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Krónikus stressz vizsgálata 
profitorientált munkahelyen 
dolgozók körében

Kar, Egészségügyi Szervező Tanszék, Zalaeger-
szegi Képzési Központ

Munkacsapatunknak lehetőséget adott 
egy nyugat-dunántúli, megyei vonzáskörű 
profitorientált multinacionális cég egy kereszt-
metszeti vizsgálat véghezvitelére munkavállalói 
körében (n=571), mely vizsgálat fókuszában a 
dolgozók által megélt krónikus stressz mértéke 
és a stresszel való megküzdési mechanizmusaik 
álltak. Mérőeszközül Richard Rahe és munka-

csoportja (2000) által kifejlesztett többdimen-
ziós önjellemző standard kérdőívet választot-
tuk, amely alkalmas a krónikus stresszhatások 
és a rendelkezésre álló megküzdő kapacitások 
átfogó felmérésére, és a két terület egymáshoz 
viszonyított mértékének megállapítását teszi le-
hetővé. Magyar adaptációját dr. Purbel György, 
dr. Rózsa Sándor, dr. Kopp Mária (Semmelweis 
Egyetem, Magatartástudományi Intézet) és 
munkatársai végezték, a mérőeszköz megbíz-
hatóságát és érvényességét jónak ítélték.

A vizsgálat alkalmasnak bizonyult arra, hogy 
felmérjük a megélt (szubjektív) krónikus 
stressz szintjét és a stresszel való megküzdési 
mechanizmusok jellemzőit, hatékonyságát 
vagy éppen elégtelenségét adott profitorien-
tált munkakörnyezetben dolgozók körében. 
Továbbá alkalmasnak bizonyult arra is, hogy 
feltárjuk azon demográfiai csoportokat, me-
lyek különösen veszélyeztetettek krónikus 
stresszhatás, illetve azzal való megküzdési 
elégtelenség szempontjából. Ezen eredmé-
nyek alapján lehet a továbbiakban költséghaté-
konyan megtervezni, hogy mely munkavállalói 
csoportoknak van leginkább szüksége inter-
vencióra, és annak mely típusára.
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BEVEZETÉS
A krónikus stressz a hazai – elsősorban a 
középkorú férfiakat sújtó – idő előtti halálozás 
egyik legfontosabb befolyásolható pszicho-
szociális háttértényezője (Kopp, Réthelyi 
2004). (3)

Az életkilátásokat befolyásoló stresszorok 
hasonló élettani reakciókat váltanak, függetle-
nül a stresszor pontos jellegétől. Ezen változá-
sok sokáig reverzibilisek, azonban a stresszel 
való megküzdési kapacitás kimerülésével 
pszichés és testi tünetek alakulnak ki.

Egyre több bizonyíték van arra vonatko-
zóan, hogy a munkavégzés körülményei is 
hozzájárulnak a krónikus stressz kialakulá-
sához. Ezt az összefüggést az országosan 
reprezentatív Hungarostudy Egészség Panel 
2006-os vizsgálat eredményei is alátámaszt-
ják: az eredményekből publikált tanulmány 
bemutatja a magyar lakosság életminőségét 
és a legnagyobb népegészségügyi jelentősé-
gű megbetegedések lefolyását, kialakulásuk 
bio-pszicho-szociális okait (Kopp és társai, 
2006). (2)

Egy 1999-es becslés szerint a munkahelyi 
stresszhez köthető veszteségek az európai 
uniós tagországoknak hozzávetőleg 20 milli-
árd eurójába kerül évente (Levi 2000). (4)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosí-
tása emeli be a munkavédelem törvényi szintű 
szabályozásába a pszichoszociális kockázati 
tényezők kezelésének munkáltatói feladatát, 
egyben meghatározva e tényező fogalmát is. 
A törvényi rendelkezés szerint pszichoszo-
ciális kockázatnak minősül a munkavállalót a 
munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, 
munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási 
jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, 
amelyek befolyásolják az e hatásokra adott 
válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben 
stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi 
(pszichoszomatikus) megbetegedés követ-
kezhet be.

