ\LNHW PiVLNDW $]RNQiO D NpUGpVHNQpO DKRO HJ\ NDWHJyULiW W|EE YiODV]OHKHWĘVpJ LV
képviselt, kategóriaátlagokat számoltam. A változók számának csökkentése érdekében
faktoranalízist végeztem külön-külön az egyes kérdésekre, illetve az összes stresszel
foglalkozó és az összes egészséggel foglalkozó kérdésre. A kapott faktorokat – ahol
lehetséges volt - összevetettem a korábbi kutatásokban kialakult struktúrákkal.
Az elemzések másik csoportja arra irányult, hogy feltárja, az aktuálisan átélt
(munkahelyi és egyéb) stressznek, a szubjektív egészségi állapotnak, és az egyén élethelyzetét
EHIRO\iVROy LOOHWYH WNU|]Ę GHPRJUiILDL YiOWR]yNQDN QHP YpJ]HWWVpJ EHRV]WiV  PLO\HQ
KDWiVXNYDQDVWUHVV]UĘOpVD]HJpV]VpJUĘODONotott elképzelésekre.
Az elemzések harmadik csoportja a stresszel és az egészséggel kapcsolatos kogníciók,
YpOHNHGpVHNEHOVĘ|VV]HIJJpVHLQHNYL]VJiODWiYDOIRJODONR]RWW$]|VV]HIJJpVHNHWDNpUGĘtY
összes kategóriáján együtt végzett faktoranalízis segítségével próbáltam meg felderíteni.
A statisztikai elemzéseket az SPSS 11.0. programmal végeztem el.
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1.5 Hipotézisek
$VWUHVV]UĘOpVD]HJpV]VpJUĘODONRWRWWODLNXVQp]HWHNHOHPHL
 $] HJpV]VpJUĘO pV D EHWHJVpJUĘO DONRWRWW Qp]HWHN EHOVĘ VWUXNW~UiMiW IDNWoranalízissel
YL]VJiORP 9L]VJiOQL NtYiQRP KRJ\ D NDSRWW IDNWRUVWUXNW~UD PHQQ\LUH IHOHOWHWKHWĘ PHJ D]
HJpV]VpJUĘODONRWRWWQp]HWHNHVHWpEHQG¶+RXWDXGpV)LHOG  YDODPLQW3LHUUHW  PiV
módszerrel kapott dimenzióinak, illetve a stresszre vonatkozó nézetek esetében Furnham
  IDNWRUDLQDN )HOWpWHOH]HP KRJ\ HJ\ YLOiJRV pUWHOPH]KHWĘ IDNWRUVWUXNW~UD IRJ
NLDODNXOQLPLQGHQNpUGpVLOOHWYHDNpUGĘtYNpWIĘUpV]HHVHWpQ VWUHVV]pVHJpV]VpJQp]HWHN
$NLW|OWĘiOWDOJ\DNRUROWHJpV]VpJYLVHONHGpVHNUe vonatkozó kérdés – az általános egészség
attribúciós kérdésnél – HUĘWHOMHVHEEHQKR]]DHOĘDYDOyGLV]HPpO\HVKLHGHOPHNHWVNHYpVEpD
köztudatban uralkodó nézeteket. Így azt várom, hogy az egészségviselkedésekre vonatkozó
kérdésre kisebb gyakorisággal foJQDNDYL]VJiODWLV]HPpO\HND]HJ\pQIHOHOĘVVpJpWIHOWpWHOH]Ę
– D PRGHUQ HJpV]VpJQHYHOpVL HOYHNHW WNU|]Ę – választ adni, mint az egészségattribúciós
NpUGpVUH (] PHJIHOHOWHWKHWĘ OHQQH %OD[WHU   HUHGPpQ\pQHN PHO\ V]HULQW D YL]VJiODWL
személyek a saját egészségi állapotra vonatkozó kérdésnél ritkábban hozták fel a viselkedéses
okokat, mint az általában az egészségre vonatkozó absztrakt kérdésnél.
Demográfiai mutatók szerinti eltérések, az aktuálisan átélt stressz és egészségi állapot szerepe
3. A demográfiai változók (kor, nem, iskolai végzettség) valamint az aktuálisan átélt stressz és
D]HJpV]VpJLiOODSRWV]LJQLILNiQVHOĘUHMHO]ĘLOHV]QHNDVWUHVV]pVHJpV]VpJIDNWRURNQDN
4. Feltételezem, hogy az iskolai végzettség – úgyis, mint a szociális-ökonómiai státusz
mutatója - összefügg a stressz és az egészség meghatározásával, az egészség attribúciójával,
és a gyakorolt egészségviselkedésekkel. Az eltérések oka a modern egészségnevelési elvek
HOWpUĘ

LVPHUHWH

D

NO|QE|]Ę

WiUVDGDOPL

UpWHJHNEHQ

(QQHN

PHJIHOHOĘMpW

D

betegségmagyarázatoknál lásd Szántó – Susánszky (2006), valamint Herzlich (1973),
d’Houtaud és Field (1984) valamint Pierret (1995) eredményei).
5. McCormick (1997) eredményei alapján azt várom, hogy az aktuálisan átélt stressz
befolyásolja a stressz meghatározását, összefügg a stresszorok mibenlétével.
,URGDOPLHUHGPpQ\HNQHN OiVGSpOGiXO5\GVWHGWHWDO PHJIHOHOĘHQD]WYiURPKRJ\
D VWUHVV] DWWULE~FLyV IDNWRURN PHJPDJ\DUi]]iN D] iWpOW VWUHVV] YDULDQFLiMiQDN HJ\ MHOHQWĘV
részét.
7. Feltételezem, hogy az aktuálisan átélt egészségi állapot befolyásolja az egészség
PHJKDWiUR]iViW D] HJpV]VpJ DWWULE~FLyMiW

|QNLV]ROJiOy WRU]tWiV PHJIHOHOĘMpW D

betegségmagyarázatoknál lásd Szántó – Susánszky (2006)), és az egészségviselkedéseket (ld.
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például Egészséghiedelem modell, (Rosenstock, 1966, Becker és Maiman, 1975, idézi
Kulcsár, 1998)).
8. Korábbi kutatási eredmények alapján feltételezem (lásd például Kinman és Jones, 2005),
hogy a vizsgálati személyek beosztása összefügg az általuk adott stressz definícióval. A
YH]HWĘEHRV]WiV~DNDVWUHVV]WLQNiEEHJ\HJ\pQLYiODV]QDNWHNLQWLNVQHPDQQ\LUDLQJHUQHN
mint a beosztottak.
%HOVĘ|VV]HIJJpVHN
$VWUHVV]UHpVHJpV]VpJUHYRQDWNR]yODLNXVQp]HWHNHOHPHLQHNEHOVĘ|VV]HIJJpVHLUHDNpUGĘtY
összes kérdésén végzett faktoranalízis segítségével következtetek: az összefüggéseket a
kategóriák faktorokba sorolódása alapján elemzem. Feltételezem, hogy ki fog alakulni egy
pUWHOPH]KHWĘ IDNWRUVWUXNW~UD PHO\ V]HULQW D VWHVV]UH pV D] HJpV]VpJUH YRQDWNR]y ODLNXV
HOPpOHWHNNO|QE|]ĘUpV]HLORJLNXVDQNDSFVROyGQDN|VV]H
2. EREDMÉNYEK
2.1 Leíró statisztikák
Az alábbiakban bemutatom az egyes kérdésekhez tartozó kategóriák átlagpontszámait
(zárójelben a szórásokkal). Az átlagok (mediánok) és eloszlások összehasonlítására a
nemparaméteres Friedman és Wilcoxon próbákat végeztem. A Friedman teszt minden kérdés
esetében szignifikáns volt - jelezve, hogy adott kérdéshez tartozó kategóriák között minden
HVHWEHQ YDQ OHJDOiEE NHWWĘ DPHO\HN PHGLiQMD NO|QE|]LN - ezért annak eredményeit külön
nem ismertetem a táblázatban. Az adott kérdéshez tartozó kategóriák páronkénti
összehasonlítását páros Wilcoxon-próbával végeztem. Mivel a Wilcoxon-próba a legtöbb
páros összehasonlításban szignifikáns volt, alább csak a nem szignifikáns párosításokat
említem külön. A 4. Táblázat mutatja be, hogy a vizsgálati személyek átlagosan hány pontot
adtak az egyes kategóriákba tartozó válaszoknak (zárójelben a szórások).
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Stressz definícióa
Negatív feszültség

.LYiOWyWpQ\H]Ę

25,6 (21,3)

Életmód

15,1 (17,4)

13 (16,9)

Stressz=

Egyéb negatív

Teljesítmény-

Probléma

érzelmek

károsodás

7,8 (15,5)

7,5 (7,4)

7 (10,5)

Stresszorokb
Anyagiak

Munkahely

Negatív

Ismeretlen

,GĘNpVpV

Megméret-

érzelmek

12,1 (15)

9,3 (11,4)

Emberek

Közlekedés

tetések

5,2 (6,7)

3,3 (4,2)

3 (4,7)

2,7 (4,4)

2,2 (2,9)

2,1 (4,5)

Kognitív

Szorongás

Megküzdés

Hosszú távú

Fiziológiai

Öröm

tünetek

reakciók

Stressz érzésekc
Szomorúság

Düh

károsodás

9,1 (12,6)

7,2 (10,4)

Megküzdés a stresszel

6,1 (9,8)

5 (7,1)

3,5 (8)

3 (4,5)

2,8 (3,5)

1,9 (5,4)

Felkészülés

Figyelem-

Segítség-

Önnyugtatás

Sehogy

elterelés

kérés

6,8 (12)

5,8 (10,6)

4,5 (6,2)

1 (7)

d

Probléma-

Stresszorok

Nem tudja

fókuszú

elkerülése

PHJHOĘ]QL

15,3 (20,3)

9,3(15)

7,7 (20,3)

6,8(10,8)

A stressz következményeie
Pszichés

Testi tünetek

Alkalmazko-

Teljesítmény-

Testi

Kapcsolatok

dási zavar

csökkenés

betegségek

megromlása

9,5 (9,6)

9,3 (9,7)

8,4 (9,3)

7,9 (8)

problémák

14,5 (13,2) 13,4 (12,7)

Életmód

Negatív
érzelmek

6 (8,9)

5,1 (6,3)

Egészség definícióf
Testi-lelki

Jó kedély

egyensúly

34,7 (27,1)

13,8 (14,8)

Egészséges

Jó

életmód

kapcsolatok

Aktivitás

11 (12,7)

10,8 (12,8)

Jó közérzet

9,5 (11,5)

Betegség

8,3 (10,3)

Legfonto-

hiánya

sabb

6,3 (10,3)

4,5 (9,6)

Egészség hatásaig
Általános pozitív hatás

Jókedv, boldogság

Munkavégzés

Társas kapcsolatok

31,1 (27,7)

29,9 (22,1)

21,5 (17,3)

15,6 (13,2)

Egészségérzésekh
Jókedv, boldogság

Minden rendben

Aktivitás

Kapcsolatok

(UĘILWWVpJ

29,6 (21,9)

23 (25,2)

20,1 (15,7)

16,5 (16,7)

14,7 (14,9)

Egészség attribúciói
Egészséges

Kapcsolatok

Lelki harmónia

Odafigyelés

Anyagiak

életmód

24,3 (22,2)

Munkahelyi

Isten, gének

sikerek

16,6 (16,7)

14,4 (15,8)

6,6 (10)

6,1 (9,5)

5,1 (6,9)

1 (3,7)

j

Egészségviselkedés
Kapcsolatok

Lelki harmónia

Egészséges életmód

Munkavégzés

Sehogy

21,3 (19,1)

15,8 (12,8)

5,3 (6,8)

4,1 (8,5)

0,6 (4,6)

4. Táblázat : Az atWULE~FLyVNpUGĘtYNpUGpVHLKH]WDUWR]yNDWHJyULiNiWODJSRQWV]iPDL
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*Az eredmények egy tizedes jegyre vannak kerekítve.
a

Páronkénti összehasonlításban csak a stressz maga a probléma és a teljesítménykárosodás, illetve az életmód és
DNLYiOWyWpQ\H]ĘHPOtWpVe kategóriaátlagok közti különbség nem szignifikáns.

b

3iURQNpQWL |VV]HKDVRQOtWiVEDQ QHP V]LJQLILNiQV D NO|QEVpJ D] LGĘ – megmérettetés, emberek –
PHJPpUHWWHWpVLGĘ- ismeretlen, kudarc, valamint a közlekedés – emberek kategóriák között.

c

Páronkénti összehasonlításban nem szignifikáns a különbség az alábbi kategóriák között: düh – kognitív
károsodás, szorongás – kognitív károsodás, hosszabbtávú tünetek – fiziológiai reakciók, megküzdés –
fiziológiai reakciók, megküzdés- hosszabbtávú tünetek.

d

Páronkénti összehasonlításban nem szignifikáns a különbség az alábbi kategóriák között: felkészülés – nem
WXGMDPHJHOĘ]QLILJ\HOHPHOWHUHOpV– QHPWXGMDPHJHOĘ]QLVHJtWVpJNpUpV– QHPWXGMDPHJHOĘ]QL|QQ\XJWDWiV–
QHPWXGMDPHJHOĘ]QLILJ\HOHPHOWHUHOpV– felkészülés, segítségkérés – felkészülés, elkerülés – problémafókuszú,
segítségkérés – figyelemelterelés, önnyugtatás – segítségkérés.

e

Páronkénti összehasonlításban nem szignifikáns a különbség az alábbi kategóriák között: pszichés problémák –
testi tünetek, alkalmazkodási zavar – testi betegségek, teljesítményromlás – testi betegségek, családi problémák
– testi betegségek, teljesítményromlás – alkalmazkodási zavar, családi problémák – teljesítményromlás, negatív
érzelmek – életmód.

f

Páronkénti összehasonlításban nem szignifikáns a különbség az alábbi kategóriák között: jó közérzet –
aktivitás.

g

Páronkénti összehasonlításban nem szignifikáns a különbség az alábbi kategóriák között: általános pozitív
hatás – boldogság.

h

Páronkénti összehasonlításban nem szignifikáns a különbség az alábbi kategóriák között: minden rendben –
aktivitás.

i

Páronkénti összehasonlításban nem szignifikáns a különbség az alábbi kategóriák között: anyagi eszközök –
odafigyelés, munkahely – anyagi eszközök.

j

Páronkénti összehasonlításban minden különbség szignifikáns.

Kinman és Jones (2005) kutatásL HUHGPpQ\HLWĘO HOWpUĘHQ - ahol a stressz a
OHJJ\DNRULEE ODLNXV PHJKDWiUR]iV V]HULQW HJ\ D N|UQ\H]HWEĘO pUNH]Ę LQJHU -, jelen
vizsgálatban a stressz definíciós kérdésben a legmagasabb pontszámot kapott kategória a
negatív feszültség volt. Ebben a mintában a stressz leggyakoribb meghatározása szerint egy
NOVĘ KHO\]HWUH DGRWW  YiODV] -yYDO NLVHEE SRQWV]iPRW NDSRWW D VWUHVV]QHN VWUHVV]RU
N|UQ\H]HWEĘO pUNH]Ę LQJHU  pUWHOHPEHQ YDOy PHJKDWiUR]iVD $ WUDQ]DNFLRQDOLVWD V]HPOpOHW
ebben a mintában egyedül a – második legmagasabb átlagpontszámú - NLYiOWy WpQ\H]Ę
említése kategóriában jelent meg.
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McCormick (1997) kutatásában a munka YROW D OHJMHOHQWĘVHEE stresszor. A munka
saját vizsgálatomban is magas átlagpontszámot kapott (a második legmagasabbat a
stresszorok N|]|WW GHPHJHOĘ]WpND]anyagiak.
A stressz következményének vizsgálati személyeim leginkább a pszichés problémák és
a testi tünetek megjelenését tartják. A pszichés problémák Kinman és Jones (2005)
NXWDWiViEDQLVDOHJKDQJV~O\RVDEEDNYROWDN$]ĘNXWDtásukban ezt a kognitív problémák, és a
testi tünetek (kisebb pszichoszomatikus panaszok) követték. A komolyabb megbetegedések
mindkét kutatásban hátrébb szorultak a kategóriák rangsorában.
Az egészségdefiníció NXWDWiVRPEDQ V]HUHSOĘ NDWHJyULiL VRN SiUKX]amot mutatnak a
d’Houtaud (1984) vizsgálatában talált egészségdefiníciókkal. Jelen kutatásban a legmagasabb
pontszámot kapott kategóriák a testi-lelki egyensúly, a jó kedély, az egészséges életmód és a jó
kapcsolatok voltak. D’Houtaud leggyakoribb definíciyLDWHOMHVPLQWiEDQDN|YHWNH]ĘNYROWDN
nem betegnek lenni, csúcsformában lenni, jó fizikai egyensúly, jó mentális egyensúly,
életöröm. Az alkalmazotti réteg számára kutatásában az egészség leginkább a pszichológiai
jóllétben volt megragadható. Az egyensúly, a pszichológiai jóllét (jó kedély) az általam
YL]VJiOWPLQWiEDQLVQDJ\KDQJV~O\WNDSRWWPtJDEHWHJVpJKLiQ\DQHPYROWMHOHQWĘV
Az egészséget az általam vizsgált minta leginkább az egészséges életmódnak
tulajdonítja. Ehhez hasonlóan Blaxter (1997) kutatásában is a legfontosabb egészségattribúció
az egészségviselkedés volt.
1. hipotézis
A faktoranalízis menete
$] DWWULE~FLyV NpUGĘtYUH DGRWW YiODV]RNRQ W|EE IDNWRUHOHP]pVW LV YpJH]WHP 9L]VJiOWDP
HOĘV]|UD]HJ\HVNpUGpVHNUHMHOOHP]ĘNDWHJyULDiWODJRNból kialakítható faktorokat. Ily módon
azt kívántam vizsgálni, hogy mely kategóriák vannak szorosabb kapcsolatban, illetve, hogy
FV|NNHQWKHWĘ-e a kategóriák száma az információ többségének megtartásával.
$ IDNWRUDQDOt]LVW D )ĘNRPSRQHQV DQDOt]LV PyGV]HUpYHO .DLVHU QRUPDOL]iFLyYDO W|UWpQĘ
Varimax rotációval végeztem. Az elemzés során az alábbi kritériumok alapján alakítottam ki a
YpJVĘIDNWRUVWUXNW~UiW 6]pNKHO\LpV%DUQD 
-

a

változók

közti

parciális

korrelációkat

vizsgáló

Kaiser-Meyer-Olkin

(továbbiakban KMO) mutató legyen legalább 0,5*
-

a változók páronkénti korrelációit vizsgáló Bartlett-teszt legyen szignifikáns
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-

D IDNWRUDQDOt]LVEHQ V]HUHSOĘ YiOWR]yN NRPPXQDOLWiVD OHJ\HQ OHJDOiEE  $
kommunalitás azt méri, hogy a bevezetett faktorok az eredeti változók szórásának
hány százalékát magyarázzák meg.)

-

a faktorstruktúra által megmagyarázott összvariancia legyen legalább 50%**

-

DYiOWR]yNPLQGHJ\LNHHJ\pUWHOPĦHQEHVRUROKDWyOHJ\HQYDODPHO\LNIDNWRUED

Ezen kritériumok kiinduláskor egyik faktoranalízis esetében sem teljesültek, ezért változók
HOKDJ\iViYDOSUyEiOWDPPHJHOpUQLĘNHW(OĘV]|UD-nál kisebb kommunalitású változókat
KDJ\WDPHO D]HOHP]pVEĘO0HJQp]WHPKRJ\PHO\LN D]DOHJNHYHVHEEV]iP~IDNWRUEyO iOOy
struktúra, amely már megmagyarázza a variancia minimum 50%-át s azt tartottam meg. Ekkor
LVPpW HOOHQĘUL]WHP D NRPPXQDOLWiVRNDW $PHQQ\LEHQ YDODPHO\LN YiOWR]y QHP YROW
HJ\pUWHOPĦHQ EHVRUROKDWy HJ\LN URWiOW IDNWRUED VHP D]W HOKDJ\WDP V ~MEyO YL]VJiOWDP D
kommunalitásokat, a megmagyarázott variancLiW $YiOWR]yWDNNRUWHNLQWHWWHPHJ\pUWHOPĦHQ
besorolhatónak, ha a többi komponensbe fele, vagy annál kisebb súllyal tartozik). Mindezt
addig folytattam, amíg az összes fenti feltétel nem teljesült. Volt néhány olyan elemzés, ahol
a fenti feltételek eléréséhez már olyan sok változót ki kellett volna hagyni, hogy a kapott
IDNWRURN QHP OHWWHN YROQD KDV]QiOKDWyDN D WRYiEEL HOHP]pVEHQ LOOHWYH RO\DQ LV HOĘIRUGXOW
hogy nem sikerült a változók elhagyásával sem teljesíteni ezeket a feltételeket. Ezeket az
eseteket alább a faktorstruktúrák bemutatásánál közlöm.
(*, **: Ezt a két kritériumot néhány esetben nem kezeltem túlságosan szigorúan: már a 0,5-|WPHJN|]HOtWĘ.02
pUWpNĦIDNWRUVWUXNW~UiWLVPHJWDUWRWWDPKDD]DW|EELYRQDWNR]iVWHNLQWHWpEHQPHJIHOHOW8J\DQez érvényes volt a
megmagyarázott varianciára is. A kritériumoktól való eltéréseket alább, a faktorok bemutatásánál jelzem.)

Kérdésenkénti faktorok
stresszdefiníció
$VWUHVV]GHILQtFLyVNpUGpVUHDGRWWYiODV]RNEyOQHPDODNXOWNLPHJIHOHOĘIDNWRUVWUXNW~UD%ár
változók elhagyásával a KMO mutató, a kommunalitások és a megmagyarázott variancia
PHJIHOHOĘ OHWW GH D NLDODNXOW NpWIDNWRURV KiURPYiOWR]yV VWUXNW~UiEDQ D] HJ\LN YiOWR]y QHP
YROWHJ\pUWHOPĦHQEHVRUROKDWyWRYiEELYiOWR]yHOKDJ\iVDSHGLJPiUpUWHOPHWOHQné tette volna
a faktoranalízist.
stresszorok
A kritériumok kielégítéséhez két változót kellett elhagyni: a pénzhiány, létbizonytalanság, és
a munkahely kategóriákat. Az így kialakult faktorstruktúra KMO értéke 0,570, a faktorok
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által megmagyarázott varianciát, sajátértékeket, a faktorokba tartozó kategóriákat az alábbi
táblázat tartalmazza.
Faktor

kategóriák

faktorsúly

1. Érzelmi kihívások (sajátérték =1,544, megmagyarázott variancia = 23,13% )

2.

3.

Emberek

0,742

Ismeretlen, kudarc

0,650

Negatív érzelmek

0,618

Kognitív kihívások (sajátérték =1,094, megmagyarázott variancia = 20,49%)
,GĘ

0,741

Megmérettetés

0,711

Közlekedés (sajátérték =1,039, megmagyarázott variancia = 17,67%)
közlekedés

0,889

5. Táblázat: A stresszorokra vonatkozó kérdés faktorstruktúrája
Bár Furnham (1997) nem általában a stressz, hanem speciálisan a foglalkozási stressz
RNDLUD NpUGH]HWW Ui NpUGĘtYpEHQ – pV D] iOWDOD DONDOPD]RWW NpUGĘtY V]HUNH]HWH LV MHOHQWĘVHQ
HOWpUW D] HQ\pPWĘO D] Ę NpUGĘtYpEHQ iOOtWiVRNUól kellett a személyeknek eldönteniük egy
hétfokú skálán, hogy mennyire értenek velük egyet -, érdemesnek tartom összevetni az általa
kapott faktorokat a saját faktoraimmal. Furnham kutatásában öt faktor alakult ki a stressz
okaira vonatkozó huszonhét itemEĘO (]HN .RQIOLNWXV pV HOpJHGHWWVpJ .DUULHUIHMOĘGpV
Demográfiai alcsoportok, Veszély és megfélemlítés, Autoritás. A két faktorstruktúra között
DQQ\L KDVRQOyViJ IHOIHGH]KHWĘ KRJ\ PLQGNHWWĘEHQ NO|Q IDNWRUED NHUOQHN D] pU]HOPL pV D
NRJQLWtY MHOOHJĦ NLKívások, stresszorok: Furnhamnél rendre a Konfliktus és elégedettség,
illetve az Autoritás faktorokba.
stresszérzések
A kritériumok kielégítéséhez három változót kellett elhagyni: a szorongás, depresszió és
kognitív károsodások kategóriákat. Az így kialakult faktorstruktúra KMO értéke 0,539, a
faktorok által megmagyarázott varianciát, sajátértékeket, a faktorokba tartozó kategóriákat a
6. Táblázat tartalmazza.
A stresszérzések faktorstruktúráját összevetettem Furnham (1997) foglalkozási stressz
megnyilvánuliVDLIDNWRUVWUXNW~UiMiYDO)XUQKDPDN|YHWNH]ĘIDNWRURNDWNDSWD,QWROHUDQFLDpV
türelmetlenség, Szorongás és interakcióktól való félelem, Tagadás, Depresszió és intolerancia,
Energiahiány. A két faktorstruktúra között nem találtam közös vonást. Ezt azzal magyarázom,
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KRJ\)XUQKDPNpUGĘtYpEHQD]HQ\pPWĘOMHOHQWĘVHQHOWpUĘLWHPHNV]HUHSHOWHNiOOtWiVDLLQNiEE
viselkedésformákat írtak le, s nem érzéseket, élményeket.
Faktor
1.

kategóriák

faktorsúly

Testi változások (sajátérték =1,409, megmagyarázott variancia = 25,31% )
Hosszabbtávú tünetek

0,842

Fiziológiai reakciók

0,739

2. Pozitív érzések (sajátérték =1,154, megmagyarázott variancia = 23,76%)

3.

öröm

0,778

megküzdés

0,759

Düh (sajátérték =0,932, megmagyarázott variancia = 20,81%)
düh

0,950

6. Táblázat: A stresszérzésekre vonatkozó kérdés faktorstruktúrája
megküzdés a stresszel
$ VWUHVV]HO YDOy PHJN]GpVUH YRQDWNR]y NpUGpV HVHWpQ QHP DODNXOW NL PHJIHOHOĘ
IDNWRUVWUXNW~UD $ YiOWR]yN V]iPiQDN MHOHQWĘV FV|NNHQpVH UpYpQ VHP OHWW  IHOHWWL D .02
érték, bár megközelítette azt (KMO=0,481), de az így kialakult kétfaktoros, és mindössze
KiURPYiOWR]yV VWUXNW~UiEDQ VHP YROW D] HJ\LN YiOWR]y HJ\pUWHOPĦHQ EHVRUROKDWy 7RYiEEL
változó elhagyása már értelmetlenné tette volna a faktoranalízist a túl sok információ
elvesztése miatt.
stressz következményei
A végleges faktorstruktúra kialakításához három változót kellett elhagyni: a pszichés
problémák, a családi problémák és kapcsolatok megromlása, valamint az életmód
megváltozása kategóriákat. Az így kialakult faktorstruktúra KMO értéke csak 0,430, így a
kritérium alatt marad, de mivel egyéb szemSRQWEyO My pUWHOPH]KHWĘ D IDNWRUVWUXNW~UD H]pUW
megtartottam. A faktorok által megmagyarázott varianciát, sajátértékeket, a faktorokba
tartozó kategóriákat a 7. Táblázat tartalmazza.
Az általam kapott faktorstruktúrát itt is összevetettem Furnham (1997) azonos témájú
faktorelemzésével. Furnham által a foglalkozási stressz következményeire vonatkozó
iOOtWiVRNEyO NLDODNtWRWW VWUXNW~UD D N|YHWNH]Ę IDNWRURNEyO iOOW )L]LNDL pV NOVĘ
következmények, Tehetetlenség és kontrollhiány, Öndestrukció, Önértékelés csökkenése. A
NpW IDNWRUVWUXNW~UD MHOHQWĘVHQ HOWpU HJ\PiVWyO D] iOWDODP NDSRWW VWUXNW~UiEDQ D NpW IDNWRU D
YiOWR]iVRN LGHMpEHQ pV LGĘWDUWDPiEDQ WpUQHN HO OHJLQNiEE HJ\PiVWyO GH PLQGHJ\LNEHQ
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megtalálhatóak testi és érzelmi, illetve kognitív következmények is, szemben Furnhaméval,
ahol inkább a változások jellegében különböznek egymástól a faktorok.
Faktor

kategóriák

faktorsúly

1. Hosszabbtávú pszicho-szociális alkalmazkodás (sajátérték =1,312, megmagyarázott variancia = 25,69% )

2.

Testi betegségek

-0,719

Teljesítményromlás

0,675

Alkalmazkodási zavar

0,507

Rövidtávú változások (sajátérték =1,149, megmagyarázott variancia = 23,53%)
Testi tünetek

-0,775

Negatív emocionális állapotok

0,702

7. Táblázat: A stressz következményeire vonatkozó kérdés faktorstruktúrája
egészségdefiníció
A kritériumok kielégítéséhez két változót kellett elhagyni: a betegség hiánya és a testi-lelki
egyensúly kategóriákat. Az így kialakult faktorstruktúra KMO értéke 0,511, a faktorok által
megmagyarázott varianciát, sajátértékeket, a faktorokba tartozó kategóriákat a 8. Táblázat
tartalmazza.
Faktor

kategóriák

faktorsúly

1. Jó általános állapot (sajátérték =1,308, megmagyarázott variancia = 21,07% )
Jó közérzet

0,743

$NWYLWiVHUĘQOpW

0,706

2. Érték - kapcsolatok (sajátérték =1,104, megmagyarázott variancia = 18,23%)
Legfontosabb, hosszú élet

0,730

Jó családi kapcsolatok

0,671

3. Egészséges életmód (sajátérték =1,027, megmagyarázott variancia = 18,04%)
Jó kedélyállapot

-0,823

Egészséges életmód

0,605

8. Táblázat: Az egészségdefiníciós kérdés faktorstruktúrája
Összevetve az általam kapott egészségdefiníciós faktorokat a d’Houtaud kutatásában
G¶+RXWDXGpV)LHOG PHJMHOHQĘ~QHJpV]VpJWpPiNNDOpVezek nagyobb csoportjaival,
PHJiOODStWKDWy KRJ\ D] pQ VWUXNW~UiPEDQ V]HUHSOĘ PLQGHQ NDWHJyULD MHOHQ YDQ G¶+RXWDXG
QHJ\YHQHJ\ HJpV]VpJWpPiMD N|]|WW XJ\DQDNNRU D N|]|V HOHPHN FVRSRUWRVtWiVD HOWpUĘ D] pQ
VWUXNW~UiPEDQ V]HUHSOĘ PLQGHQ NDWHJyULD QiOD NO|Q-külön csoportba került. Pierret (1995)
egészségértelmezési formáival még kevesebb a kapcsolata a jelen struktúrának: egyedül az
egészség, mint a legfontosabb dolog volt közös elem.
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egészség hatásai
A kritériumok kielégítéséhez két változót kellett elhagyni: a társas kapcsolatokra gyakorolt
hatás és az általános pozitív hatás kategóriákat. Az így kialakult egyfaktoros struktúra KMO
értéke 0,500, a faktor által megmagyarázott varianciát, sajátértéket, a faktorba tartozó
kategóriákat a 9. Táblázat tartalmazza.
Faktor

kategóriák

faktorsúly

1. Egészség hatása (sajátérték =1,205, megmagyarázott variancia = 60,26% )
Egészség hatása a munkavégzésre

0,776

Egészség hatása a boldogságra

-0,776

9. Táblázat: Az egészség hatásaira vonatkozó kérdés faktorstruktúrája
egészség érzések
$ My HJpV]VpJL iOODSRWEDQ iWpOW pU]pVHNUH YRQDWNR]y NpUGpV HVHWpQ QHP DODNXOW NL PHJIHOHOĘ
faktorstruktúra. A változók számának csökkentésével sem lett 0,5 feletti a KMO érték,
további változó elhagyása pedig már értelmetlenné tette volna a faktoranalízist.
egészségattribúció
A kritériumok kielégítéséhez három változót kellett elhagyni: a lelki harmónia, a környezet és
Isten, valamint az anyagi eszközök kategóriákat. Az így kialakult faktorstruktúra KMO értéke
0,496, a faktorok által megmagyarázott varianciát, sajátértékeket, a faktorokba tartozó
kategóriákat a 10. Táblázat tartalmazza. Az egészség munkának illetve egészséges
pOHWPyGQDNWXODMGRQtWiVDHOOHQWpWHVHOĘMHOĦIDNWRUV~OO\DOV]HUHSHOQHND]HOVĘIDNWRUEDQ
Faktor

kategóriák

faktorsúly

1. Munkahelyi sikerek (sajátérték =1,302, megmagyarázott variancia = 30,78% )

2.

