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A STRESSZ JELENSÉGE ÉS FOLYAMATA
A stressz egy nem specifikus reakció, mellyel szervezetünk reagál minden jelentős
megküzdést, alkalmazkodást igénylő ingerre.
A stressz a túlzott elvárások, megterhelések által kiváltott testi-lelki reakció. Stresszt
akkor élünk át, ha úgy értékeljük, hogy a külső elvárások meghaladják erőforrásainkat, és
ezért nem leszünk képesek sikeresen megbirkózni velük.

Stressz = Külső elvárások, terhelések> Erőforrások
A stressz két fő típusa:
fizikai stressz
lélektani stressz
A lélektani stressz négy fő típusa:
Nyomás: annak a külső vagy belső indíttatású következménye, hogy valamely
feladatot vagy tevékenységet korlátozott időn belül vagy egy meghatározott módon
hajtsunk végre.
Frusztráció: az igények, motivációk, vágyak, a hatékony teljesítés akadályoztatása
Konfliktus: annak következménye, hogy két vagy több egymásnak ellentmondó, nehezen
egyeztethető lehetőség között válasszunk, vagy személyes érdekellentétbe kerülünk
másokkal.
Szorongás/félelem vagy düh: az észlelt fenyegetésre, sérelemre adott érzelmi reakciók
A stressz a szervezet egészének működésében pszichofiziológiai változások sorát indítja be, a
stressz válasz során végbemenő élettani változások állnak a betegségek kialakulása és
fennállása hátterében. Ebben a folyamatban a központi idegrendszer szabályozásán keresztül
minden szerv érintett. Első lépésként stressz hatására a központi idegrendszer limbikus
területe aktiválódik, fenyegetőnek minősített inger esetén a hippotalamusz a szimpatikus
idegrendszer aktivációja révén azonnali vészreakciót idéz elő (emelkedik a vérnyomás, nő a
pulzusszám, fokozódik a nyálelválasztás és a vázizmok vérellátása). A fokozott szimpatikus
aktiváció révén a szervezet felkészül a megküzdésre (szimpatius-mellékvesevelő tengely
SZM). Ebben a folyamatban a neuroendokrin jelzőrendszer is aktiválódik.
A másik fontos stressz válaszban szerepet játszó rendszer a hipotalamusz-hipofízismellékvesekéreg tengely (HPA), mely a szervezet gyors energia mobilizálását szolgálják:
bizonyos rendszerek aktivációját fokozzák (pl.: emelkedik a vér zsírsav és cukorszintje stb.),
míg más a szervezet hosszabb távú túlélést szolgáló szervi működés visszaszabályozódik (pl.:
emésztés, szaporodás).
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A fenti változások azt a célt szolgálják, hogy a szervezet az akut, azonnali cselekvést igénylő
helyzetekkel meg tudjon küzdeni, a veszély elmúltával normális esetben elindul a
visszaszabályozási folyamat.
A modern mindennapok kihívásai azonban gyakran olyan tartósan fennálló pszichoszociális
stresszhatásokból állnak, melyek azt eredményezik, hogy a szervezet készültségi reakciója
állandósul, a folyamat elhúzódik, az egyensúlyi állapot egyre nehezebben, vagy egyáltalán
nem áll helyre. Amennyiben a szervezet tartósan hosszú ideig a fent említett
egyensúlytalanság állapotában van, különböző kóros reakciók és tünetek jelennek meg és
állandósulnak.
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A stressz szervezetünkre gyakorolt hatásának szakaszai

Reakció

Hatás

Riadó! Alarm – reakció!

1. szakasz

A test és az agy „ugrásra” kész. A szimpatikus
idegrendszeri aktivitás fokozott. Több vér
kerül az izmokba és az agyba: ez rövid távon
növeli az erőt a sikeres megküzdés
érdekében.

Kísérlet a vészhelyzet
elhárítására:
-ha sikerül, a test visszatér
egyensúlyi állapotába.
-ha nem sikerül, folytatódnak a
káros hatások.

Tartós küzdelem, tartós stressz!

2. szakasz

3. szakasz

A nem létfontosságú szervek (bőr,
emésztőrendszer stb.) véredényei
összehúzódnak, működésük „vegetál”. A
szervezet elkezdi felemészteni az
energiaraktárait.

Minden szervrendszer működése
érintett lesz a stresszfolyamatban

Teljes kimerülés!
A test az összes energiatartalékát
kimerítette.

A stressz konkrét betegségekben
manifesztálódik

A KRÓNIKUS STRESSZ HATÁSAI AZ EGYES SZERVRENDSZEREK
MŰKÖDÉSÉRE
1.

A kardiovaszkuláris tünetek kialakulása nagyrészt a tartós szimpatikus aktivitás
következménye, az artériák összehúzódása, a vérnyomás és a pulzusszám emelkedése,
a vérkeringés átrendeződése, a vese víz és só visszatartása hipertóniához vezet, mely
jelentősen növeli a szívinfarktus kockázatát.

2.

Az emésztőrendszer megbetegedései a paraszimpatikus idegrendszeri aktivitás
megváltozásának következménye, összefüggésben állnak a bélrendszer és a bőr
vérellátásának csökkenésével. A stresszreakció során a nem létfontosságú, a hosszabb
túlélést szolgáló funkciók, szervek működése háttérbe szorul, csökken, így az
emésztőrendszer működése is. A rosszabb vérellátás fokozza az emésztőrendszer
sérülékenységét, fokozza fekélyek képződésének kockázatát.