Mit tehet az ilyen esetek megelőzése 
érdekében a munkáltató? Jogszabály írja 
elő számára, mint kötelezettséget, hogy fel 
kell mérnie, van-e probléma, az milyen kört 
érint, milyen intézkedés történt eddig, és ha 
történt, elegendő-e, és mit kell tenni. Ehhez 
közreműködőként igénybe veheti a munka-
vállalók képviselőit, a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálat orvosát és a kockázatbecsléshez a 
munkaegészségügyi szaktevékenység végzésé-
re jogosult szakértőket.

Magyarországon és a nemzetközi gyakor-
latban új feladatot jelent az ilyen kockázatok 
ellenőrzése és kezelése a munkavédelem 
területén: új típusú képességekre, technikák 
alkalmazására van szükség. Elsősorban a té-
mához kapcsolódó tudást, ismeretterjesztést, 
egészségfejlesztést, a helyes munkáltatói gya-
korlat módszertanának fejlesztését egyaránt 

magában foglaló programok vezethetnek el a 
széles körű, hatékony megelőzéshez. Ebben 
azonban nemcsak a munkavédelmi ható-
ságnak van szerepe, hanem a munkáltatók 
feladataiban közreműködő foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálatoknak, az ÁNTSZ egészség-
fejlesztéssel foglalkozó szakembereinek, a civil 
szervezeteknek (pl. egészséges munkahelyek 
mozgalomnak) is. (1)

A fenti tendenciákra reagálva, meglepő nyi-
tottságról és elkötelezettségről tanúságot téve 
munkacsapatunknak lehetőséget adott egy 
nyugat-dunántúli, megyei vonzáskörű profit-
orientált multinacionális cég egy keresztmet-
szeti vizsgálat véghezvitelére munkavállalói 
körében, mely vizsgálat fókuszában a dolgo-
zók által megélt krónikus stressz mértéke és 
a stresszel való megküzdési mechanizmusaik 
álltak. A továbbiakban e felmérés módszeré-
ről és eredményeiről számolunk be.

VIZSGÁLAT CÉLJA
1. Megélt (szubjektív) krónikus stressz 

felmérése adott profitorientált munkakörnye-
zetben dolgozók körében.

2. Stresszel való megküzdési mechanizmu-
sok felmérése adott profitorientált munka-
környezetben dolgozók körében.

3. Azon demográfiai csoportok feltárása, 
amelyek különösen veszélyeztetettek króni-
kus stresszhatás, illetve azzal való megküzdési 
elégtelenség szempontjából.

A fent megnevezett kutatási célok elérésé-
re leíró, keresztmetszeti, kvantitatív vizsgála-
tot végeztünk.

VIZSGÁLATI ANYAG  
ÉS MÓDSZEREK

MINTA

A vizsgálatra 2008 augusztusa és szeptem-
bere között került sor egy nyugat-dunántúli 
multinacionális cég munkavállalói, összesen 
607 fő vizsgálati alany körében (titoktartási 
kötelezettséget vállalván a cég nevét nem kö-

zöljük). A mintába került alanyok kiválasztása 
kényelmi technikával történt, a cég összes 
munkavállalóit tekintve reprezentatívnak 
tekinthető. 15 esetben a kérdőív értékelhetet-
len volt, 21 kérdőív nem került be jelen vizs-
gálat adatbázisába, így értékelésre végül 571 
kérdőív került (a válaszadás aránya 97,5%-os 
volt, ami kifejezetten jónak tekinthető).

A mintát két vizsgálati csoportra bontottuk: 
a közvetlenül a termelésben, gyártási terü-
leten dolgozók csoportjára (továbbiakban 
direkt dolgozók), 445 fővel; a nem közvetlenül 
a termelésben, gyártási területen dolgozók, 
szellemi munkát végzők csoportjára (továb-
biakban indirekt dolgozók) 126 fővel.

A vizsgálati csoportok demográfiai jellem-
zőit az I. sz. táblázat szemlélteti.