Egészséges életmód

-0,737

Munkahelyi sikerek, jó munkahelyi légkör

0,735

Odafigyelés (sajátérték =1,104, megmagyarázott variancia = 29,38%)
Odafigyelés

0,724

Kapcsolatok

-0,715

10. Táblázat: Az egészségattribúciós kérdés faktorstruktúrája
HJpV]VpJPHJĘU]pV
$ My HJpV]VpJL iOODSRWEDQ iWpOW pU]pVHNUH YRQDWNR]y NpUGpV HVHWpQ QHP DODNXOW NL PHJIHOHOĘ
IDNWRUVWUXNW~UD $ YiOWR]yN V]iPiQDN MHOHQWĘV FV|NNHQWpVpYHO VHP OHWW  IHOHWWL D .02
érték, további változó elhagyása pedig már értelmetlenné tette volna a faktoranalízist.
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A stresszre vonatkozó kérdések faktorstruktúrája
9L]VJiOWDP D]W LV KRJ\ D NpUGĘtY |VV]HV VWUHVV]UH YRQDWNR]y NpUGpVpUH DGRWW YiODV]W – a
stresszorokra vonatkozót kivéve – egy faktoranalízisben elemezve milyen faktorstruktúrát
NDSRN $ VWUHVV]RURNUD YRQDWNR]y NpUGpVW D]pUW KDJ\WDP NL HEEĘO D] HOHP]pVEĘO PHUW
MHOOHJpEHQ MHOHQWĘVHQ HOWpU D W|EEL NpUGpVWĘO QHP D] iOWDOiQRV ODLNXV Qp]HWHNUH NpUGH] Ui
KDQHP D NLW|OWĘ NRQNUpW VWUHVV]RUDLUD $ IHQWLHNEHQ EHPXWDWRWW NULWpULXPRN HOpUpséhez itt is
MHOHQWĘV PpUWpNEHQ FV|NNHQWHQL NHOOHWW D YiOWR]yN V]iPiW $ YpJVĘ PLQGHQ NULWpULXPRW
NLHOpJtWĘ VWUXNW~UiEDQ |VV]HVHQ WL]HQQpJ\ NDWHJyULD UHQGH]ĘG|WW HO D NLLQGXOiVNRU PpJ
KDUPLQFHJ\NDWHJyULiEyO KDWIDNWRUEDQ$YpJVĘVWUXNW~UD.02pUWpNH,543, a faktorokat,
az általuk megmagyarázott varianciát, a sajátértékeket, a faktorokba tartozó kategóriákat a 11.
Táblázat tartalmazza.
Faktor

kategóriák

faktorsúly

1. Testi változások és önnyugtatás (sajátérték =1,871, megmagyarázott variancia = 12,89% )
Megküzdés: önnyugtatás, lazítás

0,818

Stresszérzés: fiziológiai reakciók

0,754

Stresszérzés: hosszabbtávú tünetek

0,669

2. Pozitív hozzáállás a stresszhez (sajátérték =1,591, megmagyarázott variancia = 11,16%)
0HJN]GpVPHJHOĘ]pVIHONpV]OpVVHO

0,759

Stresszérzés: megküzdés

0,714

Stresszérzés: öröm

0,602

3. Stressz kognitív hatásai (sajátérték =1,358, megmagyarázott variancia = 9,60%)
Stressz következményei: teljesítményromlás

0,778

Stresszérzés: kognitív károsodások

0,752

.DSFVRODWRNPHJURPOiVDpVNLYiOWyWpQ\H]Ę VDMiWpUWpN PHJPDJ\DUi]RWWYDULDQFLD 
Stressz következményei: családi problémák, kapcsolatok megromlása

0,785

6WUHVV]GHILQtFLyNLYiOWyWpQ\H]ĘWHPOtW

0,698

5. Teljesítménykárosodás és segítségkérés (sajátérték =1,189, megmagyarázott variancia = 8,37%)
Stressz definíció: teljesítménykárosodás

0,747

Megküzdés: segítségkéréssel

0,698

6. Alkalmazkodási zavar (sajátérték =1,092, megmagyarázott variancia = 8,28%)
Stressz következményei: alkalmazkodási zavar

0,725

Stressz definíció: a stressz maga a probléma

-0,709

11. Táblázat: A stresszorokon kívül az összes stresszre vonatkozó kérdés faktorstruktúrája
$]HOVĘIDNWRUDODSMiQDUUDN|YHWNH]WHWKHWQNKRJ\D]|QQ\XJWDWiVQDNOD]tWiVQDNHOVĘVRUEDQ
DVWUHVV]IL]LNDLYRQDWNR]iVDLWiWpOĘNQpOYDQQDJ\REEV]HUHSH$PiVRGLNIDNWRUDVWUHVV]KH]
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való egyfajta pozitív hozzáállást takar: a megküzdés és öröm érzését (vö. a Selye-féle
HXVWUHVV]HO $KDUPDGLNIDNWRUDNRJQLWtYNiURVRGiVRNDWpVD]H]HNNHOYpOKHWĘOHJ|VV]HIJJĘ
teljesítményromlást foglalja magában az érzések és a következmények szintjén. A negyedik
IDNWRUEDQ PiU QHKH]HEEHQ pUWHOPH]KHWĘ KRJ\DQ WDUWR]LN |ssze a kapcsolatok megromlása,
PLQW VWUHVV] N|YHWNH]PpQ\ pV D NLYiOWy WpQ\H]Ę HPOtWpVH D VWUHVV] GHILQtFLyEDQ $] |W|GLN
IDNWRU DUUD XWDO KRJ\ D VHJtWVpJNpUpVVHO W|UWpQĘ PHJN]GpV HOVĘVRUEDQ D VWUHVV]W
WHOMHVtWPpQ\NiURVRGiVNpQWPHJKDWiUR]yNUDMHOOHP]Ę1HKH]HQpUWHOPH]KHWĘDKDWRGLNIDNWRU
NpWNDWHJyULDDONRWMDVHOOHQWpWHVHOĘMHOĦDIDNWRUV~O\XN
Az egészségre vonatkozó kérdések faktorstruktúrája
$] DWWULE~FLyV NpUGĘtY |VV]HV HJpV]VpJUH YRQDWNR]y NpUGpVpW LV HOHPH]WHP HJ\ N|]|V
faktoranalízisben. A IHQWLHNKH] KDVRQOyDQ LWW LV MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWHQL NHOOHWW D YiOWR]yN
V]iPiWDNULWpULXPRNHOpUpVpKH]$YpJVĘPLQGHQNULWpULXPRWNLHOpJtWĘVWUXNW~UiEDQ|VV]HVHQ
Q\ROFNDWHJyULDUHQGH]ĘG|WWHO DNLLQGXOiVNRUPpJKXV]RQKDWNDWHJyULiEyO KiURPIDNWRUEDQ
A YpJVĘ VWUXNW~UD.02pUWpNH DIDNWRURNDWD]iOWDOXN PHJPDJ\DUi]RWWYDULDQFLiW D
sajátértékeket, a faktorokba tartozó kategóriákat a 12. Táblázat tartalmazza.
Faktor

kategóriák

faktorsúly

1. Kapcsolatok és egészség (sajátérték =1,950, megmagyarázott variancia = 21,10% )
Egészség attribúció: kapcsolatok

0,777

(JpV]VpJPHJĘU]pVNDSFVRODWRNNDO

0,726

(JpV]VpJPHJĘU]pVOHONLKDUPyQLiYDO

-0,535

Egészség attribúció: egészséges életmód

-0,510

2. Egészség pozitív hatásai (sajátérték =1,556, megmagyarázott variancia = 19,97%)
Egészség hatásai: boldogságra

-0,888

Egészség hatásai: általános pozitív hatás

0,866

3. Minden rendben van érzése (sajátérték =1,264, megmagyarázott variancia = 18,55%)
Egészség érzések: aktivitás

-0,852

Egészség érzések: minden rendben van

0,808

12. Táblázat: Az összes egészségre vonatkozó kérdés faktorstruktúrája
$]HOVĘIDNWRU– PHO\EHQDWWULE~FLyUDpVHJpV]VpJPHJĘU]pVUHYRQDWNR]yNDWHJyULiNLV
szerepelnek – DUUD XWDO KRJ\ D NDSFVRODWRNNDO W|UWpQĘ HJpV]VpJPHJĘU]pV LOOHWYH D My
HJpV]VpJL iOODSRW NDSFVRODWRNQDN WXODMGRQtWiVD HOOHQWpWHV D OHONL KDUPyQLiYDO W|UWpQĘ
HJpV]VpJPHJĘU]pVVHO pV D] HJpV]VpJ pOHWPyGQDN WXODMGRQtWiViYDO $ PiVRGLN IDNWRUEDQ
különös, s nem logikus, hogy az egészség boldogságra gyakorolt hatása ellentétes faktorsúlyú,
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mint az általános pozitív hatás. A harmadik faktor két egészség érzés kategóriából áll: ezek
IDNWRUV~O\DLVHOOHQWpWHVHOĘMHOĦ
A faktoranalízisek eredményét összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kérdésenkénti
IDNWRURNiOWDOiEDQMHOHQWĘVPpUWpNEHQHOWpUWHNDPiVNXWDWiVRNEDQ– LJD]HOWpUĘPyGV]HUHNNHO
– kapott struktúráktól. Az összes stresszre és az összes egészségre vonatkozó kérdésen végzett
IDNWRUDQDOt]LV MHOHQWĘVLQIRUPiFLyYHV]WpVVHO MiUW D NDWHJyULiN QDJ\ UpV]pW HO NHOOHWW KDJ\QL D
NULWpULXPRNNLHOpJtWpVHpUGHNpEHQ(]DVWUXNW~UiNpUWHOPH]KHWĘVpJpWLVFV|NNHQWL(]HQIHOO
a létrejött struktúrák egyik-PiVLN IDNWRUMD QHKH]HQ D W|EEL iOWDOiEDQ MyO pUWHOPH]KHWĘ
ORJLNXVDQV]HUYH]ĘGĘYROWËJ\D]HOVĘKLSRWp]LVFVDNUpV]EHQQ\HUWPHJHUĘVtWpVW
2. hipotézis
Wilcoxon-próbával hasonlítottam össze, hogy az egészségattribúciós és az eJpV]VpJPHJĘU]pV
NpUGpVHN HVHWpEHQ D WDUWDOPXN DODSMiQ SiURQNpQW |VV]HUHQGHOKHWĘ NDWHJyULiN iWODJDL
szignifikánsan eltérnek-e egymástól. (A kategóriák átlagait az egyes kérdéseknél lásd a 4.
táblázatban). Szignifikáns eltérést sikerült kimutatni az egészséges életmód, a kapcsolatok és
a munka kategóriák összetartozó átlagai között a két kérdésben (lásd 13. Táblázat), ezzel
DOiWiPDV]WYD D KLSRWp]LVW PLV]HULQW D] HJpV]VpJPHJĘU]pVUH YRQDWNR]y NpUGpVQpO D]
egészséges életmód kisebb pontszámmal jelenik meg, mint az egészségattribúciós kérdésnél.
HJpV]VpJPHJĘU]pV
egészséges életmód egészségattribúció:
egészséges életmód
Z
-14,664
Szignifikancia.
p<0,001

HJpV]VpJPHJĘU]pV
kapcsolatokkal egészségattribúció:
kapcsolatok
-2,779
P=0,005

HJpV]VpJPHJĘU]pV
lelki harmónia egészségattribúció:
lelki harmónia
-0,810
P=0,418

egéV]VpJPHJĘU]pV
munkavégzéssel egészségattribúció:
munka
-4,433
p<0,001

7iEOi]DW$]HJpV]VpJDWWULE~FLypVD]HJpV]VpJPHJĘU]pVNpUGpVSiURQNpQW|VV]HWDUWR]y
kategóriáinak összehasonlító vizsgálata Wilcoxon próbával
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1. ábra: Egészségattribúció és egészségmagatartás páronként összerendelt kategória-átlagai

2.2 Kapcsolat a demográfiai mutatókkal, az átélt stresszel és az egészségi állapottal
A minta demográfiai mutatók, átélt stressz és szubjektív egészségi állapot szerinti eloszlását
az alábbi táblázat mutatja be.
Nem

Iskolai végzettség

Kor*

férfi

QĘ

 IĘ

 IĘ

alapfokú

középfokú

IHOVĘIRN~

 IĘ

 IĘ

 IĘ

19-35

36-45

46-65

 IĘ

 IĘ

 IĘ

beosztott
Beosztás

 IĘ

Jelenlegi
egészségi állapot
Milyen

YH]HWĘ

gyakran

egészséges ?

Rossz

Közepes

Jó

Nagyon jó

0,3% (1)

5,3% (19)

34,6% (125)

49,9% (180)

10% (36)

Mindig

Legtöbbször

Gyakran

Ritkán

11,8% (49)

63,4% (263)

21,9% (91)

2,9% (12)

Jelenleg
egészséges?**
0XQNDVWUHVV]NHOWĘ
jellege***

Összességében
átélt stressz

5,1 % (21 fĘ

Nagyon rossz

igen

nem

 IĘ

 IĘ

Egyáltalán nem

Enyhén

Közepesen

Nagyon

Extrém módon

6,6% (23)

30,9% (108)

44,6% (156)

16,3% (57)

1,7% (6)

Nagyon kevés

Kevés

Közepes

Sok

Extrém nagy

5,5% (19)

17,2% (60)

54,3% (189)

21,3% (74)

1,7% (6)

14. Táblázat: A minta eloszlása a demográfiai mutatók valamint az egészségi állapot és az átélt stressz szerint.
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* A mintában az átlagéletkor 32,5 év volt, a szórás: 9,5.
 $ NpUGĘtYHW SDStU IRUPiEDQ NLW|OWĘNQpO D MHOHQOHJL HJpV]VpJL iOODSRWRW HJ\ HOG|QWHQGĘ NpUGpV YL]VJiOWD
„Jelenleg egészségesnek érzi magát?”.
 $] iWpOW PXQNDKHO\L VWUHVV]W YL]VJiOWD PpJ D PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtY LV gVV]SRQWV]iPiQDN iWODJD D
mintában: 59,12, szórása: 24,26.

3. hipotézis
$ KLSRWp]LV WHV]WHOpVpKH] YL]VJiOWDP KRJ\ D GHPRJUiILDL PXWDWyN D NpUGĘtYEHQ
található három stresszmutató, illetve az egészségi állapot mutatói mennyire magyarázzák
meg a kérdésenkénti, illetve az összes stressz és összes egészségfaktort. (Az elemzésben
egyváltozós többutas varianciaanalízist és lineáris regressziót alkalmaztam).
A kérdésenkénti faktorok közül az iskolai végzettség az egészség hatása faktornak
PDJ\DUi]yWpQ\H]ĘMH 3DUWLDO(WD6TXDUHG S $]iskolai végzettség magyarázta
még a 3. Közlekedés stresszor faktort (Partial Eta Squared=0,040, p=0,001). A nem a 1. Testi
változások stresszérzés faktort magyarázta (Partial Eta Squared=0,019, p<0,05), a kor a 3.
Düh stresszérzés faktort (Partial Eta Squared=0,026, p=0,003), és az 1. Érzelmi kihívások
stresszor faktort (Partial Eta Squared=0,017, p<0,05).
A stressz faktorok közül a nem a 2. Pozitív hozzáállás a stresszhez stresszfaktornak
PDJ\DUi]yWpQ\H]ĘMH 3DUWLDO(WD6TXDUHG S  $ kor a 6. Alkalmazkodási zavar
stresszfaktort magyarázta (Partial Eta Squared=0,023, p=0,005).
Az egészségfaktorok közül a nem a 3. Minden rendben van érzése egészségfaktort
magyarázta (Partial Eta Squared=0,016, p<0,05).
A demográfiai változókon túl az átélt stressz és az aktuális egészségi állapot is
befolyással van a stressz és egészségattribúciós faktorokra. Az összefüggések vizsgálatához a
YDULiFLyVOHKHWĘVpJHNV]iPiQDNFV|NNHQWpVHpUGHNpEen a stresszmutatók (átélt stressz, munka
VWUHVV]NHOWĘ MHOOHJH VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iP  N|]O FVDN D VWUHVV]NpUGĘtY
összpontszámát, az egészségi állapot mutatói (jelenlegi egészségi állapot, általános egészségi
állapot) közül pedig a jelenlegi egészségi állapotot használtam.
A kérdésenkénti egészségattribúciós faktorok közül a jelenlegi egészségi állapot
V]LJQLILNiQV PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH D 2. Odafigyelés egészségattribúciós faktornak a
demográfiai változók és a munkahelyi stressz hatásának kontrollálásával (Partial Eta
6TXDUHG  S D NDSFVRODW HOĘMHOH SR]LWtY D MREE HJpV]VpJL iOODSRWEDQ OHYĘNUH
MHOOHP]ĘEEH]DIDNWRU%pWD S 
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Az összesített egészségfaktorok közül a VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iP magyarázó
WpQ\H]ĘMH D 3. Minden rendben van érzése egészségfaktornak a demográfiai változók és az
egészségi állapot hatásának kontrollálásával (Partial Eta Squared=0,022, p<0,05, a kapcsolat
HOĘMHOHQHJDWtYDNLVHEEVWUHVV]WiWpOĘNUHMHOOHP]ĘEEH]DIDNWRU 
A kérdésenkénti stresszattribúciós faktorok közül a VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iP
PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH D 2. Rövidtávú változások stresszkövetkezmény faktornak (Partial Eta
6TXDUHG SDNDSFVRODWLUiQ\DSR]LWtYDQDJ\REEVWUHVV]WiWpOĘNUHMHOOHP]ĘEEH]
a faktor: Béta=0,137, p<0,05). Az összpontszám magyarázta a 2. Kognitív kihívások stresszor
faktorWLV 3DUWLDO(WD6TXDUHG SDNDSFVRODWHOĘMHOHLWWLVSR]LWtY 
Az összesített stressz faktorok közül az összpontszám magyarázta az 1. Testi
változások és önnyugtatás stresszfaktort (Partial Eta Squared=0,021, p<0,05, a kapcsolat
HOĘMHOHLWWQHJDWtY%pWD -0,144, p<0,05), és a 6. Alkalmazkodási zavar stresszfaktort (Partial
(WD6TXDUHG S DNDSFVRODWHOĘMHOHSR]LWtYQDJ\REEVWUHVV]WiWpOĘNUHMHOOHP]ĘEE
ez a faktor).
4. hipotézis
A hipotézis teszteléséhez vizsgáltam, hogy az iskolai végzettség szignifikáns
PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH-e a stesszdefiníciós kategóriáknak, az egészségdefiníciós faktoroknak,
egészség attribúciós faktoroknak, illetve az egészségviselkedés kategóriáknak a többi
demográfiai változó hatásának kontrollálásával. (Az elemzésben egyváltozós többutas
varianciaanalízist és lineáris regressziót alkalmaztam).
Az elemzések alapján el kell vetnem ezt a hipotézist. Az iskolai végzettség nincs
kapcsolatban a fent említett faktorokkal és kategóriákkal.
5. hipotézis
$ KLSRWp]LV WHV]WHOpVpKH] D]W YL]VJiOWDP KRJ\ D NpUGĘtYEHQ V]HUHSOĘ KiURP
stresszmutató mennyire jól magyarázza a stresszdefiníciós és a stresszor kategóriák, illetve a
stresszor faktorok varianciáját a demográfiai változók hatásának kontrollálásával. (Az
elemzésben egyváltozós többutas varianciaanalízist és lineáris regressziót alkalmaztam).
A stressz definíciós kategóriák közül az átélt munkahelyi stressz magyarázza a negatív
IHV]OWVpJNpQW W|UWpQĘ PHJKDWiUR]iV YDULDQFLiMiQDN -át (Partial Eta Squared=0,025,
p=0,004). A kapcsolat a változók között negatív: minél kisebb munkahelyi stresszt él át a
vizsgálati személy, annál inkább határozza meg a stresszt negatív feszültségként (Béta=S  LOOHWYHD]pOHWPyGNpQWW|UWpQĘPHJKDWiUR]iVYDULDQciájának 1,3%-át (Partial
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Eta Squared=0,013, p<0,05). A kapcsolat iránya itt pozitív: nagyobb stressz növeli a stressz
pOHWPyGNpQW W|UWpQĘ PHJKDWiUR]iViQDN SRQWV]iPiW %pWD  S  $ munkahelyi
VWUHVV] NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPD szintén szignifikáns mag\DUi]y WpQ\H]ĘMH YROW D QHJDWtY
IHV]OWVpJNpQWW|UWpQĘPHJKDWiUR]iVQDN 3DUWLDO(WD6TXDUHG S  $NDSFVRODWLWW
QHJDWtY D QDJ\REE VWUHVV]W iWpOĘN NLVHEE SRQWV]iPRW DGWDN HUUH D NpUGpVUH %pWD -0,166,
p=0,002).
A stresszor kategóriák közül a megmérettetést szignifikánsan magyarázta az általában
átélt stressz: a demográfiai változók kontrollálása mellett a variancia 2,5%-át magyarázta meg
3DUWLDO (WD 6TXDUHG  S   $ NDSFVRODW HOĘMHOH QHJDWtY D PDJDVDEE VWUHVV]W
iWpOĘNUH NHYpVEp MHOOHP]Ę D PHJPpUHWWHWpV PLQW VWUHVV]RU %pWD -0,158, p=0,005).

A

PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPD magyarázta a negatív érzelmeket, mint stresszort
(Partial Eta Squared=0,024, p=0,005), a kapcsolat köztük negatív (Béta=-0,157, p=0,005). Az
embereket, mint stresszort (Partial Eta Squared=0,014, p<0,05, negatív kapcsolat), a
pénzhiányt és létbizonytalanságot (Partial Eta Squared=0,015, p<0,05, negatív kapcsolat), a
munkahelyet, mint stresszort (Partial Eta Squared=0,014, p<0,05, pozitív kapcsolat:
Béta S 1HPPHJOHSĘPyGRQD]átélt munkahelyi stressz a stresszorok közül a
munkahellyel volt összefüggésben, utóbbi varianciájának 6,8%-át megmagyarázta (Partial Eta
Squared=0,068, p<0,001, a kapcsolat pozitív, Béta=0,263, p<0,001).
Az 1. Érzelmi kihívások stresszor faktort magyarázta a PXQNDKHO\L VWUHVV]NpUGĘtY
összpontszáma (Partial Eta Squared=0,022, p=0,009, a kapcsolat iránya negatív: Béta=-0,147,
p=0,009). A 2. Kognitív kihívások stresszor faktorQDNV]LJQLILNiQVPDJ\DUi]yWpQ\H]ĘMHYROW
az általában átélt stressz: a demográfiai változók kontrollálása mellett a variancia 1,5%-át
PDJ\DUi]WDPHJ 3DUWLDO(WD6TXDUHG SDNDSFVRODWHOĘMHOHQHJDWtY%pWD -0,124,
p<0,05), és a PXQNDKHO\LVWUHVV]NpUGĘtY|VV]SRQWV]iPD (Partial Eta Squared=0,013, p<0,05, a
NDSFVRODWHOĘMHOHSR]LWtY%pWD S 
6. hipotézis
A hipotézis teszteléséhez azt vizsgáltam, hogy a fent leírt módon kialakult stressz faktorok
megmagyarázzák-e a három stresszmutatót a demográfiai változók kontrollálásával.
A PXQNDKHO\L VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPiQDN V]LJQLILNiQV PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH D]
1. Testi változások és önnyugtatás stressz faktor: a variancia 1,4%-át magyarázza meg (Partial
(WD 6TXDUHG  S D NDSFVRODW HOĘMHOH QHJDWtY %pWD -0,120, p<0,05), illetve a 6.
Alkalmazkodási zavar stressz faktor 3DUWLDO (WD 6TXDUHG  S D NDSFVRODW HOĘMHOH
pozitív: Béta=0,114, p<0,05).
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Az átélt munkahelyi stresszt csak a 2. Pozitív hozzáállás a stresszhez stressz faktor
magyarázta szignifikánsan (PartiDO (WD 6TXDUHG  S D NDSFVRODW HOĘMHOH QHJDWtY
Béta=-0,114, p<0,05).
Az összességében átélt stresszt szintén a 2. Pozitív hozzáállás a stresszhez stressz
faktor magyarázta szignifikánsan (3DUWLDO (WD 6TXDUHG  S  D NDSFVRODW HOĘMHOe
negatív: Béta=-0,156, p=0,008).
7. hipotézis
A (ötfokú skálán mért) jelenlegi egészségi állapot a kor, nem, és iskolai végzettség hatásának
kontrollálása után az egészségdefiníció jó kedélyállapot kategóriájának szignifikáns
PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH 3DUWLDl Eta Squared=0,033, p<0,05). (Az elemzéseket egyváltozós
többutas variancia-analízissel végeztem). A két változó közötti kapcsolat azonban még a
NHYpV YL]VJiODWL V]HPpO\UH  IĘ  MHOOHP]Ę QDJ\RQ URVV] pV URVV] YiODV] ILJ\HOPHQ NtYO
hagyásával sem lineárLV$7iEOi]DWWDUWDOPD]]DD]HJpV]VpJMyNHGpO\iOODSRWNpQWW|UWpQĘ
meghatározásához rendelt pontszámok átlagait az egészségi állapot függvényében (az átlagok
közti eltérések csak a közepes és a jó egészségi állapotúak esetében szignifikáns):
Jelenlegi egészségi állapot

Átlag

Nagyon rossz

10,545

Rossz

13,090

Közepes

17,078

Jó

11,570

Nagyon jó

16,093

7iEOi]DW$]HJpV]VpJMyNHGpO\iOODSRWNpQWW|UWpQĘPHJKDWiUR]iVDDMHOHQOHJLHJpV]VpJL
állapot függvényében
Az általános egészségi állapot ugyanezen demográfiai változók kontrollálásával az
egészségdefiníció DNWLYLWiV HUĘQOpW NDWHJyULiMiQDN V]LJQLILNiQV PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH 3DUWLDO
(WD6TXDUHG S $NDSFVRODWDQDJ\RQNHYHVHNUHMHOOHP]Ę IĘ ULWNiQYiODV]
figyelmen kívül hagyásával lineáris, az átlagokat lásd a 16. Táblázatban.
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Milyen gyakran egészséges

Átlag

Mindig

10,649

Legtöbbször

10,347

Gyakran

5,782

Ritkán

7,896

7iEOi]DW$]HJpV]VpJDNWLYLWiVNpQWHUĘQOpWNpQWW|UWpQĘmeghatározása a jelenlegi
egészségi állapot függvényében (Páronkénti összehasonlításban a mindig – gyakran, és a legtöbbszörgyakran egészségesek között szignifikáns az eltérés az egészségdefinícióban)

$] HJpV]VpJGHILQtFLy W|EEL NDWHJyULiMiUD HJ\LN HJpV]VpJL iOODSRWRW PpUĘ YiOWR]y VLQFV
hatással.
A kétfokú skálán mért jelenlegi egészségi állapot a demográfiai változók kontrollálásával az
egészségattribúció munkahelyi sikerek, jó munkahelyi légkör kategóriájának szignifikáns
PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH 3DUWLDO (WD 6TXDUHG  S  $] HJpV]VpJHVHEEHN itlagosan
alacsonyabb pontszámot adtak az egészség munkának való tulajdonítására. Lásd a 17.
Táblázatot:
Jelenleg egészséges

Átlag

Igen

5,508

Nem

13,643

17. Táblázat : Az egészség munkának tulajdonítása az egészségi állapot függvényében.
Az általános egészségi állapot a demográfiai változók kontrollálásával az egészségattribúció
RGDILJ\HOpV NDWHJyULiMiQDN V]LJQLILNiQV PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH 3DUWLDO (WD 6TXDUHG 
p<0,05). A kapcsolat a ritkán válaszok figyelmen kívül hagyásával lineáris, az átlagokat lásd a
18. Táblázatban.
Milyen gyakran egészséges

Átlag

Mindig

7,759

Legtöbbször

7,509

Gyakran

3,967

Ritkán

6,065

18. Táblázat: Az egészség odafigyelésnek tulajdonítása az általános egészségi állapot
függvényében (Páronkénti összehasonlításban a mindig – gyakran, és a legtöbbször- gyakran egészségesek
között szignifikáns az eltérés)
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Az ötfokú skálán mért jelenlegi egészségi állapot a demográfiai változók kontrollálásával az
egészségmagatartás DOiEELNDWHJyULiMiQDNV]LJQLILNiQVPDJ\DUi]yWpQ\H]ĘMH
-

YiOWR]DWRV NpSHVVpJHLQHN PHJIHOHOĘ PXQNiW YpJH] 3DUWLDO (WD 6TXDUHG 
p<0,05)

$ NDSFVRODW D QDJ\RQ NHYpV V]HPpO\UH MHOOHP]Ę QDJ\RQ URVV] pV URVV] HJpV]VpJL iOODSRW
válaszok figyelmen kívül hagyása esetén lineáris: minél jobb egészségi állapotban van a
YiODV]DGy DQQiO LQNiEE MHOOHP]Ę Ui KRJ\ PXQNDYpJ]pVVHO SUyEiOMD PHJĘUL]QL HJpV]VpJpW
Páronkénti összehasonlításban csak a közepes és a jó egészségi állapotúak között szignifikáns
az eltérés. Az átlagokat lásd az 19. Táblázatban.
Jelenlegi egészségi állapot

Átlag

Nagyon rossz

5,029

Rossz

9,712

Közepes

2,042

Jó

4,654

Nagyon jó

5,032

7iEOi]DW(JpV]VpJPHJĘU]pVPXQNDYpJ]pVVHODMHOHQOHJLHJpV]VpJLiOODSRWIJJYpQ\pEHQ
Ennek az egészségmHJĘU]pVnek az általános egészségi állapot is szignifikáns magyarázó
WpQ\H]ĘMH 3DUWLDO (WD 6TXDUHG  S  D GHPRJUiILDL YiOWR]yN NRQWUROOiOiViYDO $
ritkán válaszok figyelmen kívül hagyásával a kapcsolat lineáris lesz: minél gyakrabban
egészséges a YiODV]DGy DQQiO MHOOHP]ĘEE Ui KRJ\ PXQNDYpJ]pVVHO SUyEiOMD PHJĘUL]QL D]
egészségét (lásd 20. Táblázat).
Milyen gyakran egészséges

Átlag

Mindig

7,469

Legtöbbször

3,840

Gyakran

2,212

Ritkán

6,664

7iEOi]DW(JpV]VpJPHJĘU]pVPXQNDYpJ]pVVHOD]iOWDlános egészségi állapot függvényében
(Páronkénti összehasonlításban a mindig-legtöbbször, mindig-gyakran egészségesek között szignifikáns az
eltérés)
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(JpV]VpJPHJĘU]pVPXQNDYpJ]pVVHO
7,469

8

6,664

7
6
5

3,84

4
3

2,212

2
1
0
Mindig

Legtöbbször

Gyakran

Ritkán

általános egészségi állapot

ÈEUD(JpV]VpJPHJĘU]pVPXQNDYpJ]pVVHOD]iOWDOiQRVHJpV]VpJLiOODSRWIJJvényében
Az általános egészségi állapot H]HQ IHOO PDJ\DUi]]D PpJ D OHONL KDUPyQLiYDO W|UWpQĘ
HJpV]VpJPHJĘU]pVW

(Partial

Eta

Squared=0,039,

p<0,05)

a

demográfiai

változók

kontrollálásával. A kapcsolat nem lineáris, az átlagokat lásd a 21. Táblázatban.
Milyen gyakran egészséges

Átlag

Mindig

15,972

Legtöbbször

16,965

Gyakran

11,524

Ritkán

23,348

7iEOi]DW(JpV]VpJPHJĘU]pVOHONLKDUPyQLiYDOD]iOWDOiQRVHJpV]VpJLiOODSRW
függvényében (Páronkénti összehasonlításban a legtöbbször - gyakran és a gyakran - ritkán egészségesek
között szignifikáns az eltérés az egészségmagatartásokban)

8. hipotézis
Hipotézisemmel ellentétben a beosztás az egyéb demográfiai változók kontrollálása esetén
nem

függ

össze

szignifikánsan

egészségmagatartással:

a

beosztás

a

stressz
a

definícióval.

munkavégzéssel

Összefügg

történĘ

viszont

az

HJpV]VpJPHJĘU]pV

varianciájának 3,9 %-át magyarázza meg a demográfiai változók kontrollálásával (Partial Eta
6TXDUHG  S  D YH]HWĘN iWODJRVDQ QDJ\REE SRQWV]iPRW DGWDN HUUH D NpUGpVUH
mint a beosztottak.
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$ODLNXVQp]HWUHQGV]HUEHOVĘ|VVzefüggései
$WHOMHVDWWULE~FLyVNpUGĘtYIDNWRUVWUXNW~UiMD
$ ODLNXV Qp]HWUHQGV]HU EHOVĘ |VV]HIJJpVHLQHN IHOWiUiVD pUGHNpEHQ D NpUGĘtYEHQ V]HUHSOĘ
|VV]HVNDWHJyULiQHJ\WWYpJH]WHPHJ\IDNWRUHOHP]pVW0LYHOH]WDIDNWRUVWUXNW~UiWHOVĘVRUEDQ
az egyes kategóriák, kérdések közti kapcsolatok vizsgálatára kívántam felhasználni, ezért nem
végeztem el a korábbi elemzésekben alkalmazott lépéseket a kritériumok teljesítése
érdekében. Ez a faktorstruktúra tehát nem felel meg az általam korábban felállított
kritériumoknak, így csak a változók közötti összefüggések elemzéséhez használtam fel, a
kialakult faktorokkal nem végeztem további próbákat. Az alább bemutatott tizenhét faktoros
struktúra KMO értéke 0,264, - WHKiW EĘYHQ DODWWD PDUDG D NULWpULXPQDN - és a kategóriák
EHVRUROiVDVHPPLQGHQHVHWEHQHJ\pUWHOPĦ eSSHQH]pUWDIDNWRURNDWQHPLVQHYH]WHPHO $
faktorok által megmagyarázott varianciát, sajátértékeket, a faktorokba tartozó kategóriákat a
22. Táblázat tartalmazza.