3.

A neuroendokrin változások immunrendszerre gyakorolt hatása révén a tartós distressz
hatására immunszupresszió, az immunrendszer alulműködése figyelhető meg, mely
fokozza a különböző típusú fertőzéses megbetegedések kockázatát, növelheti a
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daganatos megbetegedések kockázatát, és közrejátszik az autoimmun kórképek
kialakulásában.
4.

A stressz hatására fokozódó, szabálytalanná váló légzésritmus, illetve az
immunrendszer működésének zavarai következtében a légzőszerveket érintő
megbetegedések kockázata is nagyobb.

5.

A váz-, és izomrendszeri megbetegedések a stresszválasz okozta túlzott izomfeszüléssel
hozhatók összefüggésbe (tenziós fejfájás, egyes hát és derékfájdalmak).

6.

A tartós stressz hatására felerősödnek a pszichés, pszichiátriai tünetek, nő a pszichés
betegségek kialakulásának kockázata, hiszen a stresszválasz tulajdonképpen a „félelmiszorongásos pályákat, reakciókat” indítja be újra és újra a központi idegrendszerben,
mely fokozott érintettsége, vulnerabilitása a szorongásos és depresszív tünetek,
betegségek hátterében meghúzódik. (pl.: pánikbetegség, generalizált szorongás,
depresszió stb.).

7.

Szexuális működés zavarai abból fakadnak, hogy a tartós stressz állapotában az ember
testi és pszichés energiakészletei, erőforrásai szinte teljesen kimerülnek, a nem
létfontosságú szükségletek és ezekért felelős szervi működés tartósan a háttérbe
szorulnak, ily módon a szaporodás is.

A stressz legfontosabb tünetei
Testi tünetek
fejfájás, szédülés
fáradtság, kimerültség
magas vérnyomás,
mellkasi fájdalom
emésztési problémák,
hányinger, hasmenés
merev nyak, hát- és
vállfájdalmak

Érzelmi tünetek

Mentális tünetek

ingerlékenység, indulatosság
félelem, szorongás

koncentrációképesség
romlása
szétszórtság, figyelmetlenség
memória zavarok

lehangoltság,
depresszió
reményvesztettség
sírás, kiborulás
értéktelenség érzése

gyakori hibázás
döntésképtelenség
negatív gondolkodás
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Viselkedésbeli
tünetek
fokozott dohányzás,
alkoholfogyasztás
kapcsolataink elhanyagolása
szexuális érdeklődés
csökkenése
alvási nehézségek,
étkezési problémák
balesetek okozása és
elszenvedése
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A MUNKAHELYI STRESSZ ÉS AZ EGÉSZSÉG MODELL (HURREL
ÉS MURPHY, 1986)
A munkával töltött idő jelentős részét teszi ki az ember életének, éppen ezért fontos, hogy
adott pszichoszociális közegben milyen hatások érik a munkavállalókat a stressz
szempontjából is. Számos kutatás foglalkozik a munkahelyi stressz és a dolgozók egészségi
állapotának összefüggésével. A legtöbb kutatás a főbb munkahelyi stressz magyarázó
elméletek mentén keresett összefüggéseket a munkahelyen megélt stresszt és az
egészségi állapot alakulása között. Legtöbbet vizsgált terület a kardiovaszkuláris
megbetegedések és a vázizom rendszert érintő problémák esetében történt, de akad
nemzetközi kutatás a munkahelyi stressz és a depresszió összefüggésére is. A
kardiovaszkuláris megbetegedések tekintetében a kutatások szignifikáns összefüggést
mutat: magas követelmények és alacsony kontroll/befolyás mellett megkétszerezi a
megbetegedés kockázatát. míg pl. a dohányzás ehhez képest csupán 70%-ban emeli meg
a kockázatot (Bosma et al. 1997; Karasek et al. 1981; Niedhammer et al. 1998).

A munkahellyel kapcsolatos stressz és a stressz folyamatában szerepet játszó további
tényezőket és egymásra gyakorolt hatását mutatja be a következő modell, mely kifejezetten
a káros egészségügyi következményekre fókuszál.
Egyéni (pl.: az egyén megbirkózási,
megküzdési képessége) és a munkahelyi tényezők függvénye, hogy adott munkahelyi
stresszhatás, milyen mértékben váltja ki a munkavállalókból a stressz negatív
egészségkárosító hatásait.
EGYÉNI TÉNYEZŐK

MUNKAHELYI
STRESSZOROK

Terhelés
Terhelés
Szerepkonfliktus
Szerepkonfliktus
Felelősség
Felelősség
Határidők
Határidők
Kontroll hiánya
Kontroll hiánya
Fizikai tényezők
Fizikai tényezők
Kapcsolat a felettessel
Kapcsolat a felettessel
Munkahelyi légkör
Munkahelyi légkör
Váltóműszak
Váltóműszak

Személyiségjegyek
Személyiségjegyek
Érettség

Érettség
Karriercélok
Karriercélok

AKUT REAKCIÓK
Pszichés