ADATGYŰJTÉS ESZKÖZE

Richard Rahe és munkacsoportja (2000) egy 
olyan többdimenziós önjellemző mérőesz-
közt fejlesztette ki, amely alkalmas a krónikus 
stresszhatások és a rendelkezésre álló meg-
küzdő kapacitások átfogó felmérésére, és a két 
terület egymáshoz viszonyított mértékének 
megállapítását teszi lehetővé. A mérőeszközzel 
végzett amerikai és japán vizsgálati eredmények 
a skálák megbízhatóságát és érvényességét 
támasztják alá (Fukunishi és munkatársai 1995, 
Rahe és munkatársai 2000). Magyar adaptáció-
ját dr. Purbel György, dr. Rózsa Sándor, dr. Kopp 
Mária (Semmelweis Egyetem, Magatartás-
tudományi Intézet) és munkatársai végezték, 
a mérőeszköz megbízhatóságát és érvényes-
ségét jónak ítélték. A kérdőívvel kapcsola-
tos tapasztalatok biztatóak, a kérdőív belső 
konzisztenciája magas (Cronbach-alfa 0,82), a 
depressziós és szorongásos tünetekkel mért 
korrelációja a diszkriminációs érvényességet jel-
zik, amely alapján feltételezhető, hogy a kérdőív 
nem pusztán a szorongásos és depressziós 
tüneteket, vagy azok következményeit méri, 
hanem önálló konstruktum. (5)

A stresszkutatásokban újszerű, a stressz és 
a megküzdés balanszát jelző Globális Stressz 

Direkt dolgozók Indirekt dolgozók
fő/átlag %/SD fő/átlag %/SD

Elemszám 445 78 126 22
Életkor
év 34,42 10,62 33,38 7,41
Nem:
férfi
nő

208
237

46,7
53,3

64
62

50,8
49,2

Iskolai végzettség:
Alapfokú
Középfokú
Felsőfokú

36
389
20

8,1
87,4
4,5

0
66
60

0
52,4
47,6

Családi állapot:
Házas
Nem házas

170
275

38,2
61,8

52
74

41,3
58,7

Beosztás:
Beosztott
Vezető

420
25

94,4
5,6

86
40

68,3
31,7

1. TÁBL Á Z AT.  A V IZSGÁLT MINTA JELLEMZŐI
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és Megküzdési Index kiváló elemzési és in-
terpretációs lehetőséget biztosít. A mutató 
szoros együttjárást mutatott a validálásra 
használt SCL-90R általános pszichiátriai prob-
lémákat jelző mutatójával. (6)

A kérdőív felépítése az alábbiak szerint 
vázolható:

I. DEMOGRÁFIAI ADATOK
II. STRESSZ MÉRÉSE (5 SKÁLÁN):
1. Gyermekkori traumák és szülői bánásmód
2. Az élet változásai a közelmúltban
3. Testi tünetek
4. Pszichológiai tünetlista
5. Magatartás és érzelmek feltárása
III. MEGKÜZDÉS MÉRÉSE (5 SKÁLÁN):
1. Egészséggel kapcsolatos szokások
2. Társas támogatottság
3. Stresszre adott válasz
4. Elégedettség az élettel
5. Életcélok

A kérdőív 10 skálájának nyerspontszámai az 
egyes válaszok melletti pontszámok egyszerű 
összegzésével számíthatók ki (néhány válasz 
pontszáma empirikus vizsgálati eredmé-
nyek alapján súlyozott). A nyerspontszámok 
standard értékekbe történő átszámítása a 
normáleloszlás kvartilisein alapul (pl. ha egy 
személy nyerspontszáma a legalacsonyabb 
kvartilisbe esik, akkor 0 pontot kap, míg ha a 
legmagasabba, akkor 3 pontot, a közbülső tar-
tományok 1 és 2 pontot érnek).