Faktor

kategóriák

faktorsúly

1. Faktor (sajátérték =4,567, megmagyarázott variancia = 4,64% )
Megküzdés: önnyugtatás, lazítás

0,690

Stresszor: emberek

0 ,620

Stresszérzés: hosszabbtávú tünetek

0,582

Stresszor: ismeretlen, kudarc

0,574

Egészség attribúció: munkahelyi sikerek, jó munkahelyi légkör

0,572

Stresszérzés: fiziológiai reakciók

0,538

2. Faktor (sajátérték =3,156, megmagyarázott variancia = 3,57%)
Egészség hatásai: társas kapcsolatokra

0,664

Egészség definíció: jó kedélyállapot

0,590

Egészség definíció: testi-lelki egyensúly

-0,523

Egészség hatásai: általános pozitív hatás

-0,523

Stresszdefiníció: teljesítménykárosodás

0,383

3. Faktor (sajátérték =2,872, megmagyarázott variancia = 3,36%)
0HJN]GpVPHJHOĘ]pVDVWUHVV]RURNHONHUOpVpYHO

0,634

Stresszor: megmérettetés

0,607

Egészségérzések: egyéb

0,593

Egészségattribúció: környezet, Isten

0,590

Egészségérzések: kapcsolatok

-0,291
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4. Faktor (sajátérték =2,683, megmagyarázott variancia = 3,28% )
Egészség hatásai: munkavégzésre

0,584

EgészspJGHILQtFLyDNWLYLWiVHUĘQOpW

0,529

(JpV]VpJpU]pVHNHUĘILWWVpJ

0,521

Egészség attribúció: lelki harmónia

-0,429

Egészség attribúció: odafigyelés

0,421

Egészség definíció: betegség hiánya

0,308

5. Faktor (sajátérték =2,383, megmagyarázott variancia = 3,19%)
Egészség definíció: egészséges életmód

0,621

(JpV]VpJPHJĘU]pVHJpV]VpJHVpOHWPyGGDO

0,529

(JpV]VpJPHJĘU]pVNDSFVRODWRNNDO

-0,411

Egészség hatásai: boldogságra

0,397

6. (sajátérték =2,268, megmagyarázott variancia = 3,14%)
Stresszérzés: megküzdés

0,698

0HJN]GpVPHJHOĘ]pVIHONpV]OpVVHO

0,606

7. Faktor (sajátérték =2,166, megmagyarázott variancia = 3,14% )
Stressz következmények: testi betegségek

0,614

Egészség attribúció: egészséges életmód

0,551

Megküzdés: leküzdés elkerüléssel

0,338

6WUHVV]RULGĘ

0,318

Egészség definíció: jó közérzet

-0,302

Stressz következményei: pszichés problémák

-0,280

8. (sajátérték =2,078, megmagyarázott variancia = 3,07%)
Stressz definíció: egyéb

0,883

Stressz következményei: egyéb

0,865

9. Faktor (sajátérték =2,017, megmagyarázott variancia = 2,93%)
Stressz definíció: egyéb negatív érzelmek

0,633

Stresszor: munkahely

-0,577

Stressz definíció: feszült életmód

-0,395

Stressz következmények: életmód megváltozása

-0,299

10. Faktor (sajátérték =1,957, megmagyarázott variancia = 2,90% )
Megküzdés: problémafókuszú

-0,518

Stresszérzés: depresszió

-0,492

Stresszérzés: kognitív károsodások

-0,480

Stresszor: egyéb

-0,460

Megküzdés: figyelemeltereléssel

0,446

Stresszérzés: szorongás

0,375

Stressz következmények: teljesítményromlás

-0,299

83

11. Faktor (sajátérték =1, 874, megmagyarázott variancia = 2,86%)
Egészségérzések: minden rendben

0,754

Stressz következmények: családi problémák, kapcsolatok megromlása

0,536

Egészségérzések: aktivitás

-0,507

Egészségérzések: jókedv, boldogság

-0,460

Egészség hatásai: egyéb

-0,347

Megküzdés: sehogy

0,286

12. Faktor (sajátérték =1,788, megmagyarázott variancia = 2,79%)
Egészség definíció: jó családi kapcsolatok

-0,697

Egészség attribúció: kapcsolatok

-0,653

Stresszor: közlekedés

-0,219

13. Faktor (sajátérték =1,712, megmagyarázott variancia = 2,75% )
Stresszérzés: düh

0,620

Egészség attribúció: anyagi eszközök

0,558

Stressz következmények: alkalmazkodási zavar

0,385

Stresszor: negatív érzelmek

-0,362

14. Faktor (sajátérték =1,691, megmagyarázott variancia = 2,70%)
Egészségdefiníció: egyéb

0,753

Megküzdés: egyéb

0,704

Megküzdés: segítségkérés

0,283

15. Faktor (sajátérték =1,636, megmagyarázott variancia = 2,63%)
0HJHOĘ]pVQHPWXGMDPHJHOĘ]QL

-0,675

(JpV]VpJPHJĘU]pVVHKRJ\

-0,568

6WUHVV]GHILQtFLyNLYiOWyWpQ\H]ĘWHPOtW

-0,369

16. Faktor (sajátérték =1,568, megmagyarázott variancia = 2,57% )
Stressz definíció: a stressz maga a probléma

0,605

Stressz következmények: negatív emocionális állapotok

0,389

Stressz definíció: negatív feszültség

-0,359

Stressz következmények: testi tünetek

-0,317

17. Faktor (sajátérték =1,508, megmagyarázott variancia = 2,42%)
Stresszérzés: egyéb

0,479

Stresszérzés: öröm

0,475

(JpV]VpJPHJĘU]pVOHONLKDUPyQLiYDO

-0,406

7iEOi]DW$WHOMHVNpUGĘtYIDNWRUVWUXNW~UiMD
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Jól látható, hogy a kategóriák nem kérdéscsoportonként kerültek közös faktorokba. Ez
azt jelzi, hogy a laikus nézetekben a stressz okaira, megjelenési formáira, következményeire
és az egészségre vonatkozó nézetek összefüggnek egymással.
Mivel a jelen, laikus nézetekre vonatkozó kutatás célja volt munkahelyi
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN NLGROJR]iViW VHJtWĘ LQIRUPiFLyNDW J\ĦMWHQL D] DOiEELDNEDQ D]W
vizsgálom, hogy a munkavégzés, munkahely stresszorként, stressz következményeként,
egészségattribúcióként, az egészség hatásának helyeként és egészségmagatartásként milyen
más attribúciós kategóriákkal kerül egy faktorba, valamint, hogy az egyéni fókuszú
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN FpOSRQWMiW MHOHQWĘ HJpV]VpJHV pOHWPyG PLQW HJpV]VpJDWWULE~FLy
és egészségmagatartás milyen faktorba kerül. Vizsgálatra érdemesnek találtam még azt
PHJQp]QL KRJ\ D] HJpV]VpJPHJĘU]pVVHO NDSFVRODWRV NpUGpVUH DGRWW ÄVHKRJ\´ YiODV] PLO\HQ
egyéb kategóriákkal kerül közös faktorba, illetve, hogy a faktorok alapján következtethetünke a stressz testi és lelki következményei közötti viszonyra.
A munkahely, mint stresszor negatív faktorsúllyal van jelen a kilencedik faktorban, a
szintén negatív súllyal V]HUHSOĘ IHV]OW pOHWPyG VWUHVV] GHILQtFLyYDO pV D] pOHWPyG
megváltozásával, mint stressz következménnyel.
A munkahelyi sikerek, jó munkahelyi légkör, mint egészségattribúció az HOVĘ
faktorban olyan tételek mellett szerepel, mint a rövid és hosszabbtávú fiziológiai tünetek, mint
stresszérzések, az emberek, az ismeretlen és kudarc, mint stresszorok, valamint az
|QQ\XJWDWiVVDO OD]tWiVVDO W|UWpQĘ PHJN]GpV (EEĘO OiWV]LN WHKiW KRJ\ DNLN |VV]HIJJpVEH
hozzák az egészségi állapotukat a munkájukkal, azok látják a stressznek a testi tünetekkel,
panaszokkal való kapcsolatát.
Az egészséges életmód, mint egészségmagatartás közös faktorba (ötödik faktor) került
az egészséges életmóddal, mint egészségdefinícióval, de az ugyanilyen tartalmú
egészségattribúcióval

már

nem

(alátámasztva

a

harmadik

hipotézis

vizsgálatánál

tapasztaltakat). Érdekes eredmény továbbá, hogy az ötödik faktorban, ahol az egészséges
pOHWPyGGDOW|UWpQĘHJpV]VpJPHJĘU]pVSR]LWtYIDNWRUV~OO\DOYDQMHOHQDNDSFVRODWRNNDOW|UWpQĘ
HJpV]VpJPHJĘU]pVQHJDWtYIDNWRUV~O\~
Az egészséges életmód, mint egészségattribúció a hetedik faktorban szerepel, együtt –
többek között – D WHVWL EHWHJVpJHNNHO PLQW VWUHVV] N|YHWNH]PpQ\HNNHO PLQGNHWWĘ SR]LWtY
faktorsúllyal. Bár a laikus nézetek e két eleme, nem ellentmondóak egymásnak, logikusan
elvárható lett volna a lelki harmónia, mint egészségattribúció jelenléte ebben a faktorban.
Érdekes továbbá, hogy a pszichés problémák, mint stressz következmények negatív
faktorsúllyal szerepelnek ebben a komponensben.
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Az egészségnek a munkavégzésre gyakorolt hatása kategória a negyedik faktorban
szerepel. Ez a faktor az egészséggel kapcsolatos egyfajta aktív, dinamikus, ugyanakkor
OHHJ\V]HUĦVtWĘIHOV]tQHVKR]]iiOOiVWNpSYLVHOD]HJpV]VpJ DNWLYLWiVNpQWYDOyPHJKDWiUR]iVD
D]HUĘpVILWWVpJPLQWHJpV]VpJpU]pVHND]RGDILJ\HOpVPLQWHJpV]VpJDWWULE~FLypVDEHWHJVpJ
hiánya, mint egészség definíció szerepelnek benne pozitív súllyal, az egészség lelki
harmóniának való tulajdonítása pedig negatívval.
$] HJpV]VpJPHJĘU]pVVHO NDSFVRODWRV NpUGpVUH DGRWW ÄVHKRJ\´ YiODV] QHJDWtY
faktorsúllyal szerepel a tizenötödik faktorban, csakúgy, mint a nem tudja PHJHOĘ]QLDVWUHVV]W
pVDNLYiOWyWpQ\H]ĘHPOtWpVHDVWUHVV]GHILQtFLyEDQNDWHJyULiNMHOH]YHKRJ\DNLQHPW|UĘGLN
D] HJpV]VpJpYHO D] D VWUHVV]HO VHP WXG PHJN]GHQL pV D VWUHVV]W NOVĘ WpQ\H]ĘN
következményének tartja.
A tizenhatodik faktorban – csakúgy, mint a hetedik faktorban - ismét jól látható, hogy
a stressz lelki és testi következményei között negatív kapcsolat van: míg a lelki
N|YHWNH]PpQ\HNHW NpSYLVHOĘ QHJDWtY pU]HOPL iOODSRWRN SR]LWtY IDNWRUV~O\~DN DGGLJ D WHVWL
tünetek negatív súllyal vannak jelen.
ÒJ\WĦQLNDQQDNHOOHQpUHKRJ\D]HPEHUHNW|EEVpJHOiWMDD]HJpV]VpJLiOODSRWQDND
SV]LFKpVWpQ\H]ĘNNHOYDOyNDSFVRODWiW KLV]HQDYL]VJiODWLV]HPpO\HNLOOHWYHV]i]DOpND
által egészségattribúcióként megjelölt jó kapcsolatok és a lelki harmónia a második és a
harmadik legmagasabb átlagos pontszámot kapták az egészségattribúciók között), ezzel együtt
mégis jelen van a szemléletben egyfajta test-lélek dualizmus. Erre utalnak az ötödik faktorban
D] HJpV]VpJHV pOHWPyGGDO W|UWpQĘ HJpV]VpJPHJĘU]pV pV D NDSFVRODWRNNDO W|UWpQĘ
HJpV]VpJPHJĘU]pV HOOHQWpWHV IDNWRUV~O\D D KHWHGLN IDNWRUEDQ D SV]LFKpV SUREOpPiN PLQW
stressz következmények és a testi betegségek, mint stressz következmények ellentétes
faktorsúlya. A negyedik faktorban az egészség betegség hLiQ\DNpQWW|UWpQĘPHJKDWiUR]iVDpV
lelki harmóniának való tulajdonítása ellentétes faktorsúlyúak, illetve a tizenhatodik faktorban
a negatív érzelmi állapotok és a testi tünetek, mint stressz következmények ellentétes súllyal
vannak jelen.
3. ÉRTELMEZÉS
$]HUHGPpQ\HNpUWHOPH]pVHHOĘWWIRQWRVQDNWDUWRPOHV]|JH]QLKRJ\DVWUHVV]UĘOpVD]
HJpV]VpJUĘO DONRWRWW ODLNXV Qp]HWUHQGV]HU IHOPpUpVH QHP RUV]iJRVDQ UHSUH]HQWDWtY PLQWiQ
történt ugyan, ám mivel a minta demográfiai szempontból jól reprezentálja a munkahelyi
HJpV]VpJIHMOHV]WpVLSURJUDPRNiOWDOOHJLQNiEEHOpUKHWĘFpOFVRSRUWRW QHPpOHWNRUYpJ]HWWVpJ
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tekintetében), így a vizsgálat eredményei fontos tanulságokkal szolgálhatnak az
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ HJpV]VpJQHYHOĘ VWUHVV]NH]HOĘ SURJUDPRN PHJWHUYH]pVpKH] Az
HUHGPpQ\HN XJ\DQDNNRU YDOyV]tQĦOHJ QHP WNU|]LN D PDL PDJ\DU WiUVDGDORP HJpV]pQHN
YpOHNHGpVHLWQp]HWHLW$YL]VJiODWWRYiEELNRUOiWMDNHUHV]WPHWV]HWLMHOOHJHD]HUHGPpQ\HNEĘO
nem következtethetünk a stressz és az egészségi állapot, valamint a laikus nézetetek közötti
oki kapcsolatokra.
Az általam vizsgált minta nézeteit összevetve más kutatások eredményeivel látható,
hogy sok a hasonlóság annak ellenére, hogy ezek a vizsgálatok más módszerekkel, más
mintákon történtek. Ez arra utal, hogy a stresszre és az egészségre vonatkozó nézetek mára –
legalábbis azonos kultúrkörön belül – országhatárokon át érvényesek. További értelmezésre
inkább a különbségek érdemesek. Lényeges különbség van a stressz definícióban. Míg
Kinman és Jones (2005) vizsgálati személyeL D VWUHVV]W HOVĘVRUEDQ LQJHUNpQW OiWWiN MHOHQ
PLQWiEDQDVWUHVV]LQNiEEPLQWYiODV]MHOHQWPHJ$NpWPLQWDGHPRJUiILDLMHOOHP]ĘLHOWpUWHN
HJ\PiVWyO .LQPDQ pV -RQHV PLQWiMD LGĘVHEE YROW QDJ\REE YROW D IpUILDN pV D YH]HWĘ
beosztásúak aránya. Az eltérések hátterében állhat ez is (bár a demográfiai mutatók saját
vizsgálatomban nem voltak kapcsolatban a stressz definícióval), illetve kulturális különbségek
is magyarázhatják azt. A stresszorok rangsorában voltak közös pontok McCormick (1997)
eredményeivel, de talán nem igényel külön magyarázatot az a tény, hogy a magyarországi
PLQWiEDQ V]HPEHQ D] DWWyO GHPRJUiILDL MHOOHP]ĘLEHQ LV HOWpUĘ DXV]WUiOLDLWyO  D] DQ\DJLDN
iOOQDN D] HOVĘ KHO\HQ $] HJpV]VpJ PHJKDWiUR]iVD VRN N|]|V SRQWRW PXWDWRWW '¶+RXWDXG
(1984) kutatásával, eltérés volt viszont, hogy jelen mintában a betegség hiánya, mint
egészségdefiníció csak a hetedik volt a kategóriák rangsorában, míg d’Houtaud-nál szerepelt a
OHJIRQWRVDEE GHILQtFLyN N|]|WW (QQHN PDJ\DUi]DWD UHMWĘ]KHW D NpW YL]VJiODW N|]|WW Hltelt
majdnem húsz évben, hiszem az utóbbi években a laikusok is rengeteget hallhattak az
életmódnak és a lelkiállapotnak az egészségre gyakorolt hatásáról, és ezen információk
biztosan befolyásolták nézeteiket.
Az HOVĘ KLSRWp]LV vizsgálatához faktoranalízist végeztem. A faktoranalízis
HUHGPpQ\HLQHN pUWHOPH]KHWĘVpJpW FV|NNHQWL D] D WpQ\ KRJ\ D PHJIHOHOĘ IDNWRUVWUXNW~UD
kialakításához sok kategóriát el kellett hagynom. Némelyik kérdés esetében még így sem
sikerült elfogadható struktúrát kapnom. A legtöbb esetben, kezdetben nagyon alacsony volt a
KMO érték, mely a változók közti együtt járásokat vizsgálja - s ami miatt csökkentenem
kellett a változók számát -, s ez arra utalhat, hogy a nézetrendszer egyes elemei nem
feltétlenül függnek össze szorosan egymással, vagy legalábbis néhány elem nem tartozik
igazán közéjük. A kérdésenkénti faktoranalízisek eredményét összevetve más kutatásokban
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kapott dimenziókkal és faktorokkal (d’Houtaud és Field, 1984, Pierret, 1995, Furnham, 1997)
megállapíthatjuk, hogy a kapoWW VWUXNW~UiN MHOHQWĘVHQ HOWpUĘHN (QQHN RND HJ\UpV]W D
NO|QE|]Ę NXWDWiVRNEDQKDV]QiOW HJ\PiVWyO MHOHQWĘVHQ HOWpUĘ PyGV]HUHNEHQ OHKHW PiVUpV]W
abban, hogy saját faktorstruktúráimból sok - néhány esetben az átlagpontszámok alapján
nagyon fontos - kategória a fent említett okokból kimaradt. Az összes egészségre és az összes
VWUHVV]UH YRQDWNR]y NpUGpVHQ YpJ]HWW IDNWRUDQDOt]LVEHQ LV MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWHQHP NHOOHWW D
kategóriák számát. A kapott struktúrákban a faktorok többsége jól, némelyik viszont nehezen
vROW pUWHOPH]KHWĘ QHP ORJLNXVDQ V]HUYH]ĘG|WW 0LQGH]HN HOOHQpUH D NDSRWW VWUXNW~UiNDW –
eszközként a változók számának csökkentésére – felhasználtam a további hipotézisek
HOOHQĘU]pVpUH$IHQWLHNDODSMiQD]HOVĘKLSRWp]LVWFVDNUpV]EHQVLNHUOWPHJHUĘVtWHQem.
Igazolást nyert viszont a második hipotézis, amennyiben az egészséges életmód válasz
VRNNDOMHOHQWĘVHEED]HJpV]VpJDWWULE~FLyNPLQWD]HJpV]VpJYLVHONHGpVHNN|]|WW(]DUUDXWDO
hogy az emberek nem mindig hiedelmeikkel, és nézeteikkel összhangban cselekszenek az
HJpV]VpJNHWpULQWĘNpUGpVHNEHQ
A demográfiai mutatók és a nézetrendszer összefüggéseire vonatkozó harmadik
hipotézisW PHJHUĘVtWHWWHP D GHPRJUiILDL YiOWR]yNQDN D NpUGpVHQNpQWL IDNWRURN N|]O
leginkább a stresszorokra, az egészség hatására és a stresszérzésre vonatkozó faktorokra van
hatásuk. Nincs hatása viszont a stressz következmények faktorokra sem a nemnek, sem az
iskolai végzettségnek Furnham (1997) eredményeivel ellentétben. Az aktuálisan átélt stressz
és egészségi állapot szintén befolyásolja a laikus nézetek faktorait. Míg a jelenlegi egészségi
állapot csak egyetlen egészségattribúciós faktort magyaráz, s nincs kapcsolatban a stressz
faktorokkal, az átélt stressz (VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iP  NDSFVRODWEDQ YDQ HJ\
egészségfaktorral, és több stressz faktorral is. Mindez azt jelzi, hogy az aktuálisan átélt stressz
MHOHQWĘVHEE PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH D ODLNXV Qp]HWHN HOHPHLQHN PLQW D] DNWXiOLV HJpV]VpJL
állapot.
Az iskolai végzettség hatására vonatkozó (negyedik) hipotézis nem nyert igazolást: az
iskolai végzettség nincs szignifikáns kapcsolatban a stressz- és egészségdefinícióval, egészség
attribúcióval és egészségviselkedéssel, vagyis – sok más kutatással ellentétben - nem sikerült
NLPXWDWQRP D PRGHUQ HJpV]VpJQHYHOpVL HOYHN HOWpUĘ LVPHUHWpW D NO|QE|]Ę WiUVDGDOPL
rétegekben. Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a mintában lényegében csak középpV IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJĦHN V]HUHSHOWHN V D N|]|WWN OpYĘ HOWpUpVHN HWHNLQWHWEHQ YpOKHWĘOHJ
kisebbek, mint az alap- pVIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJĦHNN|]|WWOHWWHNYROQD
Az aktuálisan átélt stressz ugyanúgy, ahogy a stressz faktorokat is magyarázta, a
stresszdefinícióra és a stresszorokra vonatkozó kérdés kategóriáinak is szignifikáns
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PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH |VV]KDQJEDQ 0F&RUPLFN  HUHGPpQ\HLYHO  PHJHUĘVtWYH tJ\ D]
ötödik hipotézist. Ezek szerint az, hogy ki mekkora stresszt él át, kapcsolatban van azzal, hogy
miként határozza meg a stresszt, illetve mi okoz számára stresszt. Keresztmetszeti vizsgálat
lévén, ok-RNR]DWLNDSFVRODWUDD]HUHGPpQ\HNEĘON|YHWNH]WHWQLQHPWXGXQN
$ IRUGtWRWW LUiQ\~ NDSFVRODWRW LV LJD]ROWDP PHJHUĘVtWYH tJ\ D hatodik hipotézist: az
HOVĘ pV D KDWRGLN VWUHVV]IDNWRU LV V]LJQLILNiQV PDJ\DUi]y WpQ\H]ĘMH D PXQNDhelyi
VWUHVV]NpUGĘtY|VV]SRQWV]iPiQDN
A jelenlegi és az általános egészségi állapot a hetedik hipotézisQHN PHJIHOHOĘHQ
kapcsolatban van az egészségdefinícióval: a gyakrabban egészségesek inkább határozzák meg
D] HJpV]VpJHW DNWLYLWiVNpQW pV HUĘQOpWNpQW $ jelenlegi és az általános egészségi állapot az
HJpV]VpJDWWULE~FLyQDNLVPDJ\DUi]yWpQ\H]ĘMHD]HJpV]VpJHVHNSpOGiXONHYpVEpWXODMGRQtWMiN
a jó egészséget a munkahelynek, gyakrabban tulajdonítják viszont azt az odafigyelésnek. (Ez
megfelel Szántó – Susánszky, 2006-os, a betegségfilozófiákra vonatkozó kutatási
HUHGPpQ\HLQHN  $] HOĘEEL NDSFVRODW HJ\ OHKHWVpJHV PDJ\DUi]DWD OHKHW KRJ\ D NHYpVEp
HJpV]VpJHVHNPXQNDKHO\NHW LV KLEiVQDNWDUWMiNDPHJURPORWWHJpV]VpJLiOODSRWXNpUWtJ\ĘN
az általuk átéltek ellentétét is feltételezik: vagyis, hogy a jobb munkahelyi körülmények jobb
HJpV]VpJHW HUHGPpQ\H]QpQHN $] HJpV]VpJL iOODSRW NDSFVRODWEDQ YDQ D] HJpV]VpJPHJĘU]pV
PyGMiYDO LV D] HJpV]VpJHVHEEHN N|UpEHQ J\DNRULEE D] HJpV]VpJPHJĘU]pV D NpSHVVpJHNQHN
PHJIHOHOĘ változatos munkavégzéssel. Ez az együtt járás többféle kapcsolatot jelezhet:
HONpS]HOKHWĘ KRJ\ D]RN D V]HUHQFVpVHN DNLN YDOyEDQ YiOWR]DWRV NLKtYiVW MHOHQWĘ PXQNiW
végezhetnek, ennek hatására egészségesebbek lesznek, az is lehetséges, hogy a jobb
egészséggel bírók hatékonyabbak a munkájukban, ami így sikerélményhez, esetleg
HOĘOpSWHWpVKH] YH]HWYH MREE PXQNDIHOWpWHOHNHW KR] PDJiYDO 7RYiEEL OHKHWĘVpJ KRJ\ D
kapcsolat csak kognitív szinten létezik. Keresztmetszeti vizsgálatról lévén szó, az
HUHGPpQ\HNEĘOHzt nem tudjuk eldönteni.
A nyolcadik hipotézist nem tudtam igazolni: Kinman és Jones (2005) eredményeivel
szemben saját vizsgálatomban a beosztás az egyéb demográfiai változók kontrollálása esetén
nem függ össze szignifikánsan a stressz definícióval. A ve]HWĘNUH MHOOHP]ĘEE YLV]RQW D
PXQNDYpJ]pVVHO W|UWpQĘ HJpV]VpJPHJĘU]pV DPL DUUD XWDOKDW KRJ\ D YH]HWĘN iOWDO HOOiWRWW
PXQND MREEDQ PHJIHOHO D NpUGpVEHQ PHJIRJDOPD]RWWÄYiOWR]DWRV NpSHVVpJHLQHN PHJIHOHOĘ´
munkának.
$ ODLNXV Qp]HWUHQGV]HU EHOVĘ |VV]HIJJpVHLQHN IHOWiUiVD pUGHNpEHQ D NpUGĘtYEHQ
V]HUHSOĘ |VV]HV NDWHJyULiQ HJ\WW YpJH]WHP HJ\ IDNWRUHOHP]pVW $ EHOVĘ |VV]HIJJpVHN
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PHJLVPHUpVH NO|Q|VHQ MHOHQWĘV KD D UHQGV]HU HJ\LN YDJ\ PiVLN HOHPpW PHJ DNDUMXN
változtatni (mint ahogy az, például egy egészségneYHOĘSURJUDPVRUiQW|UWpQLN 
7HNLQWYHKRJ\DMHOHQNXWDWiVHOVĘGOHJHVFpOMDD]YROWKRJ\LVPHUHWHNHWV]ROJiOWDVVRQ
M|YĘEHOLPXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WĘEHDYDWNR]iVRNPHJWHUYH]pVpKH]|VV]HIRJODOiVNpSSHQ
nézzük meg, hogy kik lehetnek e programok résztvHYĘL pV PLW WXGWXQN PHJ UyOXN HEEĘO D
YL]VJiODWEyO .LN DONRWMiN D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WpVL SURJUDPRN HOVĘGOHJHV
FpOFVRSRUWMiW" $]RN D GROJR]yN DNLN MHOHQWĘV PpUWpNĦ PXQNDKHO\L VWUHVV]W pOQHN iW
(szükségük van a programra), és/vagy akik látják a kapcsolatot a munkavégzésük és az
egészségük között, valamint az egészséges életmód és az egészségi állapot között
(fogékonyak

lennének

egy

ilyen

beavatkozásra),

és/vagy

akik

maguk

is

az

HJpV]VpJYLVHONHGpVHLN N|]p VRUROMiN D NLKtYiVW MHOHQWĘ NpSHVVpJHLNQHN PHJIHOHOĘ
munkavégzést (motiváltak lennének a programban való részvételre). Mit tudtunk meg az
HUHGPpQ\HN DODSMiQ HUUĘO D FpOFVRSRUWUyO" $] iWODJRVQiO URVV]DEE HJpV]VpJL iOODSRWEDQ
YDQQDN ĘN WXODMGRQtWMiN D My HJpV]VpJL iOODSRWRW D PXQNDKHO\L VLNHUHNQHN  YH]HWĘ
EHRV]WiVEDQ YDQQDN ĘN LQNiEE WXODMGRQtWMiN D My HJpV]VpJL iOODSRWRW D PXQNDKHO\L
VLNHUHNQHN  D VWUHVV]UĘO pV D] HJpV]VpJUĘO SHGLJ UpV]EHQ D W|EELHNWĘO HOWpUĘ YpOHNHGpVHNHW
alakítottak ki: Látják a stressznek a testi tünetekkel, panaszokkal és betegségekkel való
kapcsolatát, a stresszt feszült életmódként definiálják, következményének látják az életmód
megváltozását. Az egészséget egészséges életmódként, vagy aktivitásként határozzák meg,
MHOOHP]Ę HJpV]VpJpU]pVN D] HUĘ pV ILWWVpJ D My HJpV]VpJL illapotot az odafigyelésnek, a
PXQNDKHO\L VLNHUHNQHN WXODMGRQtWMiN $] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRNRQ YDOy UpV]YpWHO
V]HPSRQWMiEyONHGYH]ĘHOHPHDIHQWLFVRSRUWUDMHOOHP]ĘQp]HWUHQGV]HUQHNDVWUHVV]QHNpVD]
egészségnek egyfajta életmódként való meghatározásD KLV]HQ D] pOHWPyG HJ\ EHOVĘ
DNDUDWODJRVDQ YiOWR]WDWKDWy QHP iOODQGy iOODSRW pV PLQW LO\HQ EHOVĘ NRQWUROORVViJUD D]
életen, az egészségen aktívan változtatni akarásra serkenthet. Az egészségfejlesztési
programoknak pedig éppen ez a céljuk: visszaadni az embereknek a saját egészségük feletti
kontrollt. Az egészségnevelési programok kidolgozása során érdemes figyelembe venni a
célcsoportba tartozók nézetrendszerének leglényegesebb elemeit, és ezekre építeni a
programot.
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III. RÉSZ: LÉPÉSEK AZ EGYÉNI ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ
MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KÍSÉRLETI
MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA FELÉ
Ma Magyarországon egyre nagyobb figyelem irányul a társadalom több szintjén az
egészség megóvására, fejlesztésére, egyre több ilyen irányú kezdeményezés, program lát
QDSYLOiJRW D PXQNDKHO\HNHQ LV (]HN D]RQEDQ HJ\HOĘUH V]LQWH NL]iUyODJRVDQ D] HJ\pQQHO D
GROJR]yYDO IRJODONR]QDN ĘW SUyEiOMiN D IHQQiOOy PXQNDKHO\L pV HJ\pE PHJWHUKHOpVHNNHO
szemben ellenállóbbá, és egészségesebbé tenni. Sokkal ritkábbak az olyan komplex,
ORQJLWXGLQiOLV PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN PHO\HN IRJODONR]QiQDN PDJXNNDO D
munkahelyi,

potenciálisan

egészségkárosító

körülményekkel

is

(szervezeti

fókuszú

egészségfejlesztés), növelve így az életmód-változtató programok hatékonyságát. A
disszertáció jelen fejezete egy olyan kutatásról számol be, melynek célja volt megtenni a
NH]GĘOpSpVHNHWHJ\D]HJ\pQLpVDV]HUYH]HWLIyNXV]~HJpV]VpJIHMOHV]WpVHOYHLWpVPyGV]HUHLW
|WY|]ĘPRGHOONLGROJR]iVDIHOp
A kétéves utánkövetéssel megtervezett kontrollcsoportos kutatás1 egy magyarországi
telekommunikációs vállalatnál zajlott. A tervezett kutatás modelljét lásd a 3. Ábrán. A kutatás
HOVĘ V]DNDV]iEDQ HJ\ D] LQWHUYHQFLyV pV D NRQWUROOFVRSRUWUD LV NLWHUMHGĘ iOODSRWIHOPpUpV
történt. Az állapotfelmérés az alábbi témakörök vizsgálatára irányult: szubjektív egészségi
állapot, egészségviselkedési szokások, munkahelyi és magánéleti stressz, szervezeti
elkötelezettség, munkahelyi elégedettség, szervezeti légkör, a stresszel való megküzdés
egyéni és kollektíY IRUPiL pV D PXQND HJpV]VpJIHMOHV]WĘ MHOOHP]ĘL A fenti témakörök
NpUGĘtYHV LQWHUM~V pV PHJILJ\HOpVHV YL]VJiODWiQ W~O D SURJUDP NH]GHWpQ U|J]tWHWWN D
hiányzási és teljesítménymutatókat is (az intervenciós és a kontrollcsoportra vetítve). Az
állapotfelméUpV

HUHGPpQ\HLQHN

IHOKDV]QiOiViYDO

NpV]OW

HO

D]

HJpV]VpJIHMOHV]WĘ

beavatkozások tervezete. Röviddel a szervezeti fókuszú beavatkozások megkezdése után
D]RQEDQ D YL]VJiOW V]HUYH]HWQpO W|UWpQW UHQGNtYOL YiOWR]iVRN PLDWW H]HNUĘO UpV]OHWHVHEEHQ
lásd lent) be kellett fejezni a kutatást. Az egyéni fókuszú beavatkozások bevezetésére már
nem kerülhetett sor, illetve a hatásvizsgálatot sem tudtuk elvégezni. Ezért ebben a fejezetben
csupán az állapotfelmérés eredményeit, a vizsgált változók összefüggéseit, illetve a program
keretén belül megvalósult szervezeti fókuszú beavatkozást mutatom be kvalitatív elemzéssel,
valamint a fejezet végén kitérek a kutatás általánosítható, máshol is felhasználható
eredményeire, tanulságaira.
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1

(A kutatás az NKFP 1B/0015/2002 pályázat támogatásával zajlott).

Intervenciós csoport

Kontroll csoport

Állapotfelmérés
Stressz, egészségi állapot,
egészségviselkedés, megküzdés,
V]HUYH]HWLMHOOHP]ĘN

Szervezeti
fókuszú
egészségfejlesztés
(fókuszcsoportok)

Egyéni fókuszú
egészségfejlesztés

Állapotfelmérés
(hatásvizsgálat)

ÈEUD$]HJpV]VpJIHMOHV]WĘNXWDWiVPRGHOOMH ]|OGGHONLHPHOYHDPHJYDOyVXOWV]DNDV]RN
1. ÁLLAPOTFELMÉRÉS
1.1 Módszer
Minta
A kutatás intervenciós és kontrollcsoportját a konzorcium egyik tagja, a Magyar T&201\UWNpWV]HUYH]HWLHJ\VpJHDONRWWD$NpWV]HUYH]HWLHJ\VpJD]RUV]iJNpWNO|QE|]Ę
pontján, hasonló feltételek és körülmények mellett hasonló munkát végez (telefonos
ügyfélszolgálat).
Az intervenciós csoportban 174, a kontrollcsoportban 200 fĘ YHWW UpV]W D] HOVĘ
NpUGĘtYHV iOODSRWIHOPpUpVEHQ $] LQWHUM~NRQ  D PHJILJ\HOpVHNEHQ  IĘ YHWW UpV]W $]
elemzéseket az intervenciós és a kontrollcsoport adatainak együttes felhasználásával
végeztem. Mivel az intervenciók utáni ismételt állapotfelmérésre nem kerülhetett sor, nem
vizsgáltam a két csoport eltéréseit a vizsgált változók mentén. A két csoport demográfiai
mutatók szerinti eltéréseit az alábbiakban közlöm.
$ YL]VJiODWL V]HPpO\HNQpO D N|YHWNH]Ę GHPRJUiILDL DGDWRNDW PpUWN IHO QHP NRU
családLiOODSRWLVNRODLYpJ]HWWVpJEHRV]WiV YH]HWĘYDJ\EHRV]WRWW $YL]VJiODWLV]HPpO\HN
Q\ROFYDQHJ\ V]i]DOpND QĘ D] iWODJpOHWNRU  pY -60 év). A vizsgálati személyek
Q\ROFYDQKiURP V]i]DOpNiQDN N|]pS WL]HQ|W V]i]DOpNiQDN IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJH YDQ A
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UpV]WYHYĘNQHNFVDN|WV]i]DOpNDGROJR]LNYH]HWĘLEHRV]WiVEDQ&VDOiGLiOODSRWXNDWWHNLQWYHD
válaszolók 51%-a egyedül él, 10% elvált, 37% házas. Az intervenciós és a kontrollcsoport
között az alábbi demográfiai változókban volt szignifikáns eltérés:
- nem: a kontrollcsoportban több a férfi: 22,5 % (a kísérleti csoportban: 14%)
- kor: a kontrollcsoport tagjai fiatalabbak (átlagéletkor: 30 év, a kísérleti csoportban: 32,8 év)
Eszközök
$YL]VJiODWVRUiQHJ\HOHNWURQLNXVIRUPiWXP~|VV]HVHQKHWYHQNpUGpVEĘOálló hálózati
alapú NpUGĘtYHW GROJR]WDP NL pV KDV]QiOWDP $ NpUGĘtY YL]VJiOWD D GROJR]yN VWUHVV]UĘO
HJpV]VpJUĘO DONRWRWW YpOHNHGpVHLW V]XEMHNWtY HJpV]VpJL iOODSRWiW pOHWPyGMiW HJpV]VpJL
szokásait, kockázati faktorait, a rájuk ható munkahelyi és magánéleti stresszt, a szervezeti
HON|WHOH]HWWVpJHW D PXQNDKHO\L HOpJHGHWWVpJHW pV D V]HUYH]HWL OpJN|UW $ NpUGĘtY NLDODNtWiVD
HJ\W|EEOpSFVĘVIRO\DPDWHUHGPpQ\HYROW
A munkahelyi stresszUHYRQDWNR]yNpUGĘtYUĘOD]HOĘ]ĘIHMH]HWEHQHVHWWV]y(]HQIHOO
stressz PXWDWyNpQWKDV]QiOWDPDNpUGĘtYQpJ\WRYiEELNpUGpVpW
-

Általában mennyire érzi stressz-NHOWĘQHNDPXQNiMiW?