Az 5 stressz-skála standard pontszámainak 
összeadásával az összesített stresszmutató 
számítható ki, az 5 megküzdő kapacitást feltáró 

skála összegzése pedig az összesített megküz-
dési mutatót eredményezi. A két összesített 
mutató különbsége a Globális Stressz és Meg-
küzdési Indexet alkotja (összesített megküzdési 
mutató – összesített stresszmutató). (6)

STATISZTIKAI ADATOK  
FELDOLGOZÁSA ÉS ELEMZÉSE

Az adatok feldolgozása Microsoft Excel prog-
rammal történt. Az adatok elemzése átlagok 
számításával (95%-os konfidencia intervallum 
feltüntetése mellett), kétmintás t-próbával és 
korrelációszámítással történt.

EREDMÉNYEK

I. KRÓNIKUS STRESSZ FELMÉRÉSE 
PROFITORIENTÁLT MUNKAKÖRNYEZETBEN 
DOLGOZÓK KÖRÉBEN

1. Kora gyermekkori stresszhatások
A kora gyermekkori stresszhatásokat a 

Gyermekkori traumák és a Szülői bánásmód 
alskálák mérik. A Gyermekkori traumák 
alskála 8 kérdésből áll, amelyek a szülők válá-
sára és halálára, az iskolából való kizárásra, a 
törvénnyel való összeütközésre, valamint testi, 
lelki vagy szexuális zaklatásra kérdez rá. A szü-
lői bánásmódot feltérképező, 9 tételből álló 
alskála a szülők érzelmi támogatásának mérté-
kére, a család és a rokonság összetartozására 
és a nevelési légkörre vonatkozó kérdéseket 
tartalmaz.

A direkt dolgozóknál lényegesen terhel-
tebb gyermekkor a jellemző, az indirekt mun-
kát végzők esetében ilyen anamnézissel nem 
kell számolni. (2. táblázat)

2. Elmúlt egy év terheltsége
Az Életesemény lista 54 jelentős élet-

esemény feltárását célozza, amelyet Rahe és 
munkatársai korábban kifejlesztett 77 tételes 
életesemény listájukból dolgoztak ki. A lista 
pozitív és negatív életesemények széles körét 
öleli fel: egészségi állapot, munka, otthon és 
család, a személyes életvitelben és a szociális 
kapcsolatokban történő változások, gazdasá-

gi változások. Az életeseményeket az elmúlt 
évre visszamenőleg kellett megítélni. A stressz-
mutató kiszámítása az egyes életesemények 
súlyozott összegzésével történik.

Az elmúlt egy év vonatkozásában az élet-
események szempontjából aggodalomra okot 
adó terheltséggel nem kell számolni egyik 
csoportban sem. Azonban a stresszforrások 
sorrendjében felfedezhető különbség a direkt 
dolgozók és az indirekt munkát végzők között: 
a soron dolgozók körében a családi élet a 
leginkább terhelt (az előbbiekben kimutatott 
stresszhatásokkal terhelt gyermekkor ezt 
magyarázhatja), majd a munkahely, a szellemi 
dolgozók körében a személyes és szociális 
változások a legjellemzőbbek a családi életben 
megélt nehézségek mellett. (2. táblázat)

3. Testi tünetek
A Testi tünetek lista az egészségi problémák 

8 területét 3-3 kérdéssel tárja fel: légúti prob-
lémák, gyomor- és bélrendszeri problémák, 
szív- és érrendszeri problémák, általános 
egészségi állapot, mozgásszervi tünetek, 
idegrendszeri problémák, nemi és kiválasztó 
szervrendszeri zavarok, bőrproblémák. A 
kitöltőnek az elmúlt évet alapul véve kell meg-
ítélnie a felsorolt problémák előfordulását.

Leggyakrabban előforduló betegségek:
1. Légúti betegségek, mozgásszervi prob-

lémák
2. Gasztrointesztinális problémák
3. Idegrendszeri problémák
Figyelemre méltó, hogy a dolgozók köré-

ben, noha az átlag életkor 34 év, az elmúlt egy 
évben előforduló egészségi problémák gyako-
risága az aggodalomra okot adó szintet érte el! 
(2. táblázat)

4. Pszichológiai tünetek
A Pszichológiai tünetlista 12 kérdésből áll, 

melyből hat a depresszió, míg a másik hat a 
szorongás feltárását célozza. A mérőeszközt 
kitöltő személy az elmúlt egy évet figyelembe 
véve ítélheti meg az affektív zavarokra utaló 
tüneteket.