-

gVV]HVVpJpEHQMHOHQOHJPHNNRUDVWUHVV]WpOiWD]pOHWpEHQ" PLQGNHWWĘ|WIRN~VNiOiQ

-

Mekkora stresszt okoznak az életében az alábbi magánéleti problémák: családi gondok,
anyagi gondok, egészségügyi gondok, házimunka, gyerek (hatfokú skálán)

-

$ PXQNiEyO YDJ\ D PDJiQpOHWEĘO V]iUPD]y VWUHVV] MHOHQWĘVHEE-e számára (osszon fel
köztük 100%-ot)
$ IHQWLHN PHOOHWW D NpUGĘtY Q\tOW pV ]iUW YpJĦ NpUGpVHNHW WDUWDlmazott a szubjektív

egészségi állapotra, életmódra vonatkozóan. A vizsgált egészségviselkedések D N|YHWNH]ĘN
YROWDN D NpUGpVHN NLDODNtWiViKR] WiPSRQWXO D -REE HJpV]VpJHW D QĘNQHN SURJUDP  
NpUGĘtYHV]ROJiOW .RSSpVPWVDL 
-

dohányzás (igen - nem)

-

egészséges táplálkozás (ötfokú skálán)

-

sportolás gyakorisága (ötfokú skálán)

-

alkoholfogyasztás gyakorisága (ötfokú skálán)

-

egy alkalommal elfogyasztott alkoholegységek száma

-

munkanapokon alvással töltött órák száma

-

munkaszüneti napokon alvással töltött órák száma

-

Jelenleg milyennek érzi egészségi állapotát? (ötfokú skálán)

A szubjektív egészségi állapotot két direkt kérdéssel vizsgáltam:
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-

0LO\HQVĦUĦQpU]LHJpV]VpJHVQHNPDJiW" QpJ\IRN~VNiOiQ

Továbbá a szubjektív egészségi állapot mutatójaként használtam fel az alábbi kérdésekre adott
YiODV]RNDW DNpUGpVHNNLDODNtWiViKR]WiPSRQWXOD-REEHJpV]VpJHWDQĘNQHNSURJUDP  
NpUGĘtYHV]ROJilt (Kopp és mtsai, 1999)):
-

Van-e olyan betegsége, ami miatt rendszeresen gyógyszert szed, kezelésre szorul? (igennem)

-

Volt-HHJ\KpWQpOKRVV]DEELGHLJIHNYĘEHWHJD]HOP~OWpYEHQ" LJHQ- nem)

-

Hányszor volt orvosnál az elmúlt évben? (hatfokú skálán)

-

Átélt tüneteinek, egészségi problémáinak száma (0-18). A tünetek kiválasztása a „Jobb
HJpV]VpJHW D QĘNQHN´ SURJUDP NpUGĘtYH .RSS pV PWVDL   YDODPLQW /DUVHQ pV
Kasimatis, 1991 alapján történt).
$ NpUGĘtYEHQ V]HUHSHOWHN PpJ WRYiEEL NpUGpVHN D] HJpV]VpJL iOlapotra és az

életmódra vonatkozóan, amelyekkel az elemzésben nem foglalkoztam, így ezeket ehelyütt
nem is ismertetem.)
A munkahelyi elégedettségHW HJ\ KDW NpUGpVEĘO iOOy VNiOD YL]VJiOWD $] HOpJHGHWWVpJ
VNiOD D 0XQNDPRWLYiFLyV NpUGĘtYEĘO 5RH HW DO ) származik, melyet magyarra Dienes
(U]VpEHW DGDSWiOW $ VNiOD PHJEt]KDWyViJL PXWDWyL PHJIHOHOĘQHN EL]RQ\XOWDN $ &URQEDFK
alfa 0,83 volt, a korrigált item-totál korrelációk 0,54 és 0,74 közötti értékeket vettek fel). (Az
eredeti skála pszichometriai mutatóiról részletesebben lásd TenHorn et al., 1996). A szervezeti
elkötelezettséget egy szintén megbízható (Cronbach alfa: 0,71, korrigált item-totál korrelációk
pVN|]|WW KpWNpUGpVEĘOiOOyVNiODYL]VJiOWD$NpUGpVHND0XQNDPRWLYiFLyVNpUGĘtY
(Roe et al., 2000) Szervezeti elkötelezettség és Munkába való bevonódás skáláiból
származnak (Az eredeti skála pszichometriai mutatóiról részletesebben lásd TenHorn et al.,
1996).
A szervezeti légkörW YL]VJiOy NpUGĘtY UpV]OHW D )RFXV 4XHVWLRQQDLUH U|YLGtWHWW
YiOWR]DWiEyO 0XLMHQ HW DO   PDJ\DUUD IRUGtWRWWD -XKiV] È   NpUGpVEĘO iOOW PHO\HN
három külön skálát alkottak. Ezek a skálák: a cél orientáció, támogatás orientáció és szabály
RULHQWiFLy $] HOVĘ VNiOD D V]HUYH]HWL FpORNUD YRQDWNR]RWW YDQ-e teljesítménymérés,
jutalmazás arányos-e ezzel). A második skála a dolgozók támogatásával foglalkozott
(felettesek foglalkoznak-e a beosztottak személyes problémáival, konfliktusaival). A
KDUPDGLN VNiOD D V]DEiO\RNUD LUiQ\XOW WHYpNHQ\VpJHN HOĘUHMHOH]KHWĘHN-e, instrukciók le
vannak-e írva). A cél skála megbízhatósági mutatói: a Cronbach alfa 0,75 volt, a korrigált
item-totál korrelációk 0,47 és 0,67 közötti értékeket vettek fel. A támogatás skála
megbízhatósági mutatói: a Cronbach alfa 0,70 volt, a korrigált item-totál korrelációk 0,34 és
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0,60 közötti értékeket vettek fel. A szabályok skála megbízhatósági mutatói: a Cronbach alfa
0,46 volt, a korrigált item-totál korrelációk 0,20 és 0,37 közötti értékeket vettek fel. A
szabályok skála a megbízhatósági mutatók alapján nem felel meg a kritériumoknak (Cronbach
alfa 0,70 felett, item-totál korreláció 0,2 felett lásd, Kline, 1986, illetve Nunnally, 1978), így
D] HOHP]pVEHQ VHP YHWWHP ILJ\HOHPEH $ EHNH]GpVEHQ HPOtWHWW KiURP NpUGĘtY
megbízhatósági mutatói megtalálhatóak a 14. számú Mellékletben $] HUHGHWL NpUGĘtY
részletes megbízhatósági és érvényességi mutatóit lásd Muijen et al., 1999).
$NpUGĘtY– mely megtalálható a 9. Mellékletben – DV]HUYH]HWEHOVĘKiOy]DWiUDNHUOW
LWWW|OW|WWpNNLDGROJR]yN$NpUGĘtYHNQpYWHOHQHNYROWDNMHOLJpYHONO|QE|]WHWWNPHJĘNHW
$ NpUGĘtYHV IHOPpUpVW PHJILJ\HOpVHN pV LQWHUM~N HJpV]tWHWWpN NL $ VWUXNWXUiOW
megfigyelések célja volt részletesebb és objektívabb információk szerzése a dolgozók
munkafeladatairól, a rájuk ható stresszorokról, az egyéni és kollektív megküzdési módokról.
$PHJILJ\HOpVHNHJ\HQNpQWyUiQ\LLGĘWDUWDP~DNYROWDNNpW NXWDWyYpJH]WHĘNHW PHJDGRWW
V]HPSRQWRNDODSMiQHJ\PiVWyOIJJHWOHQO ,J\HNH]WQNPLQGHQ PXQNDN|UEĘOOHJDOiEEHJ\
dolgozót megfigyelni. A megfigyelési szempontokat az 10. Melléklet tartalmazza.
Az egyenként harminc perces dolgozói interjúk célja a stresszel való megküzdés
egyéni és csoportos, kollektív formáiról mélyebb információkat szerezni, és kiegészíteni a
megfigyelés során tapasztaltakat LOOHWYH D NpUGĘtY HUHGPpQ\HLW $] LQWHUM~ Yi]ODWRW D 11.
Melléklet tartalmazza.
Eljárás
$IHOPpUpVPHJNH]GpVHHOĘWWPLQGHQGROJR]yV]yEDQWiMpNR]WDWiVWNDSRWWDNXWDWiVUyO
DQQDN FpOMiUyO PyGV]HUHLUĘO $ YL]VJiODWEDQ YDOy UpV]YpWHO |QNpQWHV YROW D NpUGĘtYHNHW D
GROJR]yNVDMiWPDJXNiOWDOYiODV]WRWWMHOLJpNNHOW|OW|WWpNNL$NpUGĘtYHNNLW|OWpVHD]LQWHUM~N
IHOYpWHOHpV DPHJILJ\HOpVHNLVPXQNDLGĘEHQ]DMORWWDN$NpUGĘtYHWNLW|OWĘNHWyUiQNpQWWt]HV
FVRSRUWRNEDQNLYHWWpNDUHQGV]HUEĘOPDMGU|YLGWiMpNoztatást kaptak a kutatásról, ezután saját
számítógépükön kitöltötték az on-OLQH NpUGĘtYHW $ NpUGĘtYHNHW D NpW KHO\V]tQHQ
KiURPV]i]KHWYHQQpJ\HQ W|OW|WWpN NL $ GROJR]yL OpWV]iP D NLW|OWpV LGĘSRQWMiEDQ
QpJ\V]i]QHJ\YHQKpW YROW HEEĘO N|YHWNH]WHWYH D NpUGĘtY kitöltését visszautasítók és a
KLiQ\]yNV]DEDGViJRQOpYĘNDUiQ\DHJ\WWHVHQWL]HQKDWV]i]DOpNYROW
A statisztikai elemzéseket az SPSS 11.0 statisztikai programmal készítettem.
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Hipotézisek
Mint arról már feljebb szó esett, ez a kutatás utánkövetéses vizsgálatként lett tervezve,
DKRO D NO|QE|]Ę HJpV]VpJIHMOHV]WĘ EHDYDWNR]iVRNQDN D] HJpV]VpJL iOODSRWUD
egészségviselkedésre, átélt stresszre gyakorolt hatását akartam lemérni. Tekintettel arra, hogy
DPiUHPOtWHWWLOOHWYHNpVĘEEUpV]OHWH]HWWRNRNEyOQHPYRlt lehetséges a kutatás befejezése, a
EHDYDWNR]iVRN WHOMHV N|UĦ EHYH]HWpVH LOOHWYH KDWiViQDN OHPpUpVH H]pUW NHUHV]WPHWV]HWL
elemzéseket végeztem a munkahelyi stressz, az egészségi állapot és az egészségviselkedések
összefüggéseinek vizsgálatára. VizsgálóGiVDLP HJ\ HVHWOHJHV M|YĘEHOL HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
beavatkozás alapját képezhetik: azt kívántam felmérni, hogy a jelen mintában milyen
összefüggésben van egymással az egészségi állapot, a munkahelyi és egyéb stressz, valamint
az egészségviselkedés. Korábbi irRGDOPL KLYDWNR]iVRNUD pSOĘ IHOWpWHOH]pVHP V]HULQW
mindhárom változó összefügg mindegyik másikkal. E feltételezés igazolásának a
EHDYDWNR]iVRN PHJWHUYH]pVpEHQ OHKHW MHOHQWĘVpJH KD D N|OFV|Q|V |VV]HIJJpVHN YDOyEDQ
fennállnak,

bárhol

is

avatkozunk

be

(akár

a

stresszt

csökkentjük,

akár

az

HJpV]VpJYLVHONHGpVHNHW IHMOHV]WMN  D] NLKDWiVVDO OHV] D W|EEL WpQ\H]ĘUH LV D] HJpV]VpJL
állapotra, az átélt stresszre és az egészségviselkedésekre). Természetesen ezen állításom is
igazolást igényelne, amelyre azonban sajnos a saját vizsgálatom – NHUHV]WPHWV]HWLMHOOHJpEĘO
fakadóan - QHP Q\~MWRWW OHKHWĘVpJHW (QQHN PHJIHOHOĘHQ YL]VJiOQL NtYiQWDP D] HJpV]VpJL
állapot, a stressz és az egészségviselkedések együtt járását, valamint a munkahelyi
elégedettségnek a stresszel és a szervezeti légkörrel való kapcsolatát. Hipotéziseim a
N|YHWNH]ĘN
1. Egészségi állapot és stressz: A munkahelyi és egyéb stressznek az egészségi állapot
NO|QE|]Ę PXWDWyLYDO YDOy QHJDWtY NDSFVRODWiW V]iPRV YL]VJiODW NLPXWDWWD (lásd például
Theorell, 1997, Bosma et al., 1998, Siegrist, 2004, Danna és Griffin, 1999). Ennek alapján
feltételezem, hogy az általam vizsgált mintában az átélt stressz negatív kapcsolatban lesz a
szubjektív egészségi állapottal.
2. Egészségmagatartás és stressz. A stressznek irodalmi adatok alapján (lásd például Steptoe
et al. (1996) longitudinális vizsgálatát a stressz és az egészségviselkedések kapcsolatáról a
szociális támogatás függvényében, Deinzer et al. (2005) tanulmányát, Green és Johnson
(1990) tanulmányát a stressz és az elszívott cigaretta mennyiségének kapcsolatáról) pozitív
együtt járását várom a dohányzással és az alkoholfogyasztással, és negatívat a testmozgással.
3. Egészségmagatartás és egészségi állapot: A kutatók általában egyetértenek abban, hogy az
egészségmagatartások lényeges szerepet játszanak az egészség fenntartásában, a betegségek
PHJHOĘ]pVpEHQ Belloc és Breslow (1976, idézi Baum et al., 1997, Adler és Matthews, 1994,
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Denton és Walters, 1999, Penedo és Dahn, 2005  HQQHN PHJIHOHOĘHQ D]W YiURP KRJ\ D]
egéV]VpJYLVHONHGpVHN NRUUHOiOQDN D] HJpV]VpJL iOODSRWWDO )ĘOHJ D GRKiQ\]iVUyO pV D]
alkoholfogyasztásról feltételezem, hogy negatívan fog korrelálni a szubjektív egészségi
állapottal.
4. Munkahelyi elégedettség és stressz: A munkahelyen tartósan fennálló stresszhatások azt
eredményezhetik, hogy a dolgozók elégedetlenné válnak a munkahelyükkel, a szervezettel, az
DEEDQHOIRJODOWV]HUHSNNHO(QQHNPHJIHOHOĘHQLOOHWYHLURGDOPLDGDWRNDODSMiQ OiVGSpOGiXO
Heslop et al., 2002 longitudinális tanulmányát a stressz, elégedettség és szívkoszorúér
EHWHJVpJHNHOĘIRUGXOiViQDN|VV]HIJJpVHLUĘOLOOHWYH3URVVHUHWDO  YL]VJiODWiWD]HJ\HV
PXQNDKHO\L PHJWHUKHOpVHNEĘO IDNDGy VWUHVV] pV D] HOpJHGHWWVpJ QHJDWtY NDSFVRODWiUyO  D
munkahelyi stressz és a munkahelyi elégedettség között fordított viszonyt feltételezek.
5. Szervezeti légkör és munkahelyi elégedettség: Korábbi tanulmányok (lásd például Griffin,
2001) találtak kapcsolatot a szervezeti/munkahelyi klíma és a munkahelyi elégedettség között.
Ezek alapján a szervezeti légkör mindkét – az elemzésben figyelembe vett - skálájának a
munkahelyi elégedettséggel való pozitív összefüggését várom el.
1.2 Eredmények
$KLSRWp]LVHNYL]VJiODWDHOĘWWIHOPpUWHPDPLQWDMHOOHJ]HWHVVpJHLWD]iOWDODPYL]VJiOWYiOWR]yN
mentén. Vizsgáltam a demográfiai változóknak e változókra gyakorolt hatását is. Az
DOiEELDNEDQ HOĘV]|U H]HNHW D OHtUy DODSVWDWLV]WLNiNDW PXWDWRP EH DKRO OHKHWVéges táblázatos
formában, majd rátérek a hipotézisek vizsgálatára.
Egészségviselkedések*
dohányzás
soha
alkoholfogyasztás

igen

nem

38,9 %

61,1 %

évente pár

havonta

hetente

naponta

13,9 %

50,3 %

16,7 %

17,3 %

1,9%

soha

havonta
29 %

hetente
többször
24,3 %

naponta

22,7 %

hetente
egyszer
16,7 %

soha

ritkán

gyakran

legtöbbször

mindig

4%

32,6 %

31,1 %

30,5 %

1,8 %

testmozgás

7,3 %

egészséges táplálkozás

23. Táblázat: Egészségviselkedések önbeszámolós gyakorisági eloszlása a mintában
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*Az alYiVVDOW|OW|WWLGĘWIRO\WRQRVYiOWR]yYDOPpUWHP$YL]VJiOWV]HPpO\HNPXQNDQDSRNRQiWODJRVDQyUiW
alszanak, munkaszüneti napokon 8,5 órát.

Szubjektív egészségi állapot
Van
Kezelt betegség

)HNYĘEHWHJWDYDO\
Hányszor kereste fel

nincs

23%

77%

Volt

nem volt

14,5%

85,5%

0

1-2

3-5

6-10

>10

nem tudja

orvosát tavaly

12,8 %

53,4 %

17,4 %

8,7 %

5,7 %

1,6 %

Miért kereste fel

panasz

gyógyszer

igazolás

beutaló

tanács

kivizsg.

47%

19,7 %

8,3 %

3,7 %

5,3 %

orvosát

28%

Milyen gyakran érzi

mindig

legtöbbször

gyakran nem

ritkán

egészségesnek magát

11,4 %

63,3 %

22,2 %

3,1 %

Jelenleg milyen az
egészsége

Rossz

közepes

jó

nagyon jó

0,3 %

5,3 %

34,6 %

49,9 %

10 %

szorongás

lehangoltság

szédülés

végtag fájd

izület fájd

24%

székrekedés

20,9% 57,8%

gyomor panasz

fáradékonyság

18,1% 35,6%

allergia

fejfájás

megfázás

Tünetek*

Nagyon rossz

19,2% 21,9% 16,5% 15,3% 31,7% 18,3%

24. Táblázat: A szubjektív egészségi állapot mutatóinak eloszlása a mintában
*A pszichológiai stresszhez az irodalomban leggyakrabban kapcsolt tizennyolc tünet közül a minta
átlagosan 3,5-et említett (szórás:2,5). Mivel egy személy több WQHWUĘOLVEHV]iPROKDWRWWDJ\DNRULViJRN|VV]HJH
meghaladja a 100%-ot.
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Stressz
Munka mennyire
VWUHVV]NHOWĘ

Magánéleti
stressz forrásai**

Összességében
átélt stressz

Stressz munkacsalád

egyáltalán nem

enyhén

közepesen

nagyon

extrém módon

6,4 %

29,2 %

44,6 %

17,8 %

2%

családi gondok

anyagi gondok

eü-i gondok

házimunka, gyerek

2,93 (1,95)

3,58 (1,58)

2,91 (1,83)

1,55 (1,63)

nagyon kevés

kevés

közepes

nagy

5,4 %

16,2 %

54,7 %

22 %

munka

család

58 %

42 %

extrém nagy
1,7 %

25. Táblázat: A munkahelyi és általános stressz-mutatók eloszlási gyakorisága a mintában
$] iWpOW PXQNDKHO\L VWUHVV] PpUWpNpW H]HQ IHOO HJ\  LWHPEĘO iOOy NpW HJ\HQNpQW KDWIRN~ VNiOiQ NHOOHWW D
V]HPpO\HNQHN PHJtWpOQLN $ NpUGĘtYUĘO UpV]OHWHVHEEHQ D GLVV]HUWiFLy HOĘ]Ę IHMH]HWpEHQ YROW V]y $ NpUGĘtY
alapján az alábbi mutatók voltak kiszámíWKDWyDN VWUHVV]RURN |VV]HVtWHWW J\DNRULViJD |VV]HVtWHWW VWUHVV]NHOWĘ
MHOOHJ |VV]SRQWV]iP $VWUHVV]NHOWĘMHOOHJ|VV]SRQWV]iPiQDNiWODJDDPLQWiEDQ V]yUiV 
$ NpUGĘtYEHQ IHOVRUROW PHJWHUKHOpVHN N|]OD YL]VJiODWLV]HPpO\HN PXQNiMiUDD]DOiEELDNMHOOHP]ĘHN
leginkább (zárójelben az átlagpontszámok és a szórás):
o

alacsony fizetés, kevés jutalmazás (á: 3,93, sz:1,79)

o

NHGYH]ĘWOHQIL]LNDLN|UOPpQ\HNDPXQNDKHO\HQ iV]

o

QLQFVHOĘPHQHWHOLOHKHWĘVpJ iV]

o

túl sok munka (á: 3, 46, sz:1,63)

o

W~OHJ\V]HUĦYDJ\W~OQHKp]DIHODGDW iV]

o

kevés kontroll (á: 3,24, sz:1,82)

o

QLQFVHOpJLGĘDIHODGDWRNHOYpJ]pVpUH iV]

$YL]VJiOWSRSXOiFLyV]iPiUDDOHJQDJ\REEVWUHVV]WDPXQNDKHO\HQD]DOiEELWpQ\H]ĘNRNR]]iN
o

alacsony fizetés, kevés jutalmazás (á: 3,64, sz:1,84)

o

QLQFVHOpJLGĘDIHODGDWRNHOYpJ]pVpUH iV]

o

NHGYH]ĘWOHQIL]LNDLN|UOPpQ\HNDPXQNDKHO\HQ iV]

o

túl sok munka (á: 3,07, sz:1,72)

** A táblázatban a magánéleti stresszorok hatfokú skálán mért (a „Mekkora stresszt okoznak a magánéletében az
alábbi problémák?” kérdésre adott válaszok alapján számolt) átlagpontszámait és szórásait ismertettem.
 $ NpUGĘtYHW NLW|OWĘNQHN -ot kellett felosztaniuk munka és család között aszerint, hogy melyiknek
PHNNRUDV]HUHSHYDQDUiMXNKDWyWHUKHOpVHOĘLGp]pVpEHQ
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Szervezeti elkötelezettség, elégedettség, szervezeti légkör
A munkahelyi elégedettséget HJ\KDWNpUGpVEĘOiOOy|WIRN~VNiOiQPpUĘNpUGĘtYYL]VJiOWD
$]HOpUKHWĘPD[LPiOLV|VV]SRQWV]iPDNpUGĘtYEHQYROW$PLQWDiWODJDSRQW V]yUiV
  DPL D] HOpUKHWĘ SRQWV]iP -D ÒJ\ WĦQLN KRJ\ D PLQWD D N|]HSHVQpO FVDN NLFVLW
elégedettebb.
$V]HUYH]HWLHON|WHOH]HWWVpJHWHJ\KpWNpUGpVEĘOiOOyNpUGĘtYYL]VJiOWD|WIRN~VNiOiQ$]
elpUKHWĘ PD[LPiOLV |VV]SRQWV]iP LWW KDUPLQF|W YROW $ PLQWiEDQ D] iWODJRV |VV]SRQWV]iP
 V]yUiV DPLD]HOpUKHWĘSRQWV]iP-a. Az átlagos elkötelezettség a közepesnél
csak kicsit magasabb.
$ V]HUYH]HWL OpJN|UW YL]VJiOy NpUGĘtY NpW KiURP  VNiOából állt. A nemzetközi
vizsgálati mintán kapott eredményekkel összevetve (Muijen et al., 1999) a jelen kutatásban
UpV]W YHYĘ GROJR]yN PLQGNpW VNiOiQ DODFVRQ\DEE iWODJRV SRQWV]iPRW pUWHN HO D FpO VNiOD
nemzetközi mintán kapott átlagpontszáma (3,79 (sz: 0,85)) nem esik bele a jelen mintán
kapott konfidencia intervallumba (3,06-3,29, á: 3,18 (sz:0,99)), illetve egy-mintás t-próbával
nézve a két átlag szignifikánsan eltér egymástól (t=-10,450, p<0,001). Ugyanez igaz a
támogatás skálára is: nemzetközi mintán kapott átlagpontszáma (3,20 (sz: 0,97)), nem esik
bele a jelen mintán kapott konfidencia-intervallumba (2,20-2,35, á: 2,27 (sz: 0,65)), illetve a
két átlag szignifikánsan eltér egymástól (t=-23,661, p<0,001). A különbség különösen a
támogatás skála esetében V]HPEHWĦQĘ
Demográfiai változók hatása
(Az elemzéseket Mann-Whitney próbával, Kruskal-Wallis teszttel, t-próbával, egyszempontos ANOVA,
valamint Pearson-féle khi négyzet próbával végeztem)

BEOSZTÁS
dohányzika

YH]HWĘ

beosztott

igen

66,7%

38%

nem

33,3%

62%

Szervezeti elkötelezettség (átlag)b

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
Munkahelyi stressz gyakoriság összpontszámc

25,21

22,07

fHOVĘIRN~

középfokú

73,33

66,08

26. Táblázat: beosztás és iskolai végzettség szerinti eltérések a vizsgált mintában
a

(Ȥð GI S), b(Z=-2,014, p<0,05, t=2,156, p<0,05) , c (t=-2,041, p<0,05), az alapfokú
YpJ]HWWVpJĦHNHWDODFVRQ\V]iPXNPLDWWQHPHOHP]HP

100

NEM

férfi
Ritkán

egészségi Gyakran

Általános
állapota

QĘ

4,5%

2,8%

13,6%

24,1%

Legtöbbször

59,1%

64,5%

Mindig

22,7%

8,6%

Soha

8,2%

15,4%

Evente néhányszor

26,2%

56%

Havonta

19,7%

15,8%

hetente

41%

11,6%

naponta

4,9%

1,2%

Soha

11,5%

1,9%

6]ĦUĘYL]VJiODWUD Mirás Ritkábban

19,7%

11,2%

Kétévente

11,5%

13,1%

Évente egyszer

37,7%

55%

Évente többször

19,7%

18,8%

Alkoholegységek száma (átlag)d

6,23

2,69

Tünetek száma (átlag)e

2,62

3,72

2,66

3,19

Alkohol fogyasztás
gyakorisága

b

gyakoriságac

+iQ\V]ĦUĘYL]VJiODWUDMiU iWODJ

f

Egészségügyi probléma mekkora stresszt okoz (átlag)g

2,42

3,02

Család stressz százalék (átlag)h

33,98

43,22

Munkahely stressz százalék (átlag)i

65,25

56,28

27. Táblázat: Nem szerinti eltérések a vizsgált mintában
a

(Z=-2,603, p<0,05), b (Z=-5,413, p<0,001), c (Z=-2,139, p<0,05), d (Z=-4,176, p<0,001, t=3,982, p<0,001), e

(Z=-3,417, p<0,001, t=-3,114, p=0,002). f (Z-3,144, p<0,05, t=-3.323, p=0,001). g (Z=-2,230, p<0,05, t=-2,194,
p<0,05), h (Z=-2,693, p<0,05, t=-2,753, p=0,006), i Z=-2,605, p<0,05, t=2,678, p=0,008).
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CSALÁDI ÁLLAPOT

egyedül

elvált

házas

Soha

14,5%

35,3%

30,4%

25%

Havonta

26,7%

23,5%

34,8%

25%

18,8%

17,6%

14,3%

Sportolás gyakoriságaa Hetente egyszer
Hetente többször

30,9%

11,8%

17%

Naponta

9,1%

11,8%

3,6%

)HNYĘEHWHJVpJWDYDO\b Volt
c

Kezelt betegség

özvegy

50%

7,6%

20,6%

22,6%

Nem volt

92,4%

79,4%

77,4%

75%

Van

32,4%

32,4%

32,5%

25%

Nincs

67,6%

67,6%

67,5%

75%

67,90

56,60

69,62

59

59,02

47,37

64,73

48,75

Munkahelyi stressz gyakoriság összpontszám (átlag)d
Munkahelyi stressz stresszNHOWĘ|VV]SRQWV]iP iWODJ

e

Házimunka mekkora stresszt okoz (átlag)f

25%

1,1

1,57

2,14

1,5

21,21

24,23

23,16

23,75

Munkahelyi klíma támogatás skálája (átlag)h

2,14

2,62

2,34

2,62

+iQ\IpOHV]ĦUĘYL]sgálatra jár (átlag)i

2,91

3,29

3,30

3

Szervezeti elkötelezettség (átlag)g

28. Táblázat: Családi állapot szerinti eltérések a mintában
a,

(Ȥð  GI  S) b (Ȥð  GI  S), c (Ȥð  GI  S), d (Ȥð  GI 

p<0,05, F=2,971p=0,006), e, (Ȥð GI S0,05, F=4,477, p=0,004) f (Ȥð GI S) 
p<0,001),

(Ȥð  GI  S )  S ), h(Ȥð  GI  S )  S ),

g

i

(Ȥð GI S) S ).
Összefüggés az egészségi állapot és a stressz szint között (1. hipotézis)
A szubjektív egészségi állapot mutatójaként az alábbi változók szolgáltak: (A szubjektív
HJpV]VpJL iOODSRWQDN D NpUGĘtY YiODV]DL DODSMiQ NLDODNtWRWW PXWDWyLUyO EĘYHEEHQ OiVG D]
Eszközök fejezetet).
-

Jelenlegi egészségi állapot

-

Általános egészségi állapot

-

Tünetek száma

$] iWpOW VWUHVV] PXWDWyMDNpQW D] DOiEEL YiOWR]yN V]ROJiOWDN (]HNUĘO EĘYHEEHQ V]LQWpQ D]
Eszközök fejezetben írtam):
-

PXQNDKHO\LVWUHVV]NpUGĘtY|VV]SRQWV]iPD

-

átélt munkahelyi stressz

-

összességében átélt stressz
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Az elemzésben e változók egymással való kapcsolatát vizsgáltam logisztikus
regresszióval vagy egyváltozós többutas varianciaanalízissel, egyes esetekben lineáris
regresszióval.
(OĘV]|U D]W YL]VJiOWDP KRJ\ D] iWpOW VWUHVV] PLQW IJJHWOHQ YiOWR]y PHQQ\Lre jó
PDJ\DUi]yWpQ\H]ĘMHD]HJpV]VpJLiOODSRWQDNPLQWIJJĘYiOWR]yQDN
Az eredmények szerint a PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPD szignifikáns
kapcsolatban van a tünetek számával a kor, a nem, a családi állapot, a beosztás és az iskolai
végzettség hatásának kontrollálásával is (Partial Eta Squared=0,047, p<0,001), a
VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPD D WQHWHN V]iPD YDULDQFLiMiQDN -át magyarázza meg.
Lineáris regresszió alapján kijelenthetjük, hogy a nagyobb stressz több tünettel jár együtt
(Beta=0,S $V]LJQLILNiQV|VV]HIJJpVD]HJpV]VpJYLVHONHGpVWPpUĘYiOWR]yNQDND
WQHWHNV]iPiUDJ\DNRUROWKDWiViQDNNLV]ĦUpVHXWiQLVIHQQPDUDG 3DUWLDO(WD6TXDUHG 
p<0,05).
A PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPD nem szignifikáns magyarázó tpQ\H]ĘMH
az általános egészségi állapotnak. Szignifikáns összefügg viszont a jelenlegi egészségi
iOODSRWWDO D GHPRJUiILDL YiOWR]yN KDWiViQDN NLV]ĦUpVH XWiQ D YDULDQFLD -át magyarázza
meg (Partial Eta Squared=0,041, p<0,001). A nagyobb stressz rosszabb egészségi állapottal
jár együtt (Béta=- S  $] HJpV]VpJPDJDWDUWiV YiOWR]yN NLV]ĦUpVH VHP V]QWHWWH
meg ezt az összefüggést (Partial Eta Squared=0,035, p<0,05).
Az átélt munkahelyi stressz mutató szintén kapcsolatban van a jelenlegi egészségi
állapotWDO D GHPRJUiILDL YiOWR]yN KDWiViQDN NLV]ĦUpVH XWiQ LV D YDULDQFLD -át
magyarázza meg (Partial Eta Squared=0,111, p<0,001). Az egészségviselkedéseknek a
magyarázó modellbe léptetése sem szüntette meg ezt az összefüggést (Partial Eta
Squared=0,097, p<0,001). Alacsonyabb átélt munkahelyi stressz jobb egészségi állapottal jár
HJ\WW KD ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\MXN D QDJ\RQ NHYpV V]HPpO\UH MHOOHP]Ę HJ\iOWDOiQ QHP pV
extrém módon válaszokat (lásd 29. Táblázat).
Az átélt munkahelyi stressz a tünetek számával is szignifikáns összefüggésben van: a
GHPRJUiILDL YiOWR]yN KDWiViQDN NLV]ĦUpVH XWiQ LV D YDULDQFLD  -át magyarázza meg
(Partial Eta Squared=0,085, p<0,001). Az egészségviselkedéseknek a magyarázó modellbe
léptetése sem szüntette meg ezt az összefüggést (Partial Eta Squared=0,067, p<0,001). A
nagyobb stressz több tünettel jár együtt (lineáris regresszióban a Beta=0,254, p<0,001).
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0XQNDPHQQ\LUHVWUHVV]NHOWĘ

Egészség

Egyáltalán nem

3,59

Enyhén

4,24

Közepesen

3,72

Nagyon

3,51

Extrém módon

3,52

29. Táblázat. A jelenlegi egészségi állapot az átélt munkahelyi stressz függvényében (a nagyobb szám jobb
egészséget jelez), kontrollálva a demográfiai változók és az egészségviselkedések hatását. Az átlagok közötti
eltérések szignifikánsak az enyhén és az összes többi kategória között.

Szignifikáns kapcsolat van az átélt munkahelyi stressz, és az általános egészségi
állapot között. Az átélt munkahelyi stressz a demográfiai és az egészségviselkedés változók
hatásának kontrollálásával is a variancia 3,1 százalékát magyarázza meg (Partial Eta
Squared=0,031, p=0,004). Lineáris regresszió alapján a kapcsolat közöttük negatív: nagyobb
stressz rosszabb egészségi állapottal jár együtt (Béta=-0,18, p<0,001).
Az összességében átélt stressz bizonyult a három mutató N|]O D OHJHUĘVHEE
PDJ\DUi]y HUHMĦQHN D jelenlegi egészségi állapotUD Qp]YH D GHPRJUiILDL YiOWR]yN NLV]ĦUpVH
után a variancia 24,1%-át magyarázza meg (Partial Eta Squared=0,241, p<0,001). Az
egészségviselkedéseknek a magyarázó modellbe léptetése sem szüntette meg ezt az
összefüggést (Partial Eta Squared=0,224, p<0,001). A kapcsolat iránya negatív lineáris
regresszió alapján: nagyobb stressz rosszabb egészségi állapottal jár együtt (Béta=-0,475,
p<0,001). Az összességében átélt stressz a tünetek számával is szignifikánsan összefügg a
demográfiai változók és az egészségviselkedések hatásának kontrollálása után is (Partial Eta
Squared=0, 150, p<0,001). Nagyobb stressz több tünettel jár együtt (Béta=0,374, <0,001). Az
összességében átélt stressz az általános egészségi állapottal is összefüggött: a demográfiai és
az egészségviselkedés változók hatásának kontrollálásával a variancia 14 százalékát
magyarázza meg (Partial Eta Squared=0,14, p<0,001). A kapcsolat iránya negatív lineáris
regresszió alapján: nagyobb stressz rosszabb egészségi állapottal jár együtt (Béta=-0,37,
p<0,001).
$IRUGtWRWWLUiQ\~NDSFVRODWRNDWLVYL]VJiOWDPD]HJpV]VpJLiOODSRWPLO\HQPDJ\DUi]yHUĘYHO
EtUDVWUHVV]UH IJJĘYiOWR]yUD Qp]YH
Az általános egészségi állapot az összességében átélt stressz varianciájának 7,8%-át
magyarázza

meg

a

demográfiai

változók
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és

az

egészségviselkedések

hatásának

kontrollálásával (Partial Eta Squared=0,078, p<0,001), a jelenlegi egészségi állapot 20,1%-át
(Partial Eta Squared=0,201, p<0,001), az átélt tünetek száma pedig a 14,6%-át (Partial Eta
Squared=0,146, p<0,001, Béta=0,389, p<0,001). Minél ritkábban egészséges, minél rosszabb
a jelenlegi egészségi állapota, illetve minél több tünete van a vizsgálati személynek, annál
nagyobb stresszt él át (lásd 30. Táblázat).
Jelenlegi egészségi állapot

Átélt stressz

Nagyon rossz

4,86

Rossz

3,72

Közepes

3,34

Jó

2,89

Nagyon jó

2,09

7iEOi]DW$]|VV]HVVpJpEHQiWpOWVWUHVV]PpUWpNHDNO|QE|]ĘHJpV]VpJLiOODSRW~V]HPpO\HNQpONRQWUROOiOYDD
demográfiai változók és az egészségviselkedések hatását. Az átlagok közötti eltérések szignifikánsak a nagyon jó
és az összes többi, a jó és a nagyon rossz, rossz, valamint a közepes és nagyon rossz kategóriák között.

Az általános egészségi állapot a PXQND VWUHVV]NHOWĘ MHOOHJ varianciájának 4,1%-át
magyarázza

meg

a

demográfiai

változók

és

az

egészségviselkedések

hatásának

kontrollálásával (Partial Eta Squared=0,041, p<0,05), a jelenlegi egészségi állapot 7,1%-át
(Partial Eta Squared=0,071, p<0,001) az átélt tünetek száma pedig a 6,6%-át (Partial Eta
6TXDUHG  S NDSFVRODW HOĘMHOH Sozitív: Béta=0,26, p<0,001). Minél ritkábban
egészséges, illetve minél rosszabb a jelenlegi egészségi állapota, minél több tünete van, annál
VWUHVV]NHOWĘEEQHNpU]LDPXQNiMiW OiVG7iEOi]DW 
Jelenlegi egészségi állapot

Munkahelyi stressz

Nagyon rossz

4,62

Rossz

3,23

Közepes

3,19

Jó

2,92

Nagyon jó

2,27

7iEOi]DW$]iWpOWPXQNDKHO\LVWUHVV]PpUWpNHDNO|QE|]ĘHJpV]VpJLiOODSRW~V]HPpO\HNQpONRQWUROOiOYDD
demográfiai változók és az egészségviselkedések hatását. Az átlagok közötti eltérések szignifikánsak a nagyon jó
és az összes többi, valamint a nagyon rossz és a jó kategóriák között.
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A jelenlegi egészségi állapot a VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iP varianciájának 5%-át
magyarázza meg (Partial Eta Squared=0,05, p<0,05, lásd 32. Táblázat), a tünetek száma pedig
3%-iW 3DUWLDO(WD6TXDUHG SDNDSFVRODWHOĘMHOHSR]LWtY%pWD S  
Minél rosszabb az egészségi állapot, annál nagyobb az összpontszám.
Jelenlegi egészségi állapot

Összpontszám

Nagyon rossz

131,140

Rossz

66,916

Közepes

64,372

Jó

58,613

Nagyon jó

52,438

7iEOi]DW$PXQNDKHO\LVWUHVV]NpUGĘtY|VV]SRQWV]iPDDNO|QE|]ĘHJpV]VpJLiOODSRW~V]HPpO\HNQpO
kontrollálva a demográfiai változók és az egészségviselkedések hatását. Az átlagok közötti eltérések
szignifikánsak a nagyon rossz és az összes többi kategória között, valamint a közepes és nagyon jó kategóriák
között

$PXQNDKHO\LVWUHVV]NpUGĘtYiWODJpUWpNHLDMHOHQOHJL
egészségi állapot kategóriáiban

munkahelyi stress
átlagértékek

160

131,14

120
66,92

80

64,37

58,61

52,44

40
0

nagyon
rossz

rossz

közepes

jó

nagyon
jó

Jelenlegi egészségi állapota
*Kontrollálva: a dem ográfiai és az egészség viselkedés változókra.

4. Ábra: Munkahelyi stressz összpontszám az egészségi állapot függvényében
Egészségmagatartás és stressz (2. hipotézis)
Az alábbi egészségmagatartásoknak vizsgáltam a fent már bemutatott stressz mutatókkal való összefüggését:
-

dohányzás (igen - nem)

-

egészséges táplálkozás

-

sportolás gyakorisága
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-

alkoholfogyasztás gyakorisága

-

munkanapokon alvással töltött órák száma

-

munkaszüneti napokon alvással töltött órák száma
(OĘV]|U YL]VJiOWDP KRJ\ D VWUHVV] IJJHWOHQYiOWR]y PHQQ\LUH PDJ\DUi]]D PHJ D]

HJpV]VpJYLVHONHGpVHNHW IJJĘ YiOWR]y  $] HJpV]VpJL iOODSRWRW PpUĘ YiOWR]yNDW – a köztük
OpYĘMHOHQWĘViWIHGpVHNPLDWW– külön-külön kontrolláltam.
$ PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPD D] HJpV]VpJPDJDWDUWiVRNNDO QLQFV
szignifikáns összefüggésben.
Az összességében átélt stressz szignifikánsan összefügg az alkoholfogyasztás
gyakoriságával. A demográfiai változók és a jelenlegi egészségi állapot hatásának
kontrollálása után a variancia 2,1%-át magyarázta meg (Partial Eta Squared=0,021, p<0,05).
A tünetek számának, illetve az általános egészségi állapotnak a kontrollálásával azonban
PHJV]ĦQWDV]LJQLILNDQFLD$NDSFVRODWLUiQ\DD várttal ellentétes: a nagyobb stressz ritkább
alkoholfogyasztással jár együtt (lásd 33. Táblázat).
Milyen gyakran fogyaszt alkoholt

Átélt stressz

Soha

3,034

Évente néhányszor

2,989

Havonta

2,877

Hetente

2,876

Naponta

2,809

33. Táblázat: Az összességében átélt stressz mértéke az alkoholfogyasztás gyakorisága szerint kontrollálva a
demográfiai változók és az egészségi állapot hatását. Az átlagok közötti eltérések páronkénti összehasonlításban
egyik esetben sem szignifikánsak.

Vizsgáltam a fordított irányú összefüggéseket is: az egészségviselkedések mennyire
PDJ\DUi]]iNPHJDVWUHVV]W IJJĘYiOWR]y 
Az egészséges táplálkozás az átélt stressz varianciájának 3,7 %-át magyarázza meg
(Partial Eta Squared=0,037, p<0,05) a demográfiai változók és a tünetek számának
kontrollálása után. A jelenlegi, és az általános egészségi állapot kontrollálása után azonban a
V]LJQLILNDQFLDWHQGHQFLDV]LQWĦUHFV|NNHQ$]HJpV]VpJHVHEEWiSOiONR]iVNLVHEEiWpOWVWUHVV]HO
jár együtt. (lásd 34. Táblázat).
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Milyen gyakran táplálkozik egészségesen

Átélt stressz

Soha

3,62

Ritkán

2,96

Gyakran

2,89

Legtöbbször

2,72

Mindig

2,37

34. Táblázat. Az összességében átélt stressz mértéke az egészséges táplálkozás gyakorisága szerint kontrollálva a
demográfiai változók és az egészségi állapot (tünetek száma) hatását. Az átlagok közötti eltérések páronkénti
összehasonlításban a soha és az összes többi válasz esetében szignifikánsak.

$ VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPiW HJ\LN HJpV]VpJPDJDWDUWiV VHP PDJ\DUi]]D PHJ
szignifikánsan. A PXQNDVWUHVV]NHOWĘMHOOHJpnek varianciájából a sportolás gyakorisága 8,7%ot magyaráz meg a demográfiai változók és a jelenlegi egészségi állapot hatásának
kontrollálása után (Partial Eta Squared=0,087, p<0,001). Az általános egészségi állapot és a
tünetek számának kontrollálása nem szüntette meg a kapcsolatot, csak némileg csökkentette a
megmagyarázott varianciát (7,5 illetve 6,9 százalékra). A kapcsolat a változók között nem
lineáris: a legnagyobb stresszt a hetente egyszer sportolók élik át, a legkisebbet a naponta
sportolók (lásd 35. Táblázat).
Milyen gyakran sportol

Munka VWUHVV]NHOWĘMHOOHJH

Soha

2,48

Havonta

2,92

Hetente egyszer

3,35

Hetente többször

2,98

Naponta

2,22

7iEOi]DW$PXQNDVWUHVV]NHOWĘMHOOHJHDVSRUWROiVJ\DNRULViJDV]HULQWNRQWUROOiOYDDGHPRJUiILDLYiOWR]yNpV
az egészségi állapot (jelenlegi egészség) hatását. Az átlagok közötti eltérések páronkénti összehasonlításban a
naponta – havonta, hetente egyszer illetve többször, soha – hetente egyszer különbségek esetében szignifikánsak.
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$PXQNDKHO\LVWUHVVV] 0HQQ\LUHVWUHVV]NHOWĘDPXQNiMD 
átlagértékei a sportolás kategóriáiban.

4

3,4

3

3,0

2,9

3

2,5

2,2

2
soha

havonta

hetente egyszer

hetente többször

naponta

sportolás gyakoriság

*Kontrollálva a demogrfiai és az egészségi állapotra.

5. Ábra: Munkahelyi stressz a sportolás függvényében
Egészségmagatartás és egészségi állapot összefüggései (3. hipotézis)
9L]VJiOWDPHOĘV]|UKRJ\D]HJpV]VpJYLVHONHGpVHNPHQQ\LUHMyPDJ\DUi]yWpQ\H]ĘLD]
egészségi állapotnak a demográfiai változók és a stressz mutatók hatásának kontrollálásával.
$VWUHVV]PXWDWyNDWDN|]WNOpYĘQDJ\iWIHGpVHNPLDWWNO|Q-külön kontrolláltam.
A jelenlegi egészségi állapottal az egészséges táplálkozás van szignifikáns
|VV]HIJJpVEHQ D GHPRJUiILDL YiOWR]yN pV D PXQNDKHO\L VWUHVV] NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPiQDN
kontrollálásával (Partial Eta Squared=0,053, p=0,006), az egészségesebb táplálkozás jobb
egészségi állapottal jár együtt (lásd 36. Táblázat).
Egészségesen táplálkozik

Jelenlegi egészségi állapot

Soha

2,95

Ritkán

3,92

Gyakran

3,84

Legtöbbször

3,94

Mindig

4,36

36. Jelenlegi egészségi állapot az egészséges táplálkozás gyakoriságának függvényében kontrollálva a
demográfiai változók és a munkahelyi stressz hatását. Az átlagok közötti eltérések páronkénti összehasonlításban
nem szignifikánsak.

A jelenlegi egészségi állapottal kapcsolatban van a munkanapokon alvással töltött
órák száma is a demográfiai változók és a többi egészségviselkedés hatásának
kontrollálásával (Partial Eta Squared=0,015, p<0,05). Lineáris regresszió alapján a kapcsolat
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iránya pozitív: több alvással töltött óra jobb egészségi állapottal jár együtt (Béta=0,130,
p<0,05). A VWUHVV] YiOWR]yN KDWiViQDN NRQWUROOiOiViYDO D]RQEDQ HOWĦQW D V]LJQLILNDQFLD $
jelenlegi egészségi állapottal a sportolás is szignifikáns kapcsolatban van: a demográfiai
változók és a többi egészségviselkedés hatásának kontrollálásával a variancia 4,2 százalékát
magyarázza meg (Partial Eta Squared=0,042, p<0,05). A kapcsolat a változók között nem
lineáris: a hetente egyszer sportolók kevésbé érzik magukat egészségesnek, mint a havonta
sportolók, lásd 37. Táblázat). A szignifikáns összefüggés azonban az összességében átélt
VWUHVV]NRQWUROOiOiViYDOWHQGHQFLDV]LQWĦUHFV|NNHQW
Milyen gyakran sportol

Jelenlegi egészségi állapot

Soha

3,48

Havonta

3,87

Hetente egyszer

3,72

Hetente többször

4,00

Naponta

4,00

37. Táblázat: Jelenlegi egészségi állapot a sportolás gyakoriságának függvényében kontrollálva a demográfiai
változók és a többi egészségviselkedés hatását. Az átlagok közötti eltérések páronkénti összehasonlításban a
soha – havonta, hetente többször, naponta különbségek esetében szignifikánsak.
.

A tünetek számával a munkanapokon alvással töltött órák száma van szignifikáns
összefüggésben: a demográfiai változók és a többi egészségviselkedés kontrollálásával a
variancia öt százalékát magyarázza meg (Partial Eta Squared=0,050, p<0,001). A kapcsolat
HOĘMHOHQHJDWtYW|EEDOYiVVDOW|OW|WWyUDNHYHVHEEWQHWWHOMiUHJ\WW %pWD -0,211, p<0,001).
A kapcsolat a stressz változók kontrollálásával is szignifikáns marad. A tünetek számával
összefüggésben van még a sportolás gyakorisága is: a demográfiai és egészségviselkedés
változók kontrollásásával a variancia 1,6 százalékát magyarázza meg (Partial Eta
Squared=0,016, p<0,05  (] D V]LJQLILNDQFLD D]RQEDQ HOWĦQLN D VWUHVV] YiOWR]yN
kontrollálásával. A sportolás gyakoriságával csökken a tünetek száma, de a hetente egyszer
sportolók itt is kiugranak (lásd 38. Táblázat).
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Milyen gyakran sportol

Tünetek száma

Soha

3,95

Havonta

3,27

Hetente egyszer

3,87

Hetente többször

3,29

Naponta

2,83

38. Táblázat: Tünetek száma a sportolás gyakoriságának függvényében kontrollálva a demográfiai változók és a
többi egészségviselkedés hatását. Az átlagok közötti eltérések páronkénti összehasonlításban nem
szignifikánsak.

Az általános egészségi állapottal a sportolás gyakorisága van összefüggésben: a többi
egészségviselkedés és a demográfiai változók hatásának kontrollálásával a variancia 2,4
százalékát magyarázza meg (Partial Eta Squared=0,024, p<0,05). Ez a kapcsolat a
VWUHVV]NpUGĘtY|VV]SRQWV]iPpVD]iWpOWPXQNDKHO\LVWUHVV]YiOWR]yNHJ\HQOHWEH OpSWHWpVével
V]LJQLILNiQV PDUDG GH D] |VV]HVVpJpEHQ iWpOW VWUHVV] NRQWUROOiOiVD XWiQ WHQGHQFLDV]LQWĦUH
csökken. A kapcsolat a változók között nem lineáris: legritkábban azok érzik egészségesnek
magukat, akik soha nem sportolnak, majd akik hetente egyszer (lásd 39. Táblázat).
Milyen gyakran sportol

Általános egészségi állapot

Soha

2,64

Havonta

2,92

Hetente egyszer

2,73

Hetente többször

2,89

Naponta

3,01

39. Táblázat: Általános egészségi állapot a sportolás gyakoriságának függvényében (a nagyobb szám jobb
egészségi állapotot jelez) kontrollálva a demográfiai változók és a többi egészségviselkedés hatását. Az átlagok
közötti eltérések páronkénti összehasonlításban nem szignifikánsak.

Vizsgáltam azt is, hogy az egészségi állapot az egészségviselkedéseknek mennyire jó
PDJ\DUi]yWpQ\H]ĘMHDVWUHVV]KDWiViQDNNRQWUROOiOiVDPHOOHWW
A tünetek száma a munkanapokon alvással töltött órák varianciájának 3,2%-át
PDJ\DUi]]DPHJDGHPRJUiILDLYiOWR]yNpVDPXQNDKHO\LVWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPiQDN
kontrollálása után (Partial Eta Squared=0,032, p<0,05 $NDSFVRODWHOĘMHOHQHJDWtYW|EEiWpOW
tünet kevesebb alvással töltött órával jár együtt (Béta=-0,184, p=0,002). Ez a kapcsolat a
másik két stresszmutató kontrollálásakor is fennmarad. Az általános egészségi állapot és a
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tünetek száma a sportolás gyakoriságáQDN HOĘUHMHO]ĘMH $] iOWDOiQRV HJpV]VpJL iOODSRW D
GHPRJUiILDL YiOWR]yN pV D VWUHVV]NpUGĘtY |VV]SRQWV]iPiQDN NRQWUROOiOiVD XWiQ D VSRUWROiV
gyakoriság varianciájának 3,1%-át magyarázza meg (Partial Eta Squared=0,031, p<0,05), ez a
V]LJQLILNDQFLD D PXQND VWUHVV]NHOWĘ MHOOHJpQHN NRQWUROOiOiVD XWiQ LV PHJPDUDG D]
|VV]HVVpJpEHQ iWpOW VWUHVV] NRQWUROOiOiVDNRU D]RQEDQ PHJV]ĦQLN $] HJpV]VpJHVHEEHN
gyakrabban sportolnak (lásd 40. Táblázat).
0LO\HQVĦUĦQpU]LHJpV]VpJHVQHk magát

Sportolás

Ritkán

2,15

Gyakran

2,82

Legtöbbször

2,73

Mindig

3,18

40. Táblázat. A sportolás gyakorisága (ötfokú skálán, a nagyobb szám gyakoribb sportolást jelez) az általános
egészségi állapot szerint, kontrollálva a demográfiai változók és a munkahelyi stressz (összpontszám) hatását. Az
átlagok közötti eltérések páronkénti összehasonlításban nem szignifikánsak.

$WQHWHNV]iPDDGHPRJUiILDLYiOWR]yNpVDVWUHVV]NpUGĘtY|VV]SRQWV]iPiQDNNRQWUROOiOiVD
után a sportolás gyakoriság varianciájának 1,6%-át magyarázza meg (Partial Eta
Squared=0,016, p<0,05  H] D V]LJQLILNDQFLD D PXQND VWUHVV]NHOWĘ MHOOHJpQHN NRQWUROOiOisa
XWiQLVPHJPDUDGD]|VV]HVVpJpEHQiWpOWVWUHVV]NRQWUROOiOiVDNRUD]RQEDQLWWLVPHJV]ĦQLN$
kapcsolat itt negatív: több tünet ritkább sportolással jár együtt (Béta=-0,143, p<0,05).
Munkahelyi elégedettség és stressz (4. hipotézis)
A három stressz-mutató és a munkahelyi elégedettség skála összpontszámának együtt járását
parciális korrelációval vizsgáltam, kontrollálva a kor, a nem, az iskolai végzettség, a családi
iOODSRW pV D EHRV]WiV KDWiViW $ YiUDNR]iVRNQDN PHJIHOHOĘHQ D VWUHVV] |VV]HV PXWDWyMD
negatívan korrelál a munkahelyi elégedettség skála összpontszámával (lásd 41. táblázat).
Elégedettség

Összességében Munkahelyi stressz

összpontszám átélt stressz

Munkahelyi stressz

Munka mennyire

VWUHVV]NHOWĘ

gyakoriság

stresszkHOWĘ

összpontszám

összpontszám

Elégedettség

-0,406

-0,309

-0,413

-0,499

összpontszám

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

41. Táblázat: Munkahelyi elégedettség és munkahelyi stressz mutatók parciális korrelációi
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Szervezeti légkör és munkahelyi elégedettség (5. hipotézis)
A munkahelyLHOpJHGHWWVpJVNiOD|VV]SRQWV]iPiQDNpVDV]HUYH]HWLOpJN|UNpUGĘtYVNiOiLQDN
együtt járását parciális korrelációval vizsgáltam, kontrollálva a kor, a nem, az iskolai
végzettség, a családi állapot, a beosztás, és a három stresszmutató hatását. A munkahelyi
elégedettség csak a szervezeti légkör támogatás skálájával korrelál szignifikánsan, de
alacsonyan (r=0,178, p<0,001).
Megküzdés
$] iOODSRWIHOPpUĘ NpUGĘtYYHO NDSRWW DGDWRNDW NLHJpV]tWHQGĘ PHJILJ\HOpVHNHW pV
interjúkat is végeztünk. Ezeknek egyik fontos fókuszpontja az egyéni és kollektív megküzdés
vizsgálati személyek által alkalmazott módszereinek felmérésére irányult.
Egyéni megküzdés
A 42. Táblázat mutatja be, hogy a vizsgálati személyek a megfigyelések, illetve az
interjúk szerint milyen gyakran alkalmazták az egyes megküzdési stratégiákat az összes
megküzdési stratégia százalékában. A stratégiák felsorolását, rövid értelmezését lásd a
Megfigyelési szempontoknál a 10. számú Mellékletben. (Oláh, 1994 alapján).
A mintában a megfigyelések és az interjúk szerint a munkahelyi stressz kezelésére
alkalmazott leggyakoribb egyéni megküzdési stratégiák a problémafókuszú megküzdés, az
emóció-kiürítés, a támaszkeresés, a feszültségkontroll és a negatív egészségi hatású
viselkedéses stratégiák (dohányzás, alkoholfogyasztás, gyógyszerfogyasztás) voltak.
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Megfigyelések

Interjúk

össz %

Emóció kiürítés

8,7%

22,5%

31,2

Támaszkeresés

14%

15%

29

14%

14,2%

28,2

3,5%

10,5%

14

12%

12

Feszültség kontroll

Emóció fókusz: önnyugtatás
Viselkedéses megküzdés: Pozitív
(sport, jóga, hobbi)
Viselkedéses megküzdés:
Negatív (dohányzás, gyógyszer,
romboló viselkedésformák)

22,8%

2,2%

25

Problémacentrikus reagálás

24,5%

8,3%

32,8

1,75%

6%

7,75

0HQHNOpVDKHO\]HWEĘO
visszahúzódás

8,7%

6,8%

15,5

Belenyugvás

1,75%

2,2%

3,95

Összesen

100%

100%

Figyelemelterelés

42. Táblázat: az egyes megküzdési stratégiák alkalmazása az összes megküzdési stratégia
százalékában
Kollektív megküzdés
A 43. Táblázat bemutatja, hogy a vizsgált mintában melyek azok a OHJJ\DNUDEEDQHOĘIRUGXOy
megküzdési stratégiák, melyekkel nem az egyének, hanem a csoportok próbálják meg
közösen leküzdeni, csökkenteni a munkahelyi stresszt.
A leggyakrabban alkalmazott kollektív megküzdési stratégiák: az esetek megbeszélése
feszültségcsökkentés céljából, az esetmegbeszélés tanácskérés céljából és a munkatársak
mobilizálása.
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Megfigyelések
Esetmegbeszélés ventilálás céljából

Interjúk

Összesen

28,7%

52,2

24,5%

24,5

13,8%

33,4

10,6%

10,6

29,4%

6,4%

35,8

7,8%

5,3%

13,1

3,2%

3,2

3,9%

5,3%

9,2

11,7%

2,1%

13,8

23,5%

3ULYiWV]DEDGLGĘVSURJUDPRNNROOpJiNNDl
Társas mobilizálás
&VRSRUWV]LQWĦ
programok

19,6%
V]HUYH]HWW

V]DEDGLGĘV

Esetmegbeszélés tanácskérés céljából
tapasztalatcsere

/

Társas monitorozás
Közös „lázadás”
9LFFHOĘGés
Pozitív gondolkodás
Pletykálás

3,9%

Összesen

100%

3,9
100%

43. Táblázat: A OHJJ\DNUDEEDQHOĘIRUGXOyNROOHNWtYPHJN]GpVLVWUDWpJLiN
$PXQNDHJpV]VpJIHMOHV]WĘMHOOHP]ĘL
$ NpUGĘtY YL]VJiOWD KRJ\ D GROJR]yN YpOHPpQ\H Vzerint munkájuknak milyen, testi-lelki
HJpV]VpJNHW NpSHVVpJHLNHW V]HPpO\LVpJNHW IHMOHV]WĘ KDWiVDL YDQQDN $ YiODV]RNDW
tartalomelemzésnek vetettük alá. A tartalomelemzés kézzel, intuitív módon történt. A
leggyakoribb kategóriák (a kategóriába tartozó viODV]RNHOĘIRUGXOiViWWHNLQWYH DN|YHWNH]ĘN
voltak:
o Kollégákkal való kapcsolat, jó légkör (28%)
o .LKtYiVVLNHUpOPpQ\DPEtFLyYHUVHQ\V]HOOHP|V]W|Q]pVIHOHOĘVVpJ 
o Pozitív visszajelzés, emberi bánásmód, jó légkör (15%)
o ,QWHOOHNWXiOLVIHMOĘGpVNUHDWLYLWiVNRQFHQWUiFLyIHMOĘGpVH 
o Létbiztonság (10%)
o .pV]VpJIHMOĘGpV

UXJDOPDVViJ

V]HUYH]ĘNpV]VpJ

KDWiUR]RWWViJIHMOĘGpVH 
o .RPPXQLNiFLyHPEHULVPHUHWIHMOĘGpVH 
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SRQWRVViJ

PDJDEL]WRVViJ

1.3 Értelmezés
A vizsgálat eredményei szerint a minta szubjektív egészségi állapota általában
NLHOpJtWĘ D]RQEDQ D YL]VJiODWL V]HPpO\HN -a rossz egészségi állapotban van, 25%-ának
SHGLJ MHOHQOHJ LV NH]HOpV DODWW iOOy EHWHJVpJH YDQ ėN DGKDWMiN D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
EHDYDWNR]iVRN HOVĘGOHJHV FpOFVRSRUWMiW $ depresszióhoz, lehangoltsághoz kapcsolódó
tünetek különösen gyakoriak a vizsgált mintában. A vizsgált minta életmódja több
V]HPSRQWEyOLVHJpV]VpJWHOHQNLHPHONHGĘHQPDJDVSpOGiXODGRKiQ\]yNDUiQ\D
A vizsgált személyek húsz százaléka magas, vagy extrém magas munkahelyi stresszt
pO iW DPL NLHPHOL D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ EHDYDWNR]iVRN IRQWRVViJiW $ VWUHVV]QHN
mint a beavatkozások fókuszpontjának fontosságát az átélt stressz és az egészségi állapot
közti kapcsolatok is alátámasztják (lásd lejjebb).
A keresztmetszeti vizsgálatok szerint az HOVĘKLSRWp]LVQHNPHJIHOHOĘHQDPXQNDKHO\L
illetve az összességében átélt stressz negatív kapcsolatban van az egészségi állapottal.
/HJHUĘVHEE NDSFVRODW D] |VV]HVVpJpEHQ iWpOW VWUHVV] pV D MHOHQOHJL HJpV]VpJL illapot között
van. Az átélt stressz az egészségi állapot varianciájának 22 százalékát önmagában
megmagyarázta

a

demográfiai

változók

és

az

egészségviselkedések

hatásának

kontrollálásával. A fordított irányú kapcsolatok vizsgálata rámutatott arra, hogy a nagyon
URVV] pV D QDJ\RQ My HJpV]VpJL iOODSRWEDQ OHYĘN NO|QE|]QHN OHJLQNiEE D] iWpOW VWUHVV]
WHNLQWHWpEHQ D W|EELHNWĘO 9iOWR]yN N|]WL RNL NDSFVRODWUD NHUHV]WPHWV]HWL YL]VJiODWEyO
WHUPpV]HWHVHQ N|YHWNH]WHWQL QHP OHKHW GH D NDSFVRODW IHOHUĘVtWKHWL D V]HUYH]eti fókuszú
HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNKDWiViWPHO\HNPLQGDVWUHVV]FV|NNHQWpVpWPLQGD]HJpV]VpJL
iOODSRWMDYtWiViWFpOXOWĦ]LNNL
A második hipotézis a stressz és az egészségmagatartások összefüggésére vonatkozott.
1HP VLNHUOW PHJHUĘVtWHQL D GRKiQyzás és az átélt stressz együtt járására vonatkozó
feltételezést: a dohányzás nincs szignifikáns kapcsolatban a stresszmutatókkal. Az alkohol
pedig a várttal ellentétes – gyenge - kapcsolatban van az utóbbiakkal: a nagyobb stressz
ritkább alkoholfogyasztással jár együtt. A várttal ellentétes eredmény egy lehetséges
magyarázata, hogy az alkoholfogyasztás rövidtávon képes csökkenteni a stressz hatásait (lásd
például Zaleski és mtsai, 1998). A sport nem lineáris kapcsolatban van a stresszel: a naponta
és - érdekes módon - a soha nem sportolók élik át a legkisebb, a hetente egyszer sportolók
pedig a legnagyobb munkahelyi stresszt. Az egészséges táplálkozás negatív kapcsolatban van
a stresszel, bár ez a szignifikáns kapcsolat az egészségi állapot kontrollálásakor PHJV]ĦQLN$
második hipotézist így nem sikerült igazolnom.
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A harmadik hipotézisW PHJHUĘVtWYH D] HJpV]VpJHV WiSOiONR]iV pV D PXQNDQDSRNRQ
alvással töltött órák száma jobb egészségi állapottal jár együtt. A gyakoribb sportolás
általában jobb egészségi állapottal jár együtt, a kapcsolat a változók között azonban nem
lineáris: a hetente egyszer sportolók több mutató esetén is kevésbé egészségesek, mint a
havonta sportolók. Az eredmény értelmezése érdekében megvizsgáltam, hogy mi jellemzi a
hetente egyszer sportolókat: a teles mintánál nagyobb arányban vannak köztük soproniak,
egyedülállók, férfiak, fiatalabbak. Mindez utalhat arra, hogy egy speciális csoportról van szó,
akik például rendszeresen hetente egyszer focizni járnak a barátaikkal nem annyira a sport,
PLQWLQNiEEDWiUVDViJLHVHPpQ\NHGYppUW(EEHQD]HVHWEHQPDJDDWHVWPR]JiVYDOyV]tQĦOHJ
ténylegesen háttérbe is szorulna a szórakozás mögött, és az egészségre gyakorolt jótékony
hatásait is kevésbé tudná kifejteni. A dohányzás és az alkoholfogyasztás várakozásaimmal
ellentétben nincs kapcsolatban az egészségi állapottal. A harmadik hipotézis részben
PHJHUĘVtWpVWQ\HUW
$] HOĘ]Ę KiURP KLSRWp]LVYL]VJiODWRW U|YLGHQ |VV]HIRJODOYD HOPRQGKDWMXN KRJ\ D
OHJHUĘWHOMHVHEENDSFVRODWRNDWD]iWpOWVWUHVV]pVDV]XEMektív egészségi állapot között találtam.
Az eredmények szerint a munkahelyi elégedettség kapcsolatban van a stresszel
PHJHUĘVtWYH D negyedik hipotézist), valamint a munkahelyi légkör támogatás alskálájával,
LJD]XWyEELYDOPHJOHKHWĘVHQJ\HQJHDNDSFVRODWD(ötödik hipotézis).
$YL]VJiOWPLQWiEDQQHJDWtYKDWiV~PHJN]GĘVWUDWpJLiNLVPHJMHOHQWHNXJ\DQDNNRUD
GROJR]yNOiWMiNPXQNiMXNHJpV]VpJIHMOHV]WĘKDWiVDLWLV
Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy fontos, és várhatóan pozitív hatású lenne egy
egészségfejleV]WĘSURJUDPEHYH]HWpVHXJ\DQLVYDQHJ\MHOHQWĘVSRSXOiFLyDPHO\QHNNRPRO\
gondjai vannak a munkahelyi stresszel, illetve az egészséggel, az egészségviselkedések
gyakorlása nem túlságosan gyakori a dolgozók körében, ugyanakkor ezek kapcsolata
egymással már a keresztmetszeti vizsgálatban is kimutatható volt. A kapcsolatok elemzése
pedig arra utal, hogy a szubjektív egészségi állapotra gyakorolt legnagyobb hatása várhatóan a
VWUHVV]FV|NNHQWĘ EHDYDWNR]iVRNQDN OHQQH DPL D V]HUYH]HWL IyNXV]~ EHDYDWNR]iVRN
fontosságára hívja fel a figyelmet.
(*e6=6e*)(-/(6=7ė%($9$7.2=È62.
Az átfogó állapotfelmérés eredményeinek felhasználásával a minta igényeire, szükségleteire
V]DERWW HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN NHUOWHN NLDODNtWiVUD PHO\ SURJUDPRNDW D] DOiEE
ismertetett nehézségek miatt csak részben vezettük be. Az alábbiakban röviden ismertetem az
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egyéni fókuszú beavatkozásokkal összefüggésbe hozható – D]iOODSRWIHOPpUpVHUHGPpQ\HLEĘO
kirajzolódó – igényeket, problémákat, valamint részletesebben bemutatom a szervezeti
fókuszú beavatkozásokat, melyek az intervenciós csoportban zajlottak, de a felmerült
javaslatok nagyobbik részének bevezetésére már nem kerülhetett sor (lásd alább).
2.1 Egyéni fókuszú beavatkozások
(J\pQL IyNXV]~ HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN D WHUYHN Vzerint mind az intervenciós, mind a
kontrollcsoportban bevezetésre kerültek volna. Az egyéni fókuszú beavatkozások célja a
GROJR]yN HJpV]VpJHVHEE pOHWPyGUD QHYHOpVH D VWUHVV]HO H]HQ EHOO LV HOVĘVRUEDQ D
PXQNDKHO\L VWUHVV]HO  YDOy MREE PHJN]GpVN HOĘVHJítése. Az állapotfelmérés alapján az
DOiEELHJpV]VpJLpOHWPyGEHOLSUREOpPiND]RNPHO\HNNHOD]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNQDN
IRJODONR]QLXNNHOOPDJDVDGRKiQ\]yNDUiQ\DDYL]VJiOWPLQWiUDMHOOHP]ĘDPR]JiVV]HJpQ\
pOHWPyG D PĦV]DNR]iVVDO |VV]HIJJ D W~O NHYpV SLKHQpV pV D] HUUH YLVV]DYH]HWKHWĘ J\DNRUL
fáradékonyság, mint panasz, gyakori a lehangoltság és az inadekvát megküzdési stratégiák
alkalmazása (dohányzás, alkohol- és gyógyszerfogyasztás). Mivel a vizsgálat folytatása – s
így az egyéni fókuszú beavatkozások megvalósítása meghiúsult – a továbbiakban a szervezeti
fókuszú beavatkozásokkal foglalkozom részletesebben.
2.2 Szervezeti fókuszú beavatkozások
6]HUYH]HWLIyNXV]~HJpV]VpJIHMOHV]WĘEHDYDWNR]iVRNFVDND]LQWHUYHQFLyVFVRSRUWEDQNHUOWHN
bevezetésre. A szervezeti fókuszú beavatkozások célja a dolgozók egészségi problémáit
kiváltó okok megszüntetése, csökkentése, valamint az egészségnek, mint értéknek a vállalati
kultúrában való elültetése.
(JpV]VpJIHMOHV]WĘIyNXV]FVRSRUWRN
A szervezeti fókuszú beavatkozások megtervezésének, kivitelezésének egyik
OHJIRQWRVDEE IyUXPD D] ~Q HJpV]VpJIHMOHV]WĘ IyNXV]FVRSRUW $] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
IyNXV]FVRSRUWRN D GROJR]yNEyO V]HUYH]ĘGQHN IHODGDWXN |VV]HJ\ĦMWHQL PDMG IRQWRVViJXN
szerint rangsorolni a dolgozók egés]VpJpYHO SRWHQFLiOLVDQ |VV]HIJJĘ PXQNDKHO\L
SUREOpPiNDW IHOKDV]QiOYDD]iOODSRWIHOPpUpVHUHGPpQ\HLWLV H]WN|YHWĘHQSHGLJPHJROGiVL
javaslatokat kidolgozni a felmerült problémákra. A fókuszcsoportok az utolsó ülésen
MDYDVODWDLNDW iWDGMiN D YH]HWĘVpJQHk, akik visszajelzést adnak a csoportoknak a javaslatok
megvalósíthatóságáról, a megvalósíthatónak ítélt javaslatok bevezetésének módjáról és
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LGHMpUĘO $IyNXV]FVRSRUWRNPĦN|GpVpUĘOKDWpNRQ\ViJiUyOUpV]OHWHVHEEHQOiVGDGLVV]HUWiFLy
I. fejezetét).
Jelen kutatás keretein belül a kísérleti csoportban a szervezeti egység két telephelyén
NpW IyNXV]FVRSRUW V]HUYH]ĘG|WW Q\ROF LOOHWYH QpJ\ GROJR]y UpV]YpWHOpYHO $ FVRSRUWRN
PXQNDLGĘEHQ KHWHQWH HJ\ yUiUD WDOiONR]WDN KDW LOOHWYH |W DONDORPPDO $] OpVHNHQ
részletesen kidolgozták javaslataikat, melyeket az utolsó alkalommal átadtak az általuk
PHJKtYRWWYH]HWĘNQHNLOOHWYHIRJODONR]iV-egészségügyi szakembereknek.
$FVRSRUWRNiOWDONLGROJR]RWWMDYDVODWRND]DOiEELIĘEEWpPiNEDYROWDNEHVRUROKDWyN
-