Átlagos stresszmutató*
Direkt dolgozók Indirekt dolgozók

Kora gyermekkori stresszhatások 8,4 CI [8,07;8,72]
Értékelés: 2 (elégséges)

6,5 CI [5,9;7,1]
Értékelés: 1 (jó)

Elmúlt egy év terheltsége 289 CI [271;307]
Értékelés: 1 (jó)

274 CI [237;311]
Értékelés: 1 (jó)

Testi tünetek 7,62 CI [7,2;8,02]
Értékelés: 3 (aggodalomra okot adó)

7,18 CI [6,49;7,87]
Értékelés: 3 (aggodalomra okot adó)

Pszichológiai tünetek 4,8 CI [4,5;5,1]
Értékelés: 3 (aggodalomra okot adó)

4,1 CI [3,6;4,5]
Értékelés: 2 (elégséges)

Magatartás és érzelmek 10,6 CI [10,2;11]
Értékelés: 3 (aggodalomra okot adó)

9,69 CI [9,07;10,3]
Értékelés: 3 (aggodalomra okot adó)

Összesített stresszmutató 9,56 CI [9,3;9,8] 8,88 CI [8,3;9,3]
* A mérési skálák értékelése során a standard értékek jelentése: 0 (kiváló), 1 (jó), 2 (elégséges), 3 (aggodalomra okot 
adó). A magasabb elért átlagos stressz-mutató magasabb stresszterheltséget jelent

2 . TÁBL Á Z AT.  A KRÓNIKUS STRESSZ MÉRTÉKÉT JELÖLŐ ÉRTÉKEK

O R V O S L Á S



39MAGYAR ORVOS 
2009/1-2 .

A pszichológiai tünetek vizsgálatakor az 
indirekt munkát végzők sajnos csak elég-
ségesnek bizonyuló eredményeket értek 
el, azonban igazán aggodalomra okot adó 
pszichés terheltség volt tapasztalható a direkt 
dolgozók körében (a szorongás csökkentését 
célzó tréningeknek első körben e csoportban 
lenne létjogosultsága). (2. táblázat)

5. Magatartás és érzelmek
A Magatartás és érzelmek feltárására ki-

fejlesztett kérdéscsoport két nagy területre, 
az A-típusú és a C-típusú viselkedésre utaló 
jellemzők mérésére irányulnak. Az A-típu-
sú viselkedésre 12 kérdés irányul, amelyek a 
munkával kapcsolatos magatartást, perfekcio-
nizmust, sürgetettség érzését, versengést és 
a türelmetlenség érzését mérik. A C-típusú 
viselkedés feltárására irányuló 12 kérdés az 
alábbi kérdéscsoportok köré szerveződik: 
magabiztosság, érzelmek és társas kapcsola-
tok (problematikus) kezelése.

Direkt és indirekt dolgozókra egyaránt 
jellemező, hogy a leginkább stresszesnek 
megéltek a

1. Társas kapcsolatok (munkatársak!)
2. Tempó („felgyorsult világ”)
3. Munkahelyi teljesítmény kényszer
4. Érzelmek elfojtása

A magatartás és érzelmek feltárása kapcsán 
aggodalomra okot adó stresszmutatókat pro-
dukáltak az alanyok. (2. táblázat)

Érdekes, hogy mindkét csoportnál fel-
lelhetők az ún. A-típusú személyiség egyes 
jellemezői (felgyorsult életritmus, kifejezett 
munkahelyi teljesítmény kényszer), ami ha 
uralkodóvá válik, kardiovaszkuláris megbe-
tegedésekre hajlamosít (Magyarországon a 
vezető halálok), és az ún. C-típusú személyiség 
egyes jegyei is (az érzelmek nem megfelelő 
kifejezési képessége, ebből adódóan a társas 
kapcsolatok problematikus kezelése). A szak-
irodalom szerint ez utóbbi személyiségtípus 
a daganatos megbetegedésekre hajlamosít 

(a halálokok között a 2. helyet foglalják el Ma-
gyarországon). A direkt dolgozóknál C-típusú 
személyiségjegyeiből a negatív életszemlélet 
és a magabiztosság hiánya is dominál.

Ez utóbbi azért is aggodalomra okot adó 
jelenség, mert a támogató társas kapcsolatok 
jelentős szerepet játszhatnának a stresszel való 
megküzdésben, különösen munkahelyi környe-
zetben, ilyen személyiségtípus-dominanciával 
viszont ez nagymértékben nehezített, szemé-
lyiségfejlesztő tréningeket feltételez.

I I .  STRESSZEL VALÓ MEG-
KÜZDÉSI MECHANIZMUSOK 
FELMÉRÉSE PROFITORIEN-
TÁLT MUNKAKÖRNYEZET-
BEN DOLGOZÓK KÖRÉBEN

1. EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS SZOKÁSOK

A megküzdést feltáró skálák közül az első az 
Egészséggel kapcsolatos szokások feltárását cé-
lozza. A 13 kérdés az alábbi négy kérdéscsoport 
köré szerveződik: Káros szenvedélyek, étrend, 
testmozgás, életritmus. A 13 kérdésre adott vá-
laszok összegzése egy általános egészségmagat-
artási mutatóban fejezhető ki. (3. táblázat)

Összegezve az egyes kérdéscsoportokra 
adott válaszok eredményeit, az alábbiak álla-
píthatók meg. Káros szenvedélyek: mindkét 
csoportra egyaránt jellemzően a dohányzás 
gyakori, az alkoholfogyasztás elvétve előfordul. 
Étrend: nem egészségtudatos egyik csoport-
ban sem. Testmozgás: nem rendszeres, nem 
intenzív. Életritmus: direkt dolgozóknál nincs 
tartalék energia, ami nagy valószínűséggel a mű-
szakozás számlájára írható, az indirekt munkát 
végzők körében egy kissé szabályozottabbnak, 
élhetőbbnek tűnik. Életvezetési tréningekre 
tehát mindkét csoportban szükség lenne.

2. TÁRSAS TÁMOGATOTTSÁG, STRESSZRE 
ADOTT VÁLASZ, ELÉGEDETTSÉG AZ ÉLETTEL, 
ÉLETCÉL ÉS KAPCSOLATOK

A megküzdés második dimenzióját jelentő 
Társas támogatottságot 7 kérdés méri.

A Stresszre adott válasz alskála 10 tételből 
áll, amely a különböző életesemények által 
kiváltott stresszválaszok egyéni mintázódásait 
térképezi fel. A negyedik, az Elégedettség az 
élettel alskálát 8 kérdés alkotja, amelyek az 
alábbi területekre kérdeznek rá: általános 
egészségi állapot, család, munka, személyes 
életvitel. A megküzdési kapacitások utolsó 
alskáláját az Életcél és kapcsolatok dimenzió 
alkotja. Az alskála 8 tételből áll. A kapott ered-
ményeket a 3. táblázat foglalja össze.

Összegezve az egyes kérdéscsoportokra 
adott válaszok eredményeit, az alábbiak álla-
píthatók meg.

Az indirekt dolgozók némileg jobb mutató-
kat produkáltak a direkt dolgozóknál.

Mindkét csoportban azonban felfedezhető 
a társas támogatottság hiánya, ami különösen 
aggodalomra okot adó mértéket ölt a direkt 
dolgozók körében, pedig munkahelyi környe-
zetben ez nagyon fontos stressz-megküzdési 
lehetőség, mechanizmus lenne.