fizikai körülmények javítása a munkahelyen

-

pWNH]pVLOHKHWĘVpJEL]WRVtWiVDDPXQNDKHO\HQ

-

munkatársi kapcsolatok fejlesztése

-

információáramlás javítása

-

szünetek értelmes, nem egészségkárosító módon való eltöltése

-

oktatások, tréningek szervezése

-

igény a pozitív visszaMHO]pVHNUHLJD]ViJRV|V]W|Q]ĘUHQGV]HUUH

-

foglalkozás-egészségügyi, egészségpénztári szolgáltatások (szemtorna, gerinctorna,
ergonómiai és pszichológiai tanácsadás)
$ IyNXV]FVRSRUWRN XWROVy OpVpW QpJ\ KyQDSSDO N|YHWĘ XWiQN|YHWĘ OpV LGHMpUH D

javaslatok HJ\ NLV UpV]HEHYH]HWpVUHNHUOWPiVUpV]pWDYH]HWpVQHPOiWWDNLYLWHOH]KHWĘQHN
PHJLQW PiVLN UpV]pQHN D PHJYDOyVtWiVD SHGLJ D V]HUYH]HWEHQ LGĘN|]EHQ EHN|YHWNH]HWW
változások (lásd alább) miatt állt le.
$]HJpV]VpJIHMOHV]WĘIyNXV]FVRSRUWRNPĦN|GpVH– Kvalitatív elemezés
$] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ IyNXV]FVRSRUWRN PĦN|GpVPyGMiQDN V]HPOpOWHWpVpUH D]
alábbiakban az üléseken elhangzottak kvalitatív elemzésével foglalkozom. Az elemzéshez a
beszéd (diskurzus) elemzés módszerét választottam. A diskurzuselemzésnek a beszélgetéselemzés fajtája az, amit elvégeztem a két fókuszcsoport ülésein rögzített anyag néhány
részletén. Az elemzéshez mindkét csoport egy-egy ülésének egy általam jellegzetesnek ítélt
UpV]OHWpW YiODV]WRWWDP LOOHWYH HOHPH]WHP D] ~Q YLVV]DMHO]Ę Opsnek - ahol mindkét csoport
WDJMDL YDODPLQW D N|]YHWOHQ YH]HWĘN pV D IRJODONR]iV-egészségügyi szakemberek is részt
vettek – HJ\UpV]OHWpW$MHJ\]ĘN|Q\YHNHOHP]HWWUpV]OHWHLPHJWDOiOKDWyDND14. Mellékletben.
A fejezet végén összefoglalóan elemeztem az uWiQN|YHWĘ OpVW LOOHWYH D SURJUDP
PHJV]DNDGiVDNRUDN|]YHWOHQYH]HWĘNNHOIRO\WDWRWWLQWHUM~WLV
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$] OpVHNHQ HOKDQJ]RWWDNDW D UpV]WYHYĘN HQJHGpO\pYHO PDJQyV]DODJUD U|J]tWHWWHP
PDMG XWyODJ EHJpSHOWHP $ MHJ\]ĘN|Q\YHNEHQ D UpV]WYHYĘN – személyiségi jogaik
védelmében – nem névvel szerepelnek.
$MHJ\]ĘN|Q\YiWtUiVDMHO|OpVH7HQ+DYH  pV$QWDNL  DODSMiQW|UWpQW$
jelmagyarázat megtalálható a 15. Mellékletben.
$ NYDOLWDWtY HOHP]pVVHO D IyNXV]FVRSRUWRN PĦN|GpVPyGMiUD D EHV]pOJHWpVHN
hangulatára, eredményességére kívántam következtetéseket levonni.
$] HOHP]pV V]HPSRQWMDL (OĘV]|U iWIRJyDQ HOHPH]WHP D EHV]pOJHWpV WpPiMiW
V]HUNH]HWpWLOOHV]NHGpVpWD]OpVIRO\DPDWiED9L]VJiOWDPDPHJV]yODOiVRNKRVV]iWDEHV]pOĘ
váltás módját, a párhuzamos beV]pG J\DNRULViJiW KRVV]iW NH]HOpVpW D] HJ\PiVW N|YHWĘ
PHJV]yODOiVRN HJ\PiVVDO YDOy NDSFVRODWiW D] HJ\HV EHV]pOĘN PHJQ\LOYiQXOiVDLQDN IĘEE
MHOOHJ]HWHVVpJHLW SO LJHUDJR]iV PyGMiW D MHOOHP]Ę PHJIRJDOPD]iVW  D V]QHWHN KRVV]iW pV
helyét, szerepét a bes]pOJHWpVEHQ D EHV]pOĘN iOWDO KDV]QiOW NLIHMH]pVHN NRQQRWiFLyMiW D
EHV]pOJHWĘN iOWDO KDV]QiOW HJ\HV NLIHMH]pVHN HOĘIHOWpWHOHLW pV N|YHWNH]PpQ\HLW $] HOHP]pVL
szempontokat VanDijk (2000), Antaki (2007) és Ten Have (1990, 2002) alapján állítottam
össze.
$]V]iP~IyNXV]FVRSRUWPĦN|GpVH
$]HOVĘNpQW|VV]HOĘIyNXV]FVRSRUWDEXGDSHVWLV]HUYH]HWLHJ\VpJNpWWHOHSKHO\HN|]O
DW|EEGROJR]yWIRJODONR]WDWyWHOHSKHO\HQV]HUYH]ĘG|WW$]OpVHNUHiOWDOiEDQDPĦV]DNYiOWiV
LGĘSRQWMiEDQ NHUOW VRU tJ\ D GpOHOĘWWL PĦV]DNEDQ OHYĘN IpO yUiYDO WRYiEE PDUDGWDN D
GpOXWiQRVRNIpOyUiYDOHOĘEEM|WWHNEHDFVRSRUWOpVHNUH(QQHNDFVRSRUWQDNQ\ROFWDJMDYROW
HEEĘODQ\ROFIĘEĘOFVDNNHWWĘYROWDNLNLYpWHOQpONOPLQGHQOpVHQMHOHQYROW
$ FVRSRUW GHPRJUiILDL MHOOHP]ĘLW tekintve abban tért el leginkább a 2. számú
fókuszcsoporttól, hogy ebben a csoportban több volt az egyedülálló, vagy elvált családi
iOODSRW~W|EEYROWDILDWDO$V]iP~IyNXV]FVRSRUWEDQNLYpWHOQpONO FVDOiGRVQĘNYHWWHN
UpV]W OiVG DOiEE  $] HOVĘ FVRSRUW D YLVV]DMHO]Ę OpVHNHW QHP V]iPtWYD |W DONDORPPDO OW
|VV]H $] HJ\HV OpVHN WHPDWLNiMD D N|YHWNH]Ę YROW $] HOVĘ OpVHQ EHPXWDWWDP D
FVRSRUWWDJRNQDN D] iOODSRWIHOPpUpV HUHGPpQ\HLW IyOLiN VHJtWVpJpYHO ėN UHDJiOWDN D]
elhangzottakra, kiegészítették például a leggyakrabban említett stresszorok listáját. Már az
HOVĘ OpVHQ LV pV HWWĘO NH]GYH IRO\DPDWRVDQ HOKDQJ]RWWDN HJpV]VpJIHMOHV]WĘ MDYDVODWRN $
PiVRGLN OpVHQ D NpUGĘtYHW NLW|OWĘN LOOHWYH D] LQWHUM~NRQ UpV]WYHYĘN iOWDO D Ä0LO\HQ
intézkedéseket látna szükségesnek a munkahelyi légkör javítására, a stressz csökkentésére”
NpUGpVUH DGRWW YiODV]RNDW LVPHUWHWWHP $ UpV]WYHYĘN PHQHWN|]EHQ UHDJiOWDN D] HJ\HV
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YiODV]RNUD MDYDVODWRNUD $ KDUPDGLN OpVHQ D UpV]WYHYĘN |VV]HiOOtWRWWiN D VDMiW OLVWiMXNDW
azokról

a

problémákról,

amelyekkel

foglalkozni

szeretnének,

amelyek

szerintük

összefüggésben vannak az egészséggel, és lehetne tenni ellenük. A problémákat fontosságuk
V]HULQW UDQJVRUROWiN (OVĘ KHO\UH D IL]LNDL N|UQ\H]HW SUREOpPDN|UH NHUOW $ N|YHWNH]Ę
(negyedik ülésen) ezzel foglalkoztunk. Ugyanezen az ülésen volt szó arról is, hogy a hatodik,
YLVV]DMHO]Ę OpVUH NLNHW PLO\HQ YH]HWĘNHW KtYMXQN PHJ PLO\HQ IRUPiEDQ W|UWpQMHQ D
MDYDVODWRN LVPHUWHWpVH $ UpV]WYHYĘN HNNRU HOPRQGWiN KRJ\ PHJOHKHWĘVHQ SHVV]LPLVWiN D
jaYDVODWDLN PHJYDOyVtWiViW LOOHWĘHQ V]HULQWN QHP D]pUW QHP OHV] LWW QDJ\ YiOWR]iV PHUW D
KHO\L YH]HWĘN QHP DNDUMiN KDQHP HJ\V]HUĦHQ D Ki] QHP NDS HUUH NHUHWHW QLQFV SpQ] $]
XWROVyOpVHQWRYiEEIRO\WDMDYDVODWRNNLGROJR]iVDDIHONpV]OpVDYLVV]DMHO]Ę ülésre.
$FVRSRUWPĦN|GpVPyGMiUDMHOOHP]ĘYROWKRJ\ DWDJRNW|EEVpJH IHOOHWHVHQ LVPHUWH
egymást, voltak, akik eleinte a másik nevét sem tudták. A csoportnak nem volt egyetlen
domináns tagja, többen is voltak, akik az átlagosnál gyakrabban, és hosszabban beszéltek. A
FVRSRUW HJ\LN IĘ KDQJDGyMD SpOGiXO NRPRO\ PHJIRQWROW KR]]iV]yOiVRNDW WHWW HJ\ PiVLN
hangadó tagot vehemens, érzelemteli hozzászólásai jellemeztek. Megint egy másik tag
PHJV]yODOiVDLUD SHGLJ IĘOHJ D KXPRU pV D] LUyQLD YROWDN MHOOHP]ĘHN $] léseken a
EHV]pOJHWpVHN ~J\ ]DMORWWDN KRJ\ HOĘV]|U D IDFLOLWiWRU D GROJR]DW V]HU]ĘMH  U|YLGHQ
|VV]HIRJODOWD D] HOĘ]Ę OpVHQ W|UWpQWHNHW PDMG IHOWHWW HJ\ LQGtWy NpUGpVW D] D]QDSL WpPiYDO
NDSFVRODWEDQ(]WN|YHWĘHQPHJLQGXOWHJ\V]DEDGEHV]pOJHWpV$]HOKangzottakat a facilitátor
LGĘQNpQW|VV]HIRJODOWDPHJSUyEiOWDpUWHOPH]QL$]OpVYpJpQHJ\U|YLGOLVWiWiOOtWRWW|VV]HD]
D]QDS PHJWiUJ\DOW WpPiNUyO PDMG MHOH]WH KRJ\ D N|YHWNH]Ę KpWHQ PLYHO IRJ D FVRSRUW
foglalkozni. A csoportülések hangulata általában oldottnak volt mondható. A beszélgetésekre
XJ\DQDNNRUQDJ\RQMHOOHP]ĘYROWDKDQJ]DYDUDPLNRUHJ\V]HUUHKiUPDQYDJ\DNiUW|EEHQLV
beszéltek
$] HOVĘ HOHP]pVEHQ D]  V]iP~ IyNXV]FVRSRUW  OpVpQ NpV]OW MHJ\]ĘN|Q\YYHO
foglalkoztam. Az ülésen a fókuszcsoport hét tagja volt jelen, valamint a facilitátor. Az ülésen
összeállítottuk azon problémák listáját, amelyekkel ez a fókuszcsoport foglalkozni szeretne.
gVV]HJ\ĦMW|WWpNV]HULQWNPLND]RND]DNWXiOLVSUREOpPiNDPLN|VV]HIJJpVEHQOHKHWQHND]
egészséggel, és lehetne tenni ellenük. Ahol lehetett, javaslatot is próbáltak megfogalmazni.
Az elemzésre kiválasztott részletben a csoport azzal foglalkozott, hogy kerékpártároló
OpWHVtWpVpUHOHQQHV]NVpJ$]LWWEHPXWDWRWWEHV]pOJHWpVHOĘ]PpQ\HKRJ\DIDFLOLWitor röviden
összefoglalta, hogy milyen témák merültek fel eddig, majd feltette a kérdést, hogy „Mi lehet
még?” Erre egy rövid szünet következett, majd az egyik dolgozó nevetve felvetette a fizetés
problémáját, néhányan nevetve helyeseltek, majd Dolgozó5 váUDWODQXO HOĘKR]WD D
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kerékpártároló kérdését. A beszélgetés részlet (Ten Have (1990) és Antaki (2007) alapján)
iWtUWMHJ\]ĘN|Q\YHPHJWDOiOKDWyD14. Mellékletben.
5|YLGHQ |VV]HIRJODOYD D] HOHP]HWW EHV]pOJHWpVUpV]OHWEHQ D UpV]WYHYĘN D]]DO
foglalkoztak, hogy QLQFV ELFLNOLWiUROy V]NVpJ OHQQH Ui LOOHWYH KRJ\ D YiOODODW UpV]pUĘO
N|WHOH]ĘOHQQH-e egy biciklitároló létesítése.
$ EHV]pOJHWpVUpV]OHW IHOpStWpVpUH MHOOHP]Ę KRJ\ HOĘV]|U HJ\ GROJR]y IHOYHWHWW HJ\
ötletet, ahhoz többen csatlakoztak, továbbfejlesztve azt. Érveket kerestek a javaslat
szükségességéhez, majd a kivitelezésre is tettek röviden javaslatokat. Majd egy dolgozó
YLVV]D YLWWH D EHV]pOJHWpVW HJ\ iOWDOiQRVDEE V]LQWUH D YiOODODW IHOHOĘVVpJpW KLiQ\RVViJDLW
hangsúlyozva a kérdésben.
Mint az átírt jHJ\]ĘN|Q\YUĘO LV HOVĘ UiQp]pVUH IHOWĦQLN QDJ\RQ J\DNUDQ EHV]pOWHN
párhuzamosan többen is. A párhuzamos beszéd gyakoriságát jól mutatja, hogy a
EHV]pOJHWpVUpV]OHW iWtUW MHJ\]ĘN|Q\YpQHN KDWYDQQpJ\ VRUiEyO QHJ\YHQ|WEHQ SiUKX]DPRVDQ
beszélt valaki a megszólalóval. A párhuzamos megszólalások általában nem voltak hosszúak
NHWWĘ- QpJ\V]y VULWNiQiOOWDNIHQWDWHOMHVPHJV]yODOiVDODWWGHHOĘIRUGXOWRO\DQLVDNLD
WHOMHVPHJV]yODOiViWYDODNLYHOSiUKX]DPRVDQPRQGWD SOVRU $UpV]WYHYĘNHOWpUĘPyGRQ
próbálták azt kezelni, ha valaki a szavukba vágott. Dolgozó5 például félbehagyta a
mondandóját, vagy lehalkította a hangját, és megvárta a viszonylagos csendet, hogy újból
elkezdhessen beszélni. Dolgozó10 pedig addig ismételte a hozzászólását (50-55. sor), amíg
nem reagáltak rá. A beszélgetésbe, hosszabb-rövidebb ideig mindenki bekapcsolódott, de
ketten (Dolgozó8 és Dolgozó9) a megszólalásaik tartalma és humorossága révén kívülállók
YROWDNWiYROWDUWRWWiNPDJXNDWDWpPiWyO$W|EELHNPLQGOHONHVUpV]WYHYĘLYoltak a témának,
DPL H]pUW LV NO|Q|VHQ IHOWĦQĘ PHUW PLQG NLGHUOW D UpV]WYHYĘN N|]O FVDN NHWWHQ V]RNWDN
vagy szeretnének rendszeresen a munkahelyre biciklizni. A legtöbb megszólalás rövid volt (45 szó), a hosszabb megszólalásokba mindig közbevágott vDODNL7|EEV]|UHOĘIRUGXOWKRJ\D
UpV]WYHYĘNSiUKX]DPRVDQ OiVGSpOGiXO-VRU YDJ\NLVLGĘEHOLHOFV~V]iVVDO SO-23.
VRU  XJ\DQD]W LVPpWHOWpN PHJ PLQWHJ\ NiQRQV]HUĦHQ $] LV HOĘIRUGXOW KRJ\ D] HJ\LN
UpV]WYHYĘ JRQGRODWiW D PiVLN IHMH]WH EH -4. sor), illetve, hogy mintegy nyomatékosítandó
YDODNL PHJLVPpWHOWH D] HOĘ]ĘHNEHQ HOKDQJ]RWWDNDW - VRU  $] HJ\PiVW N|YHWĘ
megszólalások ugyanakkor nem mindig kapcsolódtak össze (pl. 31-32. sor, 40-41. sor). A
beszélgetés felfokozott ritmusát jelzi a gyakori párhuzamos beszéd mellett az is, hogy
V]QHWHN ULWNiQ IRUGXOQDN HOĘ V DNNRU LV OHJLQNiEE HJ\ GROJR]y Dolgozó5) megszólalásai
közben, mintegy egyéni jellegzetességként, nem két megszólalás között.
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$]HJ\HVEHV]pOĘNPHJQ\LOYiQXOiViQDNIĘEEMHOOHJ]etességei: Dolgozó5 vetette fel az
egész témát, ugyanakkor megszólalásainak módja, körülményei nem utalnak dominanciára:
V]LQWH PLQGHQ PHJV]yODOiViED N|]EHYiJ YDODNL pV LO\HQNRU Ę iOWDOiEDQ IpOEHKDJ\MD D
mondandóját (lásd például 7, 16, 24-LNVRU )ĘOHJeleinte, a megszólalásai közepette gyakran
KDJ\V]QHWHNHWPLQWHJ\NHUHVLDV]DYDNDW VRUVRU -HOOHP]ĘUiKRJ\LQNiEENLMHOHQW
(„Nincs egy biciklitároló”- sor), de nem szólít fel. Az általa elmondottakból a
N|YHWNH]WHWpVHNHW QHP Ę KDQHP PiVRN Yonják le. Fontos szerepe van ugyanakkor a
NRPPXQLNiFLyEDQ D] Ę |WOHWHLW WRYiEEIHMOHV]WLN PDJXNpQDN pU]LN D W|EELHN pV Ę LV UHDJiO
mások ötleteire (pl. 33. sor). Ugyanakkor a beszélgetés vége felé visszahoz egy olyan témát,
ami elhangzott már más szájábóO pV QHP LV N|WĘGLN V]RURVDQ D] HOĘWWH N|]YHWOHQO
HOKDQJ]RWWDNKR]  pV  VRU  PLQWKD SUyEiOQD YLVV]DNHUOQL D EHV]pOJHWpV IĘiUDPiED $
beszélgetés vége felé haladva egyre kisebb a szerepe. Dolgozó6 a beszélgetés elején inkább
HJ\IDMWDEHIHMH]ĘV]HUHSN|UEHQYDQĘIHMH]LEHPiVRNJRQGRODWDLWPRQGDWDLW SOpVVRU 
A beszélgetés közepe táján új információkat is megfogalmaz: egyrészt felhozza az egyik
YH]HWĘW PLQW UHIHUHQFLiW DNLQHN V]LQWpQ H] D SUREOpPiMD  VRU  PiVUpV]W D
problémafelvetpVW D] HOYHN V]LQWMpUĘO iWYLV]L D J\DNRUODWED DPLNRU D ELFLNOLWiUROy NRQNUpW
kivitelezésére ad ötleteket (27- 31. sor). Ha vele párhuzamosan kezdenek beszélni, az nem
]DYDUMDPHJIRO\WDWMDDPRQGDQGyMiW)LQRPtWYDEiUGHĘIRJDOPD]]DPHJHOĘV]|UQ\tOWDQ az
LJpQ\WÄQHPiUWDQDPRQGMXNHJ\NHUpNSiUWiUROy´ VRU $EHV]pOJHWpVYpJpWJ\DNRUODWLODJĘ
zárja le azzal, hogy csatlakozik egy tréfához (63.sor). Dolgozó7 a támogató szerepét tölti be a
beszélgetésben: mások véleményéhez csatlakozik (5. sor), helyesel (19. sor), újabb
információkat hoz annak alátámasztására (14-15.sor). A megfogalmazás módjáról,
igeragozásából is látszik, hogy nem a saját problémájáról beszél, ritkán beszél egyes szám
HOVĘV]HPpO\EHQDolgozó10 csak a beszélgetés utolsó harmadában kapcsolódik be, mintegy
NpVĘQ HV]PpOYH 3UyEiOMD PDJiUD IHOKtYQL D ILJ\HOPHW HOHLQWH NHYpV VLNHUUHO IRO\DPDWRVDQ
EHV]pOQHN YHOH SiUKX]DPRVDQ    VRU  D  VRUEDQ HJ\ PHJOHSĘ NLMHOHQWpVW WHV]
amely eltúlozza a probléma súlyát (ami ráadásul a megszólalásai alapján neki nem is
SUREOpPiMDKLV]HQQHPMiUELFLNOLYHO (]VRNUpV]WYHYĘUpV]pUĘOYiOWNLYiODV]W$]VRUEDQ
próbálja magánál tartani a szót, illetve közvetve alátámasztani a korábbi kijelentését, de nem
hallják meg, így háromszor elismétli azt, míg végül reagálnak rá, s a beszélgetés végén egy
NRUiEEDQ HJ\iOWDOiQ QHP DNWtY UpV]WYHYĘYHO Dolgozó11) egy tréfában vesznek részt.
0HJIRJDOPD]iV PyGMD QHNL D OHJHUĘWHOMHVHEE Ę KDV]QiO SpOGiXO HOVĘNpQW RO\DQ NLMHOHQWpVW
hogy „kell”.
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A beszélgetés – D]iWtUWpVHOHP]HWWMHJ\]ĘN|Q\YEHQPiUQHPV]HUHSOĘ- folytatásában
D IyNXV]FVRSRUW UpV]WYHYĘL - WRYiEEUD LV IĘOHJ SiUKX]DPRVDQ - arról beszéltek, hogy hova
kellene tenni a biciklitárolót, hogy fedett legyen, valamint, hogy milyen anyagból kellene
csinálni. Néhányan elmondták, hogy nem szeretnének a nagy forgalmú utakon biciklizni. A
WpPiWIHOYHWĘGROJR]yHUUHYiODV]XOHOPRQGWDKRJ\ĘDNLVXWFiNRQN|]OHNHGLN
gVV]HIRJODOyDQ D EHV]pOJHWpVUpV]OHW HOHP]pVpEĘO D] GHUOW NL KRJ\ HJ\ YLV]RQ\ODJ
marginális téma is megmozgatta a csoportot, sokan hozzászóltak, reagáltak egymás
gondolataira, ugyanakkor nem várták meg, hogy a másik befejezze a mondandóját. Mindenki
hozzá akarta tenni a magáét a témához, függetlenül attól, hogy volt-e valóban újdonságértéke,
információtartalma annak, amit elmondott. Megszületett egy javaslat, amelynek már a konkrét
kidolgozásán is gondolkozni kezdtek, ugyanakkor egyes hozzászólások nem, hogy segítették
volna ezt a folyamatot, hanem inkább hátráltatták azzal, hogy a konkréttól ismét eltolták az
általános felé a beszélgetés síkját. Voltak olyan humoros, vagy a téma súlyához képest
eltúlzott érzelmi reakciókat mutató megszólalások, amelyek azt jelezték, hogy bár sokan
hozzászóltak a témához, a legtöbben mégsem vették azt komolyan. Érdekességképpen
megjegyzem, hogy a kerékpártároló létesítésére tett javaslat az egyike volt azon keveseknek,
DPHO\QHNPHJYDOyVtWiViUDDYLVV]DMHO]ĘOpVHQDFVRSRUWKDWiUR]RWWtJpUHWHWNDSRWW
$V]iP~IyNXV]FVRSRUWPĦN|GpVH
A második fókuszcsoport tagjai egy olyan telephelyen dolgoznak, ahol az általam
YL]VJiOWV]HUYH]HWLHJ\VpJHWFVDND]ĘFVRSRUWMXNNpSYLVHOLGHUDMWXNNtYOD]DGRWWV]HUYH]HW
más egységének tagjai is dolgoznak ott, mindenki telefonos ügyfélszolgálatban. A csoport
tagjainak egyik alapélménye ezzel kapcsolatban, hogy távol vannak a saját szervezeti
HJ\VpJNWĘO N|QQ\HQ HOIHOHGNH]QHN UyOXN NLV]RUXOQDN HJ\HV MXWWDWiVRNEyO NtYOiOOyN QHP
D]RQRV PXQNDIHOWpWHOHN N|]|WW GROJR]QDN PLQW D W|EELHN PHJMHOHQLN QiOXN D] ÄĘN pV PL´
különbVpJWpWHO0LQWNpVĘEEOiWQLIRJMXNH]D]HOOHQWpWDYLVV]DMHO]ĘOpVHQQ\tOWWiLVYiOLN
$ IyNXV]FVRSRUWRN LGĘEHOL V]HUYH]ĘGpVH D IHQW OHtUWDNKR] KDVRQOy PyGRQ W|UWpQW
Ennek a csoportnak négy tagja volt, akik közül mindenki jelen volt az összes – a viss]DMHO]Ę
üléseket nem számítva négy – DONDORPPDO $] HOVĘ OpVHQ D IHQWLHNKH] KDVRQOy PyGRQ D]
állapotfelmérés eredményeit ismertettem, melyekre reagáltak a csoporttagok. Egy-két javaslat
már itt is megfogalmazódott. A második ülésen ismertettem a felmérésben, illetve az
LQWHUM~NEDQ NDSRWW VWUHVV]FV|NNHQWĘ MDYDVODWRNDW