I I I .  DEMOGRÁFIAI JELLEM-
ZŐK FELTÁRÁSA, AMELYEK 
BEFOLYÁSSAL VANNAK A 
KRÓNIKUS STRESSZ MEG-
ÉLÉSÉRE, ILLETVE AZZAL 
VALÓ MEGKÜZDÉSRE
Demográfiai jellemzők tekintetében lényeges, 
befolyásoló faktornak tűnt a stresszel való 
megküzdési mutatók alakulásában a családi 
anamnézis, az iskolai végzettség, a nem, és 
bizonyos mértékig az életkor.

A terhelt gyermekkor átlagban maga után 
vonta, hogy a család a későbbi életkorban 
is inkább stresszforrás, mint védőháló, sőt 
valószínűsíthető, hogy szerepet játszik az erre 
a csoportra – mint ahogy a vizsgálatból is 
kiderült – oly jellemző C-típusú személyiség 
kialakulásában is. Ez utóbbinak pedig alapvető 
jelentősége van a krónikus stresszre adott 
mentális – általában elégtelen – válaszreakci-
ókban, a társas támogatottság hiányában.

Általában az életkorral nem korrelál egyik 
mutató sem: sem az Összesített Stressz Mu-
tató (r=-0,06), sem az Összesített Megküzdés 
Mutató (–0,07), így logikus, hogy a Globális 
Stressz Index sem (r=0,00).

Azonban a fiatalabb korosztály némileg 
hatékonyabb coping-képességekről tettek 
tanúbizonyságot: az Összesített Megküzdés 
Mutató a 34 éves és annál fiatalabb korosz-
tályban 6,06, míg az ennél idősebbek Összesí-
tett Megküzdés Mutatója átlagosan 5,61.  
A közel szignifikáns különbség (p=0,07) oka a 
következő skálákban volt fellelhető:

Kevésbe jellemző az idősebbekhez képest az 
Egészséggel kapcsolatos szokások köréből a ká-
ros szenvedélyek gyakorisága (p=0,05), a Társas 
támogatottságuk lényegesen jobb (p=0,000), és 
a stresszre adott válaszuk is adekvátabb, hatéko-
nyabb megküzdést feltételez (p=0,002).

Átlagos coping-mutató*
Direkt dolgozók Indirekt dolgozók

Egészséggel kapcsolatos szokások 12,7 CI [12,4;13]
Értékelés:1 (elégséges)

12,5 CI [11,9;13,1]
Értékelés: 1 (elégséges)

Társas támogatottság 7,3 CI [7,1;7,6] 
Értékelés: 0 (aggodalomra okot adó)

8,67 CI [8,2;9]
Értékelés: 1 (elégséges)

Stresszre adott mentális válasz 11,3 CI [10,9;11,6]
Értékelés: 1 (elégséges)

12,1 CI [11,6;12,5]
Értékelés: 1 (elégséges)

Elégedettség az élettel 8,5 CI [8,3;8,8]
Értékelés: 1 (elégséges)

10,01 CI [9,6;10,4]
Értékelés: 1 (elégséges)

Életcél 10,11 CI [9,79;10,43]
Értékelés: 1 (elégséges)

11,88 CI [11,39;12,36]
Értékelés: 2 (jó)

Összesített Megküzdés mutató 5,56 CI [5,2;5,8] 7,03 CI [6,5;7,4]
*A mérési skálák értékelése során a standard értékek jelentése: 3 (kiváló), 2 (jó), 1 (elégséges), 0 (aggodalomra okot 
adó). A magasabb elért átlagos coping-mutató hatékonyabb megküzdést jelent
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A nemek tekintetében is található különb-
ség, és főleg a hölgyek javára:

A férfiak Összesített Stressz Mutatója átla-
gosan 9, a nőké 9,78 (a különbség szignifikáns, 
p=0,002). Az Összesített Megküzdés Muta-
tója a férfiaknál átlagosan 6,12, a nőké 5,67 
(a különbség közel szignifikáns, p=0,07), így 
logikus, hogy a Globális Stressz Index is a fér-
fiaknál kedvezőbb, értéke –2,88, a nőké –4,10 
(a különbség szignifikáns, p=0,004). 