OiVG OHQW  D UpV]WYHYĘN H]HNNHO

NDSFVRODWEDQNLIHMWHWWpNDYpOHPpQ\NHW(OKDQJ]RWWDNMDYDVODWRNLVGHIĘOHJVRN-sok panasz.
A harmadik ülésen a saját problémalistáját állította össze a csoSRUW ,WW D] HOVĘ KHO\UH –
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szemben a másik helyszín fizikai környezetével – a szünetek munka nélküli eltöltése, és
HJ\iOWDOiQ D V]QHWHN KRVV]D D] pWNH]pVL OHKHWĘVpJ KLiQ\D NHUOW $] XWROVy OpVHQ
ismertettem a csoport tagjaival a másik csoport által kidolgozott javaslatokat, illetve
EHV]pOJHWWQN D YLVV]DMHO]Ę OpV V]HUYH]pVpUĘO PyGMiUyO $ IyNXV]FVRSRUWRN LGHMH DODWW
MHOHQWĘV V]HUYH]HWL YiOWR]iVRN W|UWpQWHN HEEHQ D V]HUYH]HWL HJ\VpJEHQ YiOWR]RWW D
csoportbeosztás, új csoport alakult, többen új csoportYH]HWĘWNDSWDNUHQJHWHJ~MJ\DNRUODWWDO
QHP UHQGHONH]Ę NROOpJiW NDSWDN DNLNHW QHNLN NHOOHWW EHWDQtWDQLXN  $ FVRSRUW WDJMDL W|EE
esetben megrökönyödéssel fogadták a másik csoport által kidolgozott javaslatokat (pl. darts és
csocsó a szünetekben), komolyWDODQQDNWHNLQWHWWpND]RNDWD]ĘNHWpUWHJ]LV]WHQFLiOLVpVHJ\pE
problémák tükrében. Többen azon gondolkodtak az utolsó ülésen, hogy nem jönnek el a
YLVV]DMHO]Ę OpVUH PHJIRJDOPD]yGRWW D JRQGRODW KRJ\ D] pOHWNEHQ VHPPLO\HQ OpQ\HJHV
változást ez a prograP QHP IRJ KR]QL IHOVĘEE V]LQWĦ YH]HWpV HOp NHOOHQH YLQQL H]HNHW D
SUREOpPiNDW9pJOPpJLVPHJMHOHQWHNDYLVV]DMHO]ĘOpVHQWHOMHVOpWV]iPEDQ
$ FVRSRUW PĦN|GpVpUH MHOOHP]Ę KRJ\ PLQG D QpJ\HQ MyO LVPHULN HJ\PiVW ROGRWW
baráti hangulatban teltek az ülések. A csoport legbeszédesebb, legdominánsabb tagja
Dolgozó4, a leghalkabb Dolgozó3 $ EHV]pOJHWpVHNUH MHOOHP]Ę KRJ\ D OHJKDONDEE pV D
legbeszédesebb tag megszólalásai inkább hosszúságukban, mint gyakoriságukban térnek el
egymástól. A csoportülések, beszélgetések hangulatára a panaszkodás, egyfajta depresszió
YROWMHOOHP]Ę$UpV]WYHYĘNQHNNH]GHWHNWĘOIRJYDNpWHO\HLNYROWDNDEEDQKRJ\HOpUL-e majd a
FpOMiWD]HJpV]VpJIHMOHV]WĘIyNXV]FVRSRUWIRJ-HYiOWR]QLYDODPLDV]HUYH]HWEHQ 0iU D]HOVĘ
ülésen megfogalmazódott az aggodalom, hogy az általuk kidolgozott javasatokból semmi sem
OHV]$YH]HWpVV]HULQWNQHPW|UĘGLNLJD]iQYHONFVDNDVWDWLV]WLNDV]iPtW$N|]pSYH]HWpV
nem áll ki a dolgozóiért. Végül arra jutottak, ha csak egy-két dolog megvalósul a
javaslataikból, már nem volt hiába.
Az elemzéshez kiválasztott beszélgetésrészletet a második ülésen rögzítettem. Az
OpVHQD]iOODSRWIHOPpUĘNpUGĘtYÄTapasztalata szerint melyek azok a munkahelyi, szervezeti
intézkedések, amelyek csökkentik az Önre ható munkahelyi stresszt?” kérdésére a dolgozók
iOWDO OHJJ\DNUDEEDQ DGRWW YiODV]RNDW WHNLQWHWWN iW (]HNKH] IĦ]WHN PHJMHJ\]pVHNHW H]HNHW
HJpV]tWHWWpN NL D IyNXV]FVRSRUW UpV]WYHYĘL $ NLYiODV]WRWW UpV]OHWEHQ D FVRSRUW D N|]YHWOHQ
YH]HWpV UpV]pUĘO pUNH]Ę GLFVpUHW SRzitív visszajelentés hiányával foglalkozott. Az itt
EHPXWDWRWWEHV]pOJHWpVHOĘ]PpQ\HKRJ\DGROJR]yNNLIHMWHWWpN~J\pU]LNDYH]HWĘLNWĘOQHP
vagy csak nagyon ritkán kapnak dicséretet, leginkább egymást dicsérik. A jó teljesítményt a
YH]HWĘN WHUPpV]HWHVQek veszik, csak elmarasztalást kapnak. Az egyik dolgozó (a
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MHJ\]ĘN|Q\YEHQDolgozó1) erre kifejtette, hogy ez az életben máshol is így van, például az
iskolában is. Erre válaszolt Dolgozó2 D]HOHP]pVEHQPiUV]HUHSOĘPHJV]yODOiViYDO
A beszélgetés során a fDFLOLWiWRURQ DGROJR]DWNpV]tWĘMpQ NtYOKiURPUpV]WYHYĘYHWW
UpV]W$FVRSRUWOHJEHV]pGHVHEEOHJGRPLQiQVDEEWDJMDQHPYROWMHOHQ$EHV]pOJHWpVWNH]GĘ
GROJR]yHOĘV]|UD]LVNRODLGROJR]DWRNDWKR]]DIHOSiUKX]DPNpQWRWWLVV]NVpJOHQQHDKLEiN
kijavítása mellett a dicséretre, majd áttér arra, hogy ennek a munkahelyen hogyan kellene
megvalósulnia. Egy másik dolgozó válaszképpen elmondja, hogy a jelen keretek között mi
lenne a módja annak, hogy valaki saját maga hívja fel a figyelmet saját jó teljesítményére,
hozzátéve, hogy ezt szinte senki nem csinálja így. A beszélgetés végén finom iróniával a
vezetéssel való szembenállásuknak adnak hangot.
$ PHJV]yODOiVRN HEEHQ D EHV]pOJHWpVUpV]OHWEHQ MyYDO KRVV]DEEDN PLQW D] HOĘ]ĘEHQ
Egy megszólalás nem ritkán négy-|WVRURQiW]DMOLNGHRO\DQLVHOĘIRUGXOKRJ\YDODNLQ\ROF
soron át tartja magánál a szót (1-9. sor). Ritkán vágnak egymás szavába, párhuzamos beszéd
OHJLQNiEEDEHV]pOĘYiOWiVNRUIRUGXOHOĘ SO-16, 21-22. sor), mintegy versengenek azért, ki
vegye át a szót. A beszélgetés vége felé a kifejezett érzelmek intenzitásával együtt a
SiUKX]DPRV EHV]pG J\DNRULViJD LV QĘ $ SiUKX]DPRV PHJV]yODOiVRNUD MHOOHP]Ę KRJ\ D
PiVRGV]RUUDPHJV]yODOyU|YLGHQV]yOD]HOVĘEHV]pOĘiOWDOiEDQYLVV]DYHV]L DV]yW SO-11.
sor), néha megismétli a párhuzamos beszéd alatt általa elmondottakat (pl. 42-43. sor), vagy
hangerejét felemelve megpróbálja a másikat túlkiabálni (pl. 11. sor). Egyedül a 21-22. sorban
IRUGXO HOĘ KRJ\ D] HOĘV]|U PHJV]yODOy KDJ\MD IpOEH D PRQGDQGyMiW DPLNRU YHOH
párhuzamosan kezd el beszélni valaki. Ez a legkevésbé domináns csoporttaggal történik (lásd
alább).
$] HOĘ]Ę IHMH]HWEHQ HOHP]HWW EHV]pOgetéshez képest itt több, és hosszabb szünet van.
6]QHWHN HOĘIRUGXOQDN D] HJ\HV PHJV]yODOiVRN N|]EHQ LV PLQWHJ\ KDWiVV]QHWNpQW OiVG
például 20. sor), illetve egy-egy megszólalás végén (pl. 13. sor). Érdekes a 6. sorban tartott
nagyon hosszú szünet, ami után ugyanaz a személy szólal meg, aki korábban is beszélt. A
szünet azt jelezheti, hogy Dolgozó2 arra várt, valaki közbeszól, esetleg helyesel, befejezi a
JRQGRODWPHQHWpW0LYHOH]QHPW|UWpQWPHJIRO\WDWWDĘDEHV]pGHW$PHJV]yODOiVRNN|]EHQL
szünetek két dolgozó esetében is (Dolgozó2 és Dolgozó1) egyéni jellegzetességnek
WHNLQWKHWĘHNVVDMiWRVNRPPXQLNiFLyVKDWiVWHUHGPpQ\H]QHN OiVG OHQW $V]QHWHNEH VRKD
QHP YiJ EHOH PiVLN EHV]pOĘ $ V]QHWHN LO\HQ V]iPEDQ pV KRVV]~ViJEDQ YDOy MHOHQOpWH HJ\
lassabb, nyugodtabb beszélgetés jele.
A beszélgetésbe mindenki bekapcsolódik. A beszélgetés három szakaszra bontható
DV]HULQW KRJ\ PLNRU NL EHV]pO GRPLQiQVDQ $] HOVĘ V]DNDV]EDQ -12. sor) – egy rövid
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közbevetést leszámítva – végig Dolgozó2 beszél. A második szakaszban (13-27. sor) eleinte
Dolgozó3 beszél, majd Dolgozó2 visszaveszi a szót (22. sor). A szakasz végén belép
Dolgozó1, DNLLQQHQWĘONH]GYHQpKiQ\U|YLGW|EEQ\LUHSiUKX]DPRVDQHOKDQJ]yN|]EHYHWpVWĘO
eltekintve, végig magánál tartja a szót.
Dolgozó2 a beszélgetés elején az iskolai párhuzammal azt hiányolja, hogy a közvetlen
YH]HWĘ D ÄWDQiU QpQL PHJIHOHOĘMH´  D] J\IHOHNWĘO pUNH]Ę YLVV]DMHO]pVHN DODSMiQ PLpUW QHP
GLFVpUL PHJ D GROJR]yLW MHOH]YH H]HNHW D SR]LWtY YLVV]DMHO]pVHNHW D N|]SRQWYH]HWĘ IHOp
Megszólalását rövid szünet követi. Az általa felhozott párhuzamra, az igény jogosságára senki
sem reagál, csak az utolsó mondatára („De ilyen nincs”). Dolgozó1 D NpVĘEEL  VRUWyO
NH]GĘGĘ  PHJV]yODOiViW YHWtWL HOĘUH UHDJiOiViYDO 9HOH SiUKX]DPRVDQ V]yODl meg Dolgozó3,
DNLD]J\IHOHNWĘO– ritkán, de – pUNH]ĘSR]LWtYYLVV]DMHO]pVHNHWHPOtWLDolgozó2 a 22. sorban
belé folytja a szót, aki maga vet fel egy Dolgozó1 iOWDO NpVĘEE NLIHMWHWW PLQWHJ\ NpSWHOHQ
|WOHWHW KRJ\ WL D] J\IpOWĘO SR]LWtY YLVV]DMHO]pVW kapott dolgozó maga hívja fel a felettesei
figyelmét saját pozitív teljesítményére a visszajelzés rendszerben való írásos rögzítésével.
Válaszképpen Dolgozó1 PLQWHJ\V]DNpUWĘNpQWNLIHMWLHQQHNDNRQNUpWPHJYDOyVtWiVL PyGMiW
és várható következményeit. SziQWpQXJ\DQĘDVRUWyOHOPRQGMDKRJ\QHNLV]HPpO\V]HULQW
QLQFV V]NVpJH D IHOHWWHVHLWĘO pUNH]Ę YiOOYHUHJHWpVUH HOpJ KD D] J\IpO KDQJRW DG
elégedettségének. Ezzel, ha nem is nyíltan, szembehelyezkedik Dolgozó2-nek a beszélgetés
elején kifejtett álláspontjával.
+HO\HVOpV NHYpV KHO\HQ IRUGXO HOĘ D EHV]pOJHWpV VRUiQ SO D VRUEDQ  $
csoporttagok reagálnak a többiek által elhangzottakra, de nem tesznek fel, például tisztázó és
egyéb kérdéseket egymásnak. Kevés érzelem jelenik meg a beszélgetés során. Nevetetés is
FVDNHJ\V]HUIRUGXOHOĘD]VRUEDQ
$FVRSRUWWDJRNiOWDOKDV]QiOWNLIHMH]pVHNMHO]LNKRJ\PXQNDKHO\L EHV]pOJHWpVUĘO YDQ
V]y

(OKDQJ]LN

W|EE

ÄV]DNNLIHMH]pV´

LV

HOĘIL]HWĘ

ÄEHLNWDWRG

J\IpOMHO]pVUH´

„visszahallgatják”, „OTÜ”. ÖsszességébHQD]RQEDQHJ\NtYOiOOyV]iPiUDLVMyON|YHWKHWĘD
beszélgetés tartalma. Történnek utalások közelmúltbeli (10. sor), és régebben történt
HVHPpQ\HNUH VRU  DPHO\HNNHO D EHV]pOJHWpV DODSMiQ ~J\ WĦQLN D IDFLOLiWRURQ NtYO
mindenki tisztában van. A beszélgetésen használt legtöbb kifejezés konnotációja semlegesnek
WHNLQWKHWĘ pV V]y V]HULQW pUWHOPH]KHWĘ 7DOiQ D] HJ\HWOHQ NLYpWHO D EHV]pOJHWpV YpJH IHOp
HOKDQJ]y Ä1HNHP QH YHUHJHVVH D YiOODP  VHQNL RQQDQ I|QWUĘO PHUW OHKHW KRJ\ IiMGDOPDV
lenne”, ami a vezHWpVVHO NDSFVRODWRV HOOHQpU]pVHNUH D YH]HWĘN ILJ\HOPpEH NHUOpVpQHN
veszélyeire utalhat.
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$] HJ\HV EHV]pOĘN PHJQ\LOYiQXOiViQDN IĘEE MHOOHJ]HWHVVpJHL Dolgozó2 kezdi a
beszélgetést a már említett iskolai párhuzammal. Mondandója közben gyakran hagy
szüneteket a mondatok végén (5. sor), hatáskeltés miatt (26. sor), illetve mintha nem lenne
teljesen biztos a mondani valójában (11. sor). Érdekes a 23-26. sorig tartó megszólalása: a
IpOPRQGDWRQNpQWYLVV]DWpUĘKDQJV~O\RVÄpV´-ek mintegy ritmusossá teszik az elhangzottakat.
Ha vele párhuzamosan beszél valaki, nem hagyja abba a mondandóját, hangsúlyozva,
KDQJHUĘWQ|YHOYHEHIHMH]LD]W$EHV]pOJHWpVKDUPDGLNUpV]pEHQV]RUXOFVDNKiWUDDolgozó1-el
V]HPEHQ GH LGĘUĘO-LGĘUH HJ\-HJ\ N|]EHYHWpVVHO PHJPXWDWMD KRJ\ Ę LV MHOHQ YDQ V YpJO Ę
zárja le a beszélgetést egy Dolgozó1-el történt múltbeli eseményre utalva, csatlakozva a
tréfához. Dolgozó3 DOHJNHYpVEpGRPLQiQVWDJ ėV]yODOPHJOHJULWNiEEDQPHJV]yODOiVDLLV
rövidebbek, mint két társáé. Ha vele párhuzamosan beszél valaki, legtöbbször visszakozik,
IpOEHKDJ\MD PRQGDQGyMiW SO  VRU  VRU  %HV]pGH KDON ULWNiQ KDQJV~O\R] ė LV WDUW
szüneteket, de nem olyan hosszúakat, mint Dolgozó2, és nem olyan ritmusosakat, mint
Dolgozó1. A beszélgetés harmadik részében támogató szerepe lesz: rövid közbevetései (pl.
36., 46. sor) alátámasztják a Dolgozó1 által elmondottakat. Dolgozó1 D EHV]pOJHWpV HOVĘ
részében egyáltalán nem, második részében egyetlen egy párhuzamos közbevetés erejéig
szólal csak meg. Igazán dominánssá a beszélgetés harmadik – utolsó – szakaszában válik. Itt
HJ\IDMWD V]DNpUWĘNpQW YLVHONHGLN NLLJD]tWMD Dolgozó2 WpYHGpVpW PDMG iWYHV]L D] Ę iOWDOD
alkalmazott stílust: hangsúlyos „és”-ekkel és szünetekkel tagolja a mondanivalóját,
hangsúlyozva az elmondottakat (33- VRU  0HJV]yODOiVDLEDQ Ę LV DONDOPD] V]QHWHNHW
OHJLQNiEE D KDQJV~O\RV KHO\HNHQ +D YHOH SiUKX]DPRVDQ EHV]pOQHN D EHV]pOJHWpV HOVĘ
részében félbehagyja mondandóját (pl. 16. sor), a harmadik szakaszban már nem, befejezi,
esetleg hangsúlyozva meg is ismétli azt.
Összegezve a beszélgetésrészlet elemzését látszik, hogy bár mindenki hozzászólt a
WpPiKR]DPHJV]yODOiVRNUDHJ\IDMWDIiVXOWViJYROWMHOOHP]ĘDPLPHJQ\LOYiQXOWD]pU]HOPHN
hiányában, a hosszú szünetekben, egymás kevés megszólításában. Bár a csoporttagok jól
ismerték egymást, jó viszonyban is voltak, ez ebben a beszélgetésben csak abból látszott,
hogy utaltak a másikkal történt eseményekre. A megszólalóknak valóban

volt

mondanivalójuk a témában, nem volt cél a dominánssá válás a beszélgetésben. Ritkán vágtak
egymás szavába, ami azt jelzi, hogy a beszélgetés nyugodt, lassú tempóban folyt, a téma
pU]HOPLOHJQHPPR]JDWWDPHJW~O]RWWDQDUpV]WYHYĘNHW
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$YLVV]DMHO]ĘOpV
$ YLVV]DMHO]Ę OpVUH D] XWiQ NHUOW VRU KRJ\ PLQGNpW FVRSRUW NLGROJR]WD
egészspJIHMOHV]WĘ MDYDVODWDLW $ YLVV]DMHO]Ę OpVHNUH D FVRSRUWRN PHJKtYWiN D N|]YHWOHQ
YH]HWĘLNHW N|]SRQWYH]HWĘ pV KHO\HWWHVH  YDODPLQW IRJODONR]iV-egészségügyi szakembereket.
Az ülésre a nagyobbik fókuszcsoport telephelyén került sor, mindkét csoport tagjainak
UpV]YpWHOpYHODNRUiEELDNKR]KDVRQOyDQPXQNDLGĘEHQ
Az ülésen a 2. számú fókuszcsoport minden tagja részt vett, az 1.számú csoportból
FVDN|WHQ5DMWXNNtYOMHOHQYROWNpWYH]HWĘpVNpWIRJODONR]iV-egészségügyi szakember.
A fókuszcsoportok tagjai NRUiEEDQ D]W YiODV]WRWWiN KRJ\ D] iOWDOXN HOĘ]HWHVHQ
kidolgozott javaslatokat én ismertessem. Így az ülés során témákba sorolva bemutattam a
MDYDVODWRNDW PDMG D YH]HWĘN LOOHWYH D IRJODONR]iV-egészségügyi szakemberek reagáltak
ezekre. Ezután általában eg\EHV]pOJHWpVERQWDNR]RWWNLDUpV]WYHYĘNpVDYH]HWĘNN|]|WW$]
OpVUH PLQGYpJLJ MHOOHP]Ę YROW D IHV]tWHWW WHPSy D N|]SRQWYH]HWĘ KHO\HQNpQW DXWRNUDWD
OH]iUy YLWiW HOXWDVtWy DWWLWĦGMH (]W D KR]]iiOOiVW MyO WNU|]L D] DOiEEL KR]]iV]yOiVD Ä D
melegétke]WHWpV D9iURVKi]XWFiEDQPHJROGRWWQHK~]]XNYHOHD]LGĘW´
A teljes ülés anyagát elemeztem az alábbi szempontok mentén: a felmerült javaslatok
NH]HOpVHDYH]HWpVUpV]pUĘOYDODPLQWDYH]HWĘNpVDFVRSRUWWDJRNN|]WLNRPPXQLNiFLyVWtOXVD
Az ülés soráQQDJ\RQVRN WL]HQNpW MDYDVODWYLVV]DXWDVtWiVUDNHUOW(QQHN D OHJIĘEE
LQGRNDLDN|YHWNH]ĘNYROWDNSpQ]NpUGpV KiURPMDYDVODW V]DNPDLRN KpWMDYDVODW 8WyEEL
HVHWEHQQHPIHMWHWWpNNLDYH]HWĘNKRJ\PLWpUWHQHNH]DODWWSRQWRVDQ9iODV]XND]WVXJDOlta,
mintha ezeket az ún. szakmai okokat nem foghatnák fel a dolgozók, vagy nem tartozna rájuk,
de ezek a szakmai okok mindenképpen szentek és sérthetetlenek. A javaslatok egy részére a
UpV]WYHYĘN D]W D YiODV]W NDSWiN KRJ\ ÄXWiQDQp]QN´ LOOHWYH ÄWpUMQN YLVV]D Ui NpVĘEE´ Wt]
esetben). Vagy azért, mert további információra volt szükség, más dolgozókat is meg kellene
NpUGH]QLYDJ\IHOVĘEE YH]HWĘLV]LQWUHNHOOYLQQLDGROJRWYDJ\PHUW QLQFVLGĘ D SUREOpPD
részletes megvitatására. A nem visszautasított javaslatok közé olyanok tartoztak, mint, a
kerékpártároló építése, konyhai házirend kifüggesztése, darts tábla beszerzése, évenkénti
FVDSDWpStWĘ EXOL V]HUYH]pVH SR]LWtY YLVV]DMHO]pVHN D YH]HWĘN UpV]pUĘO GLFVĘVpJWiEOD 
ergonómiai szolgáltatások, szemtorna DPXQNDKHO\HQUHQGH]YpQ\HVHWpQPĦV]DNRWHOFVHUpOQL
DPiVLNN|]SRQWWDO/iWKDWyKRJ\DYDOyGLV]HUYH]HWLPXQNDV]HUYH]pVLiWDODNtWiVRNDWLJpQ\OĘ
MDYDVODWRN PLQG HOXWDVtWiVUD NHUOWHN LOOHWYH QpKiQ\ HVHWEHQ D YH]HWĘN tJpUHWHW DGWDN DUUD
KRJ\IHOVĘEEV]intre viszik ezeket.
$] OpV VRUiQ YpJLJ QDJ\RQ NHYpV YROW D YH]HWĘN pV D GROJR]yN N|]WL N|]YHWOHQ
NRPPXQLNiFLy $ GROJR]yN iOWDO NLGROJR]RWW MDYDVODWRNDW pQ LVPHUWHWWHP HUUH D YH]HWĘN
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YiODV]ROWDNHOVĘVRUEDQDN|]SRQWYH]HWĘLOOHWYHH]WNLHJpV]tWHQGĘSontosítandó a helyettese.
$] OpV KDQJXODWD PHJOHKHWĘVHQ DXWRULWHUQHN YROW WHNLQWKHWĘ D N|]SRQWYH]HWĘ ]iUWD OH
többnyire az egyes témákat. Ritkán kért tisztázást, nem szólított meg senkit. Nem tett fel
kérdéseket. A dolgozókat láthatóan elbátortalanította DYH]HWĘKR]]iiOOiVDPtJDEHV]pOJHWpV
elején többször is hozzászóltak dolgozók, a közepe táján radikálisan lecsökkent ezen
N|]EHYHWpVHN KR]]iV]yOiVRN V]iPD $ EHV]pOJHWpV XWROVy QHJ\HGpEHQ D N|]SRQWYH]HWĘ –
egyéb elfoglaltsága miatt - már nem vett részt, s az általunk addig használt termet is el kellett
KDJ\QXQN tJ\ D EHV]pOJHWpVW D N|]SRQWYH]HWĘ-helyettes, a foglalkozás-egészségügyi
szakemberek és a dolgozók részvételével a kertben folytattuk. Ez a beszélgetés sokkal
oldottabb volt, a dolgozók is aktívan hozzászóltak a témákhoz, valódi párbeszéd,
NRPPXQLNiFLy]DMORWW$EHV]pOJHWpVHUpV]pEHQIĘOHJIRJODONR]iV-egészségügyi témákról volt
V]y (]HNUH D MHOHQOHYĘ IRJODONR]iV-HJpV]VpJJ\L IĘRUYRV QDJ\RQ SR]LWtY KDQJQHPEHQ
válaszolt. Egyetlen javaslatot sem utasított el, többnek a megvalósítására konkrét ígéretet tett.
$]OpVQHNHJ\NLYiODV]WRWWiOWDODPMHOOHP]ĘQHNtWpOWUpV]OHWpWUpV]OHWHVHEENYDOLWDWtY
elemzésnek vetettem alá, a fentiekben már alkalmazott szempontok szerint.
Az elemzett beszélgetésréV]OHWUH D] OpV HOVĘ IHOpEHQ NHUOW VRU DPLNRU PpJ D
N|]SRQWYH]HWĘ LV MHOHQ YROW $ EHV]pOJHWpV HOĘ]PpQ\HNpQW DUUyO YROW V]y KRJ\ HJ\LN
WHOHSKHO\HQ VHP PHJROGRWW D PHOHJpWHOKH] MXWiV $ MHOHQOHYĘ YH]HWĘN YiODV]NpSSHQ
elmondták, hogy a 2. számú fókuszcsoport telephelyén ez hamarosan megoldódik, mert nyílik
pWWHUHP0LNRUHJ\GROJR]y D]HOHP]HWWUpV]OHWEHQLVV]HUHSOĘDolgozó2) felvetette, hogy a
JRQG D] KRJ\ D K~V]SHUFHV V]QHW QHP HOHJHQGĘ DUUD KRJ\ HEpGHOMHQHN D YH]HWĘ
kategorikusan visszautasította H]W PRQGYiQ KRJ\ PĦV]DNED MiUyN HVHWpEHQ H] D W|UYpQ\L
HOĘtUiVQHPW|EEROGMiNPHJ$NRQ\KDWDNDUtWiVNpUGpVHIHOpWHWWU|YLGNLWpUĘXWiQLVPpWD]
étkezés és a szünetek hosszának/rövidségének kérdése merült fel, amely problémát a 2. számú
fókuszcsoport jelezte.
A beszélgetésbe, – mint az egész ülés során végig – kevés dolgozó kapcsolódott be:
ketten az 1.számú fókuszcsoportból, és egy dolgozó a 2. számú csoportból. Az ülés során a
IHOYpWHO KHO\HQNpQW LJHQ J\HQJH PLQĘVpJH PLDWW W|EEV]|U HOĘIRUGXOW KRJy egyáltalán nem
OHKHWHWWpUWHQLDPLWHJ\LNYDJ\PiVLNUpV]WYHYĘPRQGYDJ\WDOiOJDWQLNHOOHWW
$]OpVHOVĘQHJ\HGpEHQ - VRU DIDFLOLWiWRUiOWDOLVPHUWHWHWWSUREOpPiUDDYH]HWĘ
– elutasítóan – YiODV]ROWD]ĘYiODV]iWHUĘVtWHWWHPHJV]tQH]WHNpt dolgozó humoros – s ezzel
D SUREOpPD V~O\iW NRPRO\ViJiW OHpUWpNHOĘ N|]EHYHWpVH $ EHV]pOJHWpV N|YHWNH]Ę UpV]pEHQ
(26-42. sor) a 2. számú csoport dolgozója bátortalanul, nagyon halk hangon felvetett
aggályára ebben az esetben egy dolgozó adott elutasító YiODV]W DPHO\HW D YH]HWĘ LV
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PHJHUĘVtWHWW (]W N|YHWĘHQ D SLOODQDWQ\L SDWWKHO\]HWHW DPLW D V]QHW LV MHO]HWW VRU  D
MHOHQOpYĘIRJODONR]iV-HJpV]VpJJ\LIĘRUYRVMDYDVODWDROGRWWDIHO -44- VRU $YH]HWĘpVD]Ę
véleménye mellett korábban felszólaló dolgozók (Dolgozó7, és Dolgozó11) gyorsan a javaslat
PHOOpiOOWDN$SUREOpPDIHOYHWĘV]iP~IyNXV]FVRSRUWWDJMDLQHPUHDJiOWDNDMDYDVODWUD$
VRUEDQNH]GĘGLNDEHV]pOJHWpVQHJ\HGLNUpV]HPHO\EHQDSUREOpPiWIHOYHWĘDolgozó2 az
HOĘ]ĘHNEHQHOKDQJ]RWW javaslatra nem is reagálva, visszatér a korábbi eredeti javaslatához, a
V]QHW PHJKRVV]DEEtWiViKR] (J\ IpOPRQGDW HUHMpLJ D SUREOpPDIHOYHWpVEHQ WiPRJDWMD ĘW D
szintén a 2. fókuszcsoportba tartozó Dolgozó4, majd Dolgozó2 magára marad a
véleményével, a vezeWĘ KHO\HWWHV D YH]HWĘ D PiVLN IyNXV]FVRSRUWED WDUWR]y Dolgozó11 is
szembehelyezkedik vele. Maga a tényleges javaslat csak a 73. sorban hangzik el, addig
Dolgozó2 más szervezeti egységet próbál számára pozitív példaként felhozni. A párhuzam
jogosságát a vH]HWĘ pV D KHO\HWWHVH LV YLVV]DXWDVtWMiN PDMG Dolgozó11 azért támadja a
javaslatot (76-81. sor), mert hátrányba hozná a saját telephelyén dolgozókat a másik
WHOHSKHOO\HO V]HPEHQ V]HULQWH D NpUW HOĘQ\ QHNLN LV ÄMiUQD´  0HJMHOHQLN D WL pV PL
különbségtétel. Ezt az ellenvéleményt Dolgozó2 HJ\ PHJOHSĘQHN KDWy pUYYHO SUyEiOMD PHJ
elhárítani (82. sor), amire Dolgozó7 válaszol hasonló szellemben, érzékeltetve annak nem
helyénvalóságát. Ekkor többen is felvetik, hogy nem érdemes bele menni ebbe a vitába (8689. VRU  $ EHV]pOJHWpVW D] |VV]HJ]Ę OH]iUy V]HUHSEH NHUOĘ KHO\HWWHV IHMH]L EH D]]DO KRJ\
visszatér a foglalkozás-egészségügyi szakember korábbi javaslatára, úgy tekintve azt, mint a
probléma mindenki által elfogadott megoldását.
A beszélgetés során érdekes módon szembe került egymással a két fókuszcsoport
Qp]ĘSRQWMD$]V]iP~IyNXV]FVRSRUWWDJMDLQDNPHJV]yODOiVDLDUUDXWDOWDNKRJ\ĘNRV]WMiND
YH]HWĘ iOOiVSRQWMiW V QHP pUWLN D V]iP~ IyNXV]FVRSRUW IHOYHWpVpW YDJ\ OHJDOiEELV QHP
ismerik el jogosnak. A V]iP~IyNXV]FVRSRUWEyO|VV]HVHQHJ\GROJR]yV]yODOWPHJĘNHUOW
a támadások össztüzébe. Egy másik dolgozó (Dolgozó4 – 62. sor) egy félmondat erejéig
PHJNtVpUHOWHĘWWiPRJDWQLQHPVRNVLNHUUHODV]DYiEDYiJWDNPRQGDQGyMiWQHPIHMH]WHEH
A beszélgeWpVHOVĘUpV]pEHQKRVV]~DNDPHJV]yODOiVRNQLQFVLVLJD]iQEHV]pOJHWpVD
YH]HWĘUHDJiODIDFLOLWiURUiOWDOHOĘKR]RWWSUREOpPiUD$PiVRGLNUpV]HOVĘIHOpEHQHOLQGXOHJ\
U|YLG SiUEHV]pG J\RUVDEE EHV]pOĘYiOWiVRNNDO GH KDPDURVDQ D YH]HWĘ ÄSiUWMiQ iOOy´
Dolgozó11 PDJiKR] UDJDGMD D V]yW pV KRVV]DQ EHV]pO ,JD]iQ SiUEHV]pG MHOOHJĦ J\RUV
EHV]pOĘYiOWiVRN FVDN D  pV  VRU N|]|WWL V]DNDV]EDQ YDQQDN DPLNRU HOKDQJ]LN D
foglalkozás-egészségügyi szakember javaslata. Ekkor fokozódik a beszélgetés üteme, amit a
SiUKX]DPRV PHJV]yODOiVRN LV MHOH]QHN PtJ D EHV]pOJHWpV HOVĘ IHOpEHQ DOLJ EHV]pOQHN
párhuzamosan, itt a megszólalások többsége párhuzamosan folyik. A beszélgetés utolsó
131

UpV]pEHQDIHOIRNR]yGyYLWiEDQV]LQWpQJ\DNRULDNDSiUKX]DPRVPHJV]yODOiVRNGHD]HOĘ]Ę
V]DNDV]V]LQWMpWQHPpULNHO(NNRUDPHJV]yODOiVRNiWODJRVKRVV]DLV~MIHQWPHJQĘHJ\NLFVLW
de Dolgozó11 érvelését nem számítva egy-két sornál nem lesz hosszabb.
$ SiUKX]DPRV EHV]pGHW D NO|QE|]Ę V]DNDV]RNEDQ HOWpUĘ PyGRQ NH]HOLN $
EHV]pOJHWpVHOVĘ IHOpEHQD]HJ\PiVVDOSiUKX]DPRVDQEHV]pOĘN]DYDUWDODQXOIRO\WDWMiNWRYiEE
a mondandójukat (pl. 11.12. sor), a harmadik szakaszban leginkább rövid, egy-kétszavas
KHO\HVOpVHN KDQJ]DQDN HO SiUKX]DPRVDQ H]]HO QHP NL]|NNHQWYH D EHV]pOĘW SO -48. sor).
Az utolsó szakaszban a párhuzamos megszólalás egyesekbe bent rekeszti a szót (pl. 62, 63.
VRU  PiV HVHWEHQ IRO\LN WRYiEE D PHJV]yODOiV 6ĘW RO\DQ LV HOĘIRUGXO KRJ\ D] HJ\PiVVDO
SiUKX]DPRVDQEHV]pOĘNUHDJiOQDNDPiVLNiOWDOYHONHJ\LGĘEHQHOPRQGRWWDNUD -68. sor).
$ EHV]pOJHWpV YpJH IHOp D] LQGXODWRN LQWHQ]LWiViQDN Q|YHNHGpVpYHO D] LV HOĘIRUGXO KRJ\
hárman beszélnek egyszerre.
$ EHV]pOĘ YiOWiVRNDW HOHLQWH ULWNiQ HOĘ]L PHJ YHUVHQJpV D V]ypUW QpKD V]QHWHN LV
vannak az egyes megszólalások között (pl. 26., 28. sor). A harmadik szakaszban, mikor
IHOJ\RUVXODEHV]pOJHWpVWHPHW|EEV]|UHOĘIRUGXOXJ\DQDNNRUKRJ\DN|YHWNH]ĘPHJV]yODOy
QHP WXGMD NLYiUQL D] HOĘ]Ę PHJV]yODOiViQDN YpJpW pV YHOH SiUKX]DPRVDQ HONH]G EHV]pOL
HNNRUiOWDOiEDQD]HOĘ]ĘPHJV]yODOyIplbehagyja mondandóját (pl. 54-55. sor). A beszélgetés
XWROVy pU]HOPLOHJ OHJIHOIRNR]RWWDEE V]DNDV]iEDQ W|EEV]|U HOĘIRUGXO HJ\PiV V]DYiED YiJYD
V]HUH]QHNV]yWDEHV]pOĘN SOVRU 
$] HJ\PiVW N|YHWĘ PHJV]yODOiVRN iOWDOiEDQ UHDJiOQDN HJ\PiVUD 9DQ néhány –
általában párhuzamosan elhangzó – megszólalás, ami válasz nélkül marad, mintha meg se
KDOODQiNĘNHW SOVRUEDQDKHO\HWWHVLGĘHOĘWWHOKDQJ]yOH]iUyMDYDVODWD 
Szünetek megjelennek egyrészt a megszólalások közben, egyéni jellegzetességként,
LOOHWYH PHJV]yODOiVRN N|]|WW iOWDOiEDQ DPLNRU YDODPLO\HQ NULWLNXV SRQW iOO HOĘ D
EHV]pOJHWpVEHQ SpOGiXO D  VRUEDQ DPLNRU D YH]HWĘ PLQWHJ\ NDWHJRULNXVDQ OH]iUMD D
beszélgetést, majd a 28. sorban, miután Dolgozó2 ezzel a lezárással nem ért egyet.
A EHV]pOĘN iOWDO KDV]QiOW NLIHMH]pVHN NtYOiOOyN V]iPiUD LV MyO pUWKHWĘHN $ YH]HWĘ
LOOHWYH D] ĘW WiPRJDWy Dolgozó11 KR] EH RO\DQ ]VDUJRQW PLQW KRJ\ ÄHUĘIRUUiV JRQGRN´
„nincs ilyen gombunk”. Elhangzanak utalások a szünetek hosszára az adott szervezeti
eJ\VpJEHQLOOHWYHEROWRNpVDEIpKHO\pUHPHJN|]HOtWKHWĘVpJpUHDPLHVHWOHJPpJD]OpVHQ
MHOHQOHYĘNPLQGHJ\LNpQHNVHPLVPHUW
$] HJ\HV EHV]pOĘN PHJQ\LOYiQXOiViQDN HJ\pQL MHOOHJ]HWHVVpJHL $ YLWiEDQ NHYHVHQ
YHV]QHNUpV]WDMHOHQOHYĘNN|]O$NpWYH]HWĘ a foglalkozás-egészségügyi szakember, s négy
GROJR]y NHWWĘ D] HJ\LN IyNXV]FVRSRUWEyO NHWWĘ D PiVLNEyO $ YH]HWĘ által használt
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NLIHMH]pVHNPRQGDWIRUPiNMHO]LND]ĘYpJUHKDMWyLKDWDOPiWD]HOKDQJ]RWWDNDWNDWHJRULNXVDQ
megítéli aszerint, hogy jó, vagy rRVV]|WOHWUĘOYDQ-HV]y V]HULQWH $YH]HWĘQDJ\RQVRNV]RU
használja a nem szót. Ha vele párhuzamosan beszél valaki, az nem zökkenti ki, folytatja a
mondandóját (pl. 12-14.sor). Megszólalásai közben nyomatékosítás végett tart rövid
szüneteket. Kérdéseket nem tesz fel, végig nagyon határozott. A beszélgetés utolsó
szakaszában háttérbe vonul, véleményét már korábban kifejtette, hagyja, hogy támogatói
pUYHOMHQHN FVDN U|YLGHQ PHJHUĘVtWL D] iOWDOXN HOPRQGRWWDNDW SO VRU  Helyettese lezáró,
|VV]HJ]Ę WLWNiUL V]HUHSEHQ YDQ $ YH]HWĘK|] NpSHVW HJ\pUWHOPĦHQ D KiWWpUEHQ PDUDG (OVĘ
megszólalása a vitában akkor van, mikor már a beszélgetés elején megpróbálja azzal lezárni a
témát, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakember javaslatát, mint megoldást rögzítené. Ez
korai ekkor még, kérdésére nem is érkezik válasz. A beszélgetés utolsó szakaszában próbál
MREEDQ EHNDSFVROyGQL Ę UHDJiO D Dolgozó2 által felhozott párhuzamra (63., 65. sor). A
OHJW|EE NpUGĘ PRQGDW D] Ę V]iMiEyO KDQJ]LN HO DPL DUUD XWDO KRJ\ W|UHNV]LN D tisztázói
szerepkör betöltésére, ugyanakkor lezárásként egy olyan megoldást rögzít, amivel a problémát
IHOKR]yQHPpUWHJ\HWD]ĘSUREOpPiMiWWHKiWQHPROGMDPHJ$IĘRUYRVmegszólalásával egy
ÄSDWWKHO\]HWHW´ ROG IHO ~MV]HUĦ PHJROGiVL MDYDVODWiYDO IHOSHzsdíti a vitát. Megszólalásai
rövidek, nem törekszik domináns szerepre, a javaslat kifejtése után vissza is vonul a vitából.
Dolgozó2 D SUREOpPDKRUGR]y &VDN DNNRU V]yODO PHJ PLNRU HJ\ V]iPiUD QHP NLHOpJtWĘ
válasz hangzik el a facilitátor által ismertetetW IHOYHWpVUH $ EHV]pOJHWpV N|]pSVĘ UpV]pEHQ
mikor a javaslat elhangzik, egyáltalán nem vesz részt, jelezve, hogy nem veszi azt komolyan,
PDMG D] XWROVy V]DNDV]EDQ yYDWRVDQ HJ\ NOVĘ SiUKX]DPPDO IHOYH]HWYH KR]DNRGLN HOĘ D]
általa kívánatosnak tartott megROGiVVDO $ YpOHPpQ\pYHO V]HPEHQ IHOKR]RWW pUYHN HOĘV]|U
HOEL]RQ\WDODQtWMiN OiVG V]QHW D  VRUEDQ  PDMG HJ\ D W|EEL UpV]WYHYĘ V]iPiUD QHP
HOIRJDGKDWy QHYHWVpJHVQHN WĦQĘ YiODV]W DG  VRU  V H]]HO YpJNpSS PDUJLQDOL]iOyGLN D
helyzete. Senki sem támogatja, véleményével egyedül marad. A beszélgetés végén kivonul a
kommunikációból. Dolgozó7 és Dolgozó11 HOĘV]|UPLQWDYH]HWĘYpOHPpQ\pQHNWiPRJDWyLD
YH]HWĘ Qp]ĘSRQWMiYDO D]RQRVXOyN OpSQHN IHO $ IĘRUYRV HOKDQJ]RWW MDYDVODWiKR] D]RQQDO
csatlakoznak, azt Dolgozó7 egy lépéssel tovább is viszi (49. sor). Többször beszélnek
HJ\PiVVDOYDJ\DYH]HWĘYHOSiUKX]DPRVDQDolgozó11 a 76. sorban önálló véleményének ad
hangot, mikor kifejti, hogy Dolgozó2 MDYDVODWiW D] Ę WHOHSKHO\pUH Qp]YH LJD]ViJWDODQQDN
tartaná. Dolgozó7 a „képtelen” érvre hasonló stílusban reagál, érzékeltetve annak
abszurditását.
Összefoglalva az elemzés eredményeit, az elemzett – egyébként az egész ülés
IRO\DPDWiUD PHJOHKHWĘVHQ MHOOHP]Ę – beszélgetésben egy dolgozó által megfogalmazott
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javaslat elutasításra került, oly módon, hogy már-már a dolgozó vált nevetségessé javaslata
PLDWW$YH]HWĘpVD]ĘYpOHPpQ\pWWiPRJDWyNHJ\RO\DQMDYDVODWPHOOHWWiOOWDNNLDPLFVDN
látszólagos javaslat, hiszen a problémagazdáknak valójában nem jelentett megoldást. A
EHV]pOJHWpVVRUiQNLpOH]ĘG|WWHJ\HOOHQWpWQHPFVDNDGROJR]yNpVDYH]HWĘ N KDQHPHJ\HV
dolgozói csoportok között is. Bár a beszélgetés látszólag demokratikusan zajlott, valójában
nem érvényesültek a demokrácia szabályai.
$YLVV]DMHO]ĘOpVHQPHJállapodtunk arról, hogy néhány hónap elteltével tartunk egy
~MDEEXWiQN|YHWĘOpVWDKROiWWHNLQWMNKRJ\KRYDMXWRWWXQNPLNYDOyVXOWDNPHJDIHOPHUOW
javaslatokból, ezek elérték-e a kívánt hatást, hogyan tovább, stb.
2.3 Problémák – az egészségfejles]WĘSURJUDPRNQHKp]VpJHL
$] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ IyNXV]FVRSRUWRN XWROVy OpVH pV D] HJ\pQL HJpV]VpJIHMOHV]WpVL
SURJUDPWHUYNLGROJR]iVDXWiQQpKiQ\KyQDSSDODV]HUYH]HWEHQDNXWDWiVEDQUpV]WYHYĘWHOMHV
GROJR]yL iOORPiQ\ NLV]HUYH]pVpUĘO G|QW|WWHN OpWV]iP-gazdálkodási, költségcsökkentési
okokból. A kiszervezett dolgozók ugyanazt a munkát, ugyanott, ugyanolyan feltételekkel
IRJMiN YpJH]QL FVDN D PXQNiOWDWyMXN YiOWR]LN (] D YiOWR]iV LOOHWYH D YiOWR]iVW PHJHOĘ]Ę
EL]RQ\WDODQ KHO\]HW PpJLV RO\DQ KRUGHUHMĦ D GRlgozók testi-lelki egészségére potenciálisan
RO\DQQDJ\KDWiV~YROWKRJ\OHKHWHWOHQQpWHWWHYROQDD]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPHVHWOHJHV
hatásának kimutatását. Ezen felül a szervezetben a kialakult átmeneti helyzetben nem volt
megoldott a program folytatása, finanszírozása, menedzselése, így be kellett azt rekeszteni.
0pJ D NLV]HUYH]pVHN PHJNH]GĘGpVH HOĘWW GH PiU HQQHN D WpQ\QHN D] LVPHUHWpEHQ
NHUOWVRUD]XWiQN|YHWĘOpVUH
8WiQN|YHWĘOpV
$]XWiQN|YHWĘOpVUHN|]HOKDWKyQDSSDODYLVV]DMHO]ĘOpVXtán került sor. A dolgozók
ekkor már több hónapja tudták, hogy milyen változások vannak kilátásban. Az ülésen a
YH]HWĘNN|]OFVDNDN|]SRQWYH]HWĘKHO\HWWHVYHWWUpV]WDGROJR]yNN|]OSHGLJ|WHQYROWDN
jelen: ketten az 1.számú fókuszcsoportból, és hárman a 2. számú csoportból. Az utolsó ülésen
MHOHQ OHYĘ IRJODONR]iV-HJpV]VpJJ\L IĘRUYRVQĘ LGĘN|]EHQ PiV EHRV]WiVED NHUOW DKRO PiU
nem volt befolyása ezekre a kérdésekre, így a korábban vele egyeztetett javaslatokból semmi
sem valósult meg.
Az ülésen áttekintettük, hogy mi valósult meg a korábbi javaslatokból, ami nem
valósult meg, azok a jelen körülmények között megvalósíthatóak-e, illetve milyen újabb
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SUREOpPiNPHUOWHNIHODNV]|E|QiOOyYiOWR]iVRNQ\RPiQ$]OpVKDQJXODWDPHJOHKHWĘVHQ
lemondó, pesszimista volt. Nyoma sem volt annak a lelkesedésnek, energikusságnak, ami
PpJ D YLVV]DMHO]Ę OpVHQ LV PHJQ\LOYiQXOW HJ\LN YDJ\ PiVLN ROGDOUyO $ MHOHQOHYĘ YH]HWĘ
gyakorlatilag sorra bemutatta, hogy az egyes javaslatok miért nem valósultak meg, s a legtöbb
eseWEHQ VHPPLO\HQ UHPpQQ\HO VHP NHFVHJWHWHWW H]HN HVHWOHJHV NpVĘEEL PHJYDOyVXOiViYDO
NDSFVRODWEDQ 7|EE HVHWEHQ LV D]W MHOH]WH KRJ\ Ę D] DGRWW MDYDVODW PHJYDOyVtWKDWDWODQViJiW
PiUDYLVV]DMHO]ĘOpVHQLVOiWWDKRORWWDNNRUHJpV]HQPiVKRJ\Q\LODWNR]RWW
A javaslatokkal kapcsolatban kiderült, hogy a fizikai körülményekkel kapcsolatban
még a kerékpártároló létesítése sem valósult meg, mert építési engedélyre várnak. A
WDNDUtWiVEDQ QHP W|UWpQW HOĘUHOpSpV $] pWNH]pV PHJROGiViEDQ D KHO\]HW YiOWR]DWODQ HJ\LN
heO\V]tQHQ VHP LJD]iQ PHJROGRWW D PHOHJpWNH]pV $ VSRUWHV]N|]|N MREE HOpUKHWĘVpJpQHN
érdekében történtek ugyan lépések, de még odáig sem jutottak el, hogy felmérést készítsenek
HQQHNYiUKDWyN|OWVpJHLUĘO.HUWLE~WRURNDWUHQGHOWHNGHPpJQHPNDSWDNYiODV]W A fizikai
környezet jobbá tételére vonatkozó javaslatok megbeszélése közben felmerült a kérdés, hogy
egyáltalán maradnak-H HEEHQ D] pSOHWEHQ $ MHOHQOHYĘ N|]SRQWYH]HWĘ KHO\HWWHV QHP WXGWD
erre a választ. 9ROW RO\DQ HVHW DKRO D N|]SRQWYH]HWĘ KHO\HWWHV Hgyfajta körkörös érvelésbe
bonyolódott azt magyarázván, hogy miért nem valósultak meg saját korábbi ígéreteik:
tJpUHWNNHO HOOHQWpWEHQ QHP NpV]tWHWWHN IHOPpUpVW D NpS]pVL LJpQ\HNUĘO PRQGYiQ KRJ\
úgysem tudnák kielégíteni azokat, de ha egy igény felmerülne, azzal foglalkoznának vele,
PRQGWD .|]SRQW EXOLW PiU D YH]HWĘ HOPRQGiVD V]HULQW pSSHQ PHJV]HUYH]WpN PLNRU M|WW D
leépítések híre, így végül lemondták. A pozitív visszajelzések rendszeresítésére bevezették a
GLFVĘVpJWiEOiWpVDÄKyHPEHUpW´
A dolgozók az ülés végén elmondták, hogy bár az jól hangzik, hogy szervezetük részt
YHWW HJ\ LO\HQ SURJUDPEDQ GH ĘN OiWKDWyDQ HJ\iOWDOiQ QHP IRQWRVDN D V]HUYH]HW V]iPiUD
KLV]HQNLV]HUYH]LNĘNHW
$ NLV]HUYH]pVHN LGĘV]DNiEDQ D NtVpUOHWL pV D NRQWUROOFVRSRUW N|]YHWOHQ YH]HWĘLYHO
LQWHUM~W NpV]tWHWWHP D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPPDO LOOHWYH D V]HUYH]HWL YiOWR]iVRNQDN D
program folytatására gyakorolt hatásaival kapcsolatban.
9H]HWĘLLQWHUM~
$] LQWHUM~UD %XGDSHVWHQ NHUOW VRU KiURP KyQDSSDO D] XWiQN|YHWĘ OpV XWiQ A
N|]SRQWYH]HWĘV]HPpO\HVHQYROWMHOHQDNRQWUROOFVRSRUWYH]HWĘMHSHGLJWHOHIRQRQFVDWODNR]RWW
hozzánk.
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$] LQWHUM~EDQ HOĘV]|U D NLV]HUYH]pV PyGMiUyO N|UOPpQ\HLUĘO EHV]pOJHWWQN
Elmondták, hogy a kiszervezés pontos körülményeit még most, négy hónappal a tényleges
GiWXPHOĘWWVHPLVPHULND]HPEHUHN$NLV]HUYH]pVRNDN|OWVpJFV|NNHQWpVYROW
$]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPPDONDSFVRODWEDQHOPRQGWiNDYH]HWĘNKRJ\IRQWRVQDN
tartják, mert az egészségesebb ember másként is dolgozik. Fontos ugyanakkor, hogy nem
nyugodhat az egész a vállalat vállán, maguknak, a dolgozóknak is aktívan részt kell benne
YHQQLN $ YH]HWĘN HOPRQGWiN KRJ\ YpOHPpQ\N V]HULQW D KDVRQOy HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
EHDYDWNR]iVRN PĦN|GWHWpVpKH] V]NVpJHV KHO\L V]LQWHQ pOĘQ WDUWDQL pV IRO\DPDWRVDQ
menedzselni a programot, kell egy csapat, aki folyamatosan jelen van, és ezzel „nyüstöli a
GROJR]yN IHMpW´ 8J\DQDNNRU D SURJUDP PĦN|GpVpKH] SpQ]UH LV QDJ\ V]NVpJ YDQ HQQHN
PHJV]HU]pVpKH] SHGLJ IRQWRV D IHOVĘV]LQWĦ SpQ]J\L YH]HWpV EHYRQiVD $ PXQNDKHO\L
HJpV]VpJIHMOHV]WpVQHNEHNHOOpSOQLHD]HPEHULHUĘIRUUiVPHQHG]VHOpVLIHODGDWRNN|]pLOOHWYH
D YiOODODWLN|OWVpJYHWpVEH$]HPEHULHUĘIRUUiVPHQHG]VHOpVLIHODGDWRNN|]pVRUROiVD]pUWLV
fontos lenne, mert így – OpYpQN|WHOH]ĘIHODGDWXN– PDJXNDYH]HWĘk is jobban szakítanának
LGĘWDIRO\DPDWEDQYDOy DNWtYN|]UHPĦN|GpVUH $YH]HWĘNIRQWRVQDN WDUWRWWiN YROQDKRJ\ D
MHOHQ VWUHVV]HV KHO\]HWEHQ D NLV]HUYH]pVHN LGĘV]DNiEDQ OHJDOiEE D] HJ\pQL IyNXV]~
HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNYDOyVXOMDQDNPHJ (UUHD]RQEDQDIHOVĘYH]HWpVWiPRJDWiViQDN
hiányában nem kerülhetett sor.)
Jelen program megszakadása ennek fényében azzal is magyarázható, hogy az
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDP LQGtWiVD QHP D YiOODODW EHOVĘ IHOLVPHUW LJpQ\pEĘO IDNDGW KDQHP
egy kutatásban való részvételre vonatkozó felkérésre igent mondva, mintegy „szívességet tett”
DYH]HWpV$]HJpV]VpJIHMOHV]WĘIyNXV]FVRSRUWRNPĦN|GpVH|QPDJiEDQLVNLYiOWKDWHOOHQiOOiVW
a vezetés körében, még akkor is, ha elkötelezettek a dolgozók egészségének fejlesztése
mellett. $ KLHUDUFKLNXV D] DOXOUyO M|YĘ NH]GHPpQ\H]pVHNHW QHP YDJ\ FVDN IRUPiOLVDQ NLV
PpUWpNEHQWiPRJDWyV]HUYH]HWHNEHQXJ\DQLVIHQ\HJHWpVNpQWpOKHWLNPHJDYH]HWpVNO|QE|]Ę
szintjein a dolgozók egyes kérdésekkel való elégedetlenségét, illetve a problémákra adott
PHJROGiVL MDYDVODWDLW (]HQ IHOO PDJD D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ V]DNDHPEHU LV PLQW NOVĘ
V]DNpUWĘ IHQ\HJHWĘ OHKHW D VDMiW SR]tFLyMiEDQ EL]RQ\WDODQ GROJR]yLYDO QHP My NDSFVRODWRW
IHQQWDUWyYH]HWĘV]iPiUD-HOHQYL]VJiODWEDQpQPLQWIDFLOLWiWRUDGROJR]yk szemében egyfajta
N|]YHWtWĘ NpSYLVHOĘ J\YpG V]HUHSN|UEH NHUOWHP $ N|]YHWOHQ YH]HWĘNNHO My YROW D
NDSFVRODW HOIRJDGyDQ iOOWDN D SURJUDPKR] +LiQ\]RWW YLV]RQW D IHOVĘEE YH]HWĘL V]LQWHNUĘO
pUNH]Ę HJ\pUWHOPĦ DQ\DJL pV HUN|OFVL WiPRJDWiV DPL D MDYDVODWRN EHYH]HWpVpW OHKHWĘYp WHWWH
YROQD eSSHQ H]pUW IRQWRVQDN WDUWRP KRJ\ D V]HUYH]HWL IyNXV]~ HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
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SURJUDPRNDW EHYH]HWĘ V]HUYH]HWHNEHQ D YH]HWĘN NHOOĘHQ HON|WHOH]HWWHN OHJ\HQHN pV SRQWRV
LQIRUPiFLyNNDOUHQGHONH]]HQHNDPyGV]HUHOYHLUĘOPĦN|Gpsi módjáról. Csak így biztosítható
XJ\DQLV KRJ\ D SURJUDP YpJLJYLKHWĘ OHJ\HQ LOOHWYH D IHOPHUOW MDYDVODWRN LV – legalábbis
legnagyobb részben – megvalósításra kerüljenek. Utóbbi hiányában ugyanis a dolgozók
közérzete, munkahelyi elégedettsége még romolhat is, hiszen a program során esetlegesen
~MDEE SUREOpPiV PXQNDKHO\L WpQ\H]ĘNUH ILJ\HOKHWQHN IHO pV PHJ NHOO WDSDV]WDOQLXN KRJ\ D
vezetés nem akar, vagy nem tud ezeken a problémákon segíteni. Jelen esetben nem teljesült ez
a két alapfeltétel, és a kiszervezés újabb, komoly akadályokat gördített a program folytatása
HOptJ\H]WDW|EEV]|U|VHQKiWUiQ\RVKHO\]HWHWDSURJUDPEDQUpV]WYHYĘN|]YHWOHQYH]HWĘND
fókuszcsoportok tagjai és kutatók elkötelezettsége, lelkesedése már nem tudta ellensúlyozni.
Ez – a kutatás folytatását megakadályozó - probléma ráirányítja a figyelmünket a
V]HUYH]HWL IyNXV]~ HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN HJ\LN IRQWRV WRYiEEL QHKp]VpJpUH LV D
folyamatosan változó piaci igényekhez alkalmazkodni kénytelen, így állandóan átalakuló
szervezetekben nehéz a dolgozók egészségi állapotában, elégedettségében, életmódjában
EHN|YHWNH]HWW YiOWR]iVRNDW HJ\pUWHOPĦHQ D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPQDN WXODMGRQtWDQL
NLV]ĦUQLDGROJR]yWpUĘ HJ\pEKDWiVRNN|]O8J\DQDNNRU D]HJ\pQL IyNXV]~ EHDYDWNR]iVRN
alkalmazása szervezeti változtatások nélkül alacsony hatékonyságú és etikai aggályokat is
felvethet

(lásd

például

Murphy,

1984):

Szabad-e

a

dolgozókat

az

esetlegesen

HJpV]VpJNiURVtWy PHJWHUKHOĘ PXQNDN|UOPpQ\HNNHO V]HPEHQ HG]HWWHEEp HOOHQiOOyEEi
alkalmazkodyEEiWHQQLDQpONOKRJ\PDJXNRQDNHGYH]ĘWOHQN|UOPpQ\HNHQPHJSUyEiOQiQN
javítani? A NpW PHJN|]HOtWpVQHN HJ\PiVW WiPRJDWYD NHOOHQH PĦN|GQLH D] HJ\pQL IyNXV]~
stratégiáknak a szervezeti fókuszút kiegészítve ott kellene beavatkozni, ahol – anyagi, vagy
más okok miatt – az objektív körülmények nem megváltoztathatóak (Gangster et al, 1982).
0HJJ\Ę]ĘGpVHP – PHO\HW D V]HUYH]HWL IyNXV]~ HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN RO\DQ D] HOVĘ
fejezetben idézett, hatásvizsgálatai is alátámasztanak, mint például: Terra (1995, idézi
Liukkonen et al, 1999), Lourijsen és munkatársai (1999), Theorell és Wahlstedt (1999).
Mikkelsen és munkatársai (2000) -, hogy a szervezeti fókuszú beavatkozásokra minden
PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPEDQ V]NVpJ YDQ PpJ DNNRU LV KD PHJYDOyVttásuk
RO\NRUDNDGiO\RNEDWN|]LNLOOHWYHKDKDWiVXNQHKH]HQPpUKHWĘ
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2.4. Általánosítható tapasztalatok – lépések egy átfogó munkahelyi egészségfejlesztési
modell felé
Az alábbiakban röviden összefoglalom, hogy a kutatás során szerzett tapasztalatok
alDSMiQ PLO\HQ NRPSOH[ HJ\pQL pV V]HUYH]HWL IyNXV]~ PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ PRGHOO
további kipróbálását, alkalmazását tartanám fontosnak, kívánatosnak.
A program egyik legfontosabb elemének a vezetés és a dolgozók támogatását tartom,
így nagyon fontos KRJ\ D IHOVĘ – G|QWpVKR]yL MRJN|UUHO pV IRUUiVRN IHOHWW UHQGHONH]Ę –
YH]HWpV D SURJUDPKR] DQQDN PĦN|GpVL PyGMiW UpV]OHWHVHQ LVPHUYH DGMD KR]]iMiUXOiViW pV
maximális

támogatását.

Ugyanakkor

a

program

célcsoportját

alkotó

dolgozók

HJ\WWPĦN|GpVpUH LV V]NVpJ YDQ H]pUW D GROJR]yNDW PiU D NH]GHWHNWĘO pUGHPHV EHYRQQL D
SURJUDP NLDODNtWiViED $] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ IyNXV]FVRSRUWRN DONDOPD]iViQ W~O HQQHN PiV
fórumait is biztosítani kell, hiszen a csoportokban nem vesz részt mindenki, s az is kérdéses,
hogy a hazáQNUD MHOOHP]Ę SROLWLNDL NXOW~UiEDQ – vagy annak hiányában – a csoportban
UpV]WYHYĘ GROJR]yN PHQQ\LUH WXGMiN pV DNDUMiN W|EEL NROOpJiMXN YpOHPpQ\pW NpSYLVHOQL
)RQWRV D FVRSRUWEDQ QHP UpV]WYHYĘN IRO\DPDWRV WiMpNR]WDWiVD D FVRSRUWEDQ W|UWpQWHNUĘO
visszajelzpVL UHDJiOiVL OHKHWĘVpJHW LV EL]WRVtWYD V]iPXNUD $] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
IyNXV]FVRSRUWRN UpV]WYHYĘLQHN |VV]HiOOtWiVDNRU PHJIRQWROiVUD pUGHPHV YHJ\HV YH]HWĘL pV
EHRV]WRWWL V]LQWHNHW LV NpSYLVHOĘ FVRSRUWRNDW |VV]HiOOtWDQL $ YH]HWĘN MHOHQOpWpQHN KLiQ\iEDQ
ugyanis nagyon elrugaszkodhatnak a megvalósíthatóság talajáról a javaslatok, illetve a
fókuszcsoport ülései könnyen a vezetéssel, a vállalattal szembeni panasznapba fordulhatnak.
Fontosnak tartom az egészségnek, mint értéknek a vállalati kultúrában való elültetését
RO\PyGRQ KRJ\ HJ\ YDJ\ QpKiQ\  HJpV]VpJIHMOHV]WĘ IyNXV]FVRSRUW OH]DMOiVD XWiQ |QNpQW
MHOHQWNH]ĘGROJR]yNN|]OIyNXV]FVRSRUWPRGHUiWRUUiNpSH]]QNNLQpKiQ\DWtJ\DM|YĘEHQ
H]HN D IyNXV]FVRSRUWRN PiU NOVĘ WDQiFVDGyN MHOHQOpWH QpONO LV LQGtWKDWóak. Ezek a
PRGHUiWRURN D]RQ IHOO KRJ\ YH]HWLN D IyNXV]FVRSRUWRW HJ\IDMWD HJpV]VpJL IHOHOĘVNpQW
figyelik a munkahelyi, szervezeti folyamatoknak az egészségre gyakorolt hatását is –
UpV]OHJHVHQ iWYpYH D UpV]EHQ YDJ\ WHOMHVHQ PHJV]ĦQW V]DNV]HUYH]HWHN IHODdatait. Utóbbi
HONpS]HOpVHQQHNDPXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WĘNXWDWiVLWHUYQHNLVDUpV]pWNpSH]WH
3. KONKLÚZIÓ
$ EHYH]HWĘEHQ XWDOWDP Ui KRJ\ PHNNRUD MHOHQWĘVpJH YDQ LOOHWYH OHQQH  MHOHQOHJ
KD]iQNEDQ D PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRNQDN $ 0DJ\DURUV]iJRW MHOOHP]Ę
HOV]RPRUtWy QpSHJpV]VpJL DGDWRN MDYXOiViKR] iWIRJy QDJ\ W|PHJHNHW EHYRQy PHJHOĘ]Ę
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programokra van szükség. Ezeknek a programoknak a finanszírozásában, lebonyolításában
NLHPHONHGĘ V]HUHSHW NHOOHQH YiOODOQLXN D V]HUYH]HWHNQHN HJ\UpV]W, mert - mint arra fent
utaltunk - iOWDOiEDQ N|]YHWOHQ DQ\DJL pUGHNN IĦ]ĘGLN GROJR]yLN MREE HJpV]VpJL iOODSRWKR]
másrészt a programok finanszírozásához, megvalósításához is több forrással rendelkeznek,
PLQW D] HJpV]VpJJ\ $ PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ programok

magyarországi

elterjedésének feltétele megbízható hatásvizsgálatok elvégzése és publikálása. Ehhez kívánt
hozzájárulni a fejezetben bemutatott – sajnálatos módon félbeszakadt - kutatás is, melynek
HOVĘ HUHGPpQ\HLW PHJYDOyVXOW OpSpVHLW HEEHQ D IHjezetben összefoglaltam. A felmerült
QHKp]VpJHN HOOHQpUH D NXWDWiVEDQ UpV]W YHYĘN W|UHNYpVH - az itt szerzett tapasztalatok
felhasználásával

- WRYiEEL PDJ\DURUV]iJL PXQNDKHO\L HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN

kidolgozása, kipróbálása, valamint a szemlélet és a módszer köztudatban való elültetése,
elterjesztése.
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ZÁRÓGONDOLATOK
$] HOVĘ IHMH]HW ]iUyPRQGDWDL N|]|WW V]HUHSHOW KRJ\ D NRPSOH[ PXQNDKHO\L
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDPRN PLQG V]pOHVHEE N|UĦ KD]DL HOWHUMHGpVpKH] V]NVpJHV W|EEHN
között az egészség értékként való elfogadása, valamint az egészségfejlesztés szemléletének,
PyGV]HUHLQHN pV KDWpNRQ\ViJiQDN D YiOODODWYH]HWĘNNHO YDOy PHJLVPHUWHWpVH 6DMiW
GROJR]DWRPHOVĘGOHJHVMHOHQWĘVpJpWHIHOWpWHOHNKH]YDOyKR]]iMiUXOiViEDQOiWRPDPHQQ\LEHQ
az egészség értékként való elfogadtatásához, az ezzel kapcsolatos egészségnevelés
megtervezéséhez fontos az egészségre vonatkozó hiedelmek, nézetek részletes ismerete,
illetve a munkahelyi egészségfejlesztés szemléletének és gyakorlatának elterjesztéséhez
szükséges az általam megtervezett-, és részben megvalósított kutatáshoz hasonló vizsgálatok
mind nagyobb számú elvégzése és dokumentálása.
A stresszre és az egészségre vonatkozó laikus elképzelésekkel foglalkozó kutatás
fontos eredménye, hogy egyszerre, statisztikai módszerekkel vizsgálta az egészségre és a
stresszre vonatkozó hiedelmeket, s ezek kapcsolatát egymással, illetve az átélt stresszel és
HJpV]VpJLiOODSRWWDO(]]HOHJ\OpSpVWWHWWDIHOpKRJ\D]HJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNDODSMiW
olyan modellek adhassák, melyek az egészségre vonatkozó hiedelmek alapján jósolják be a
FpOUDYH]HWĘ HJpV]VpJIHMOHV]WĘ YLVHONHGpVHNHW $ NXWDWiV HPH iOWDOiQRV MHOHQWĘVpJpQ W~O D
NRQNUpWPXQNDKHO\LHJpV]VpJIHMOHV]WĘSURJUDPRNPHJWHUYH]pVpKH]LVQDJ\RQIRQWRVDGDOpNRW
adhat. Az eredmények fHOKDV]QiOiViYDO N|]HOHEE NHUOKHWQN D] HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
EHDYDWNR]iVRNV]HPSRQWMiEyOÄLGHiOLVQDN´WHNLQWKHWĘFpOFVRSRUWJRQGRONRGiViKR]LO\PyGRQ
felhasználhatjuk annak elemeit a beavatkozások megtervezésében.
Az egyéni, és a komplex, egyéni és szervezetL IyNXV]~ HJpV]VpJIHMOHV]WĘ
beavatkozások longitudinális, kontrollcsoportos összehasonlítása a nemzetközi irodalomban
nem túlságosan gyakori. Sajnos a vizsgálat ideje alatt felmerült szervezeti változások
PHJDNDGiO\R]WiN D EHDYDWNR]iVRN WHOMHV N|UĦ EHYH]HWpVpW pV KDWiVYL]VJiODWiW $] HOVĘ
iOODSRWIHOPpUĘ YL]VJiODW D NHUHV]WPHWV]HWL HOHP]pVHN pV D PHJYDOyVXOW V]HUYH]HWL IyNXV]~
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ EHDYDWNR]iVRN HJpV]VpJIHMOHV]WĘ IyNXV]FVRSRUWRN PĦN|GpVH  VRUiQ
szerzett tapasztalatok azonban felhasználhatóak voltak arra, hogy felvázoljam egy komplex
HJpV]VpJIHMOHV]WĘ SURJUDP OHJIRQWRVDEE HOHPHLW NULWLNXV SRQWMDLW LOOHWYH KRJ\ WRYiEEL
NpVĘEELSURJUDPRNNLLQGXOiVLDODSMiWNpSH]]pN
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+iOiYDO WDUWR]RP WpPDYH]HWĘPQHN 'U $QWDORYLWV 0LNOyVQak, amiért felhívta a
figyelmemet a munkahelyi egészségfejlesztés izgalmas és kihívásokkal teli területére, és
amiért a kutatásomban, a disszertáció megírásában mindvégig támogatott, bátorított.
Köszönettel tartozom Dr. Izsó Lajosnak az attribúciós vizsgálat megszervezésében nyújtott
segítségéért és a disszertáció megírásához nyújtott javaslataiért, észrevételeiért. Hálás vagyok
Dr. Bodnár Gabriellának az attribúciós kutatás megszervezésében nyújtott segítségéért.
.|V]|QHWHW PRQGRN D %XGDSHVWL 0ĦV]DNL pV *Dzdaságtudományi Egyetem Ergonómia és
Pszichológia

Tanszék

munkatársainak

tanácsaikért,

támogatásukért.

A

munkahelyi

HJpV]VpJIHMOHV]WĘNXWDWiVOHERQ\ROtWiViEDQQ\~MWRWWVHJtWVpJppUWKiOiVYDJ\RN'U+D\PLFKDHO
Panayiotának a Dimenzió Biztosító és ÖnsegélyezĘ (J\HVOHW RUYRVV]DNPDL LJD]JDWyMiQDN
Dr. Viniczay Ferencnek a Magyar T-&RP1\UW0XQNDYpGHOPL,URGDYH]HWĘMpQHND0DJ\DU
T-&RP1\UW 0$7È9 UpV]pUĘOWRYiEEi/LFKQRYV]N\7DPiVQDN&VRUGiV=VX]ViQDNÈJRWD
Tamásnak, Tófalvi Zoltánnak, Hidasi Zoltánnak, YDODPLQWD]HJpV]VpJIHMOHV]WĘIyNXV]FVRSRUW
UpV]WYHYĘLQHN$NpUGĘtYHNUHQGHONH]pVHPUHERFViWiVipUWKiOiYDOWDUWR]RP3URIHVVRU(GYDUG
.RQUDGQDN D /MXEMDQDL (J\HWHPUĘO pV 'U 'LHQHV (U]VpEHWQHN .O|Q N|V]|QHWWHO WDUWR]RP
Mészáros Eszternek a statisztikai elemzések elvégzésében nyújtott segítségéért. Hálával
tartozom Ács Zoltánnak a disszertáció elektronikus verziójának szerkesztésében nyújtott
segítségéért.
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