Noha a mutatók mindkét nemnél fejlesz-
tést feltételeznek, nagyobb rizikót ezek alapján 
a nők viselnek. (Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a férfiak átlagéletkora 36 év volt, a nőké 
32 év, a különbség szignifikáns, p=0,000)

MEGBESZÉLÉS
Összefoglalva tehát megállapítható:
A soron dolgozók összesített stressz mutatója 
(9,56) szignifikánsan magasabb, mint a nem 
termelésben dolgozóké (8,88) (p=0,03). 
Sajnos a stresszorok jelenléte nem elhanyagol-
ható egyik csoportban sem: standard értéke 
alapján a még éppen elviselhető kategóriának 
minősíthető, és a fizikai és mentális egész-

ség szempontjából egyáltalán nem kedvező 
mutató.

A profitorientált munkakörnyezetben dol-
gozók között a soron dolgozók coping mecha-
nizmusai gyengék, fejlesztésre szorulnak (az 
Összesített Megküzdés Mutató értéke: 5,56), 
a szellemi dolgozóké jobbnak mondhatók (az 
Összesített Megküzdés Mutató értéke: 7,03). 
Ez a különbség szignifikáns (p=0,000).

Aggodalomra okot adó jelenség mind-
két munkakörnyezetben – de különösen a 
soron dolgozóknál – a társas támogatottság 
protektív hatásának hiánya, ami egy munka-
helyen team-építő stratégiával mindenképp 
fejlesztést igényel.

A két összesített mutató (összesített meg-
küzdési mutató – összesített stressz-mutató) 
különbsége a Globális Stressz és Megküzdési 
Indexet alkotja. Sajnos mindkét csoportban a 
Globális Stressz és Megküzdési Index negatív 
előjelű! A direkt dolgozók esetén az index 
értéke –4, ami súrolja az aggodalomra okot 
adó érték határát. Az indirekt, szellemi mun-
kát végzők indexe –2, ami a még elégséges 
kategóriát jelenti. A szignifikáns különbség 

(p=0,000) alapvetően tehát kisebb mér-
tékben az elszenvedett stressz mértékének 
különbségéből, nagyobb arányban viszont az 
eltérő megküzdési kapacitásból ered.

Demográfiai jellemzők tekintetében lénye-
ges, befolyásoló faktornak tűnt a stresszel való 
megküzdési mutatók alakulásában a családi 
anamnézis, az iskolai végzettség, a nem, és 
bizonyos mértékig az életkor.

A krónikus stressz csökkentésében a mun-
kahelyek humán menedzsmentjének tehát 
alapvető szerepe és érdeke kell hogy legyen; 
nem is beszélve e problémakör kezelésének 
népegészségügyi/társadalmi vonzatáról.

A krónikus stressz csökkentésére irányuló 
program lépései: megfelelő kockázatelemzés; 
alapos tervezés és lépésről lépésre haladó 
megközelítés; a munkaszervezésre és magukra 
a munkavállalókra irányuló intézkedéscsomag; 
az adott munkahelyek sajátosságait figyelembe 
vevő megoldások; tapasztalt gyakorlati szakem-
berek, illetve bizonyítékokon alapuló beavatko-
zások; párbeszéd, partnerség és a munkaválla-
lók részvétele, valamint folyamatos megelőzés 
és a felső vezetés támogatása. Jelen vizsgálat 
során az első lépést – azaz a stressz és meg-
küzdő mechanizmusok felmérését – próbáltuk 
megvalósítani egy valid mérőeszköz segítségé-
vel (Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés 
Kérdőív) profitorientált munkakörnyezetben. 
A felmérés feltárta azokat a csoportokat, ahol 
leginkább sürgető lenne az intervenció, a 
vizsgált dimenziók pedig arra alkalmasak, hogy 
eldöntsük a szükséges intervenció típusát 
(egy-egy tréning jelentős költséget jelenthet, így 
alapvető hogy jelen gazdasági helyzetben csak 
megfelelő módon feltárt, igazolt problémákra 
lehet reagálni).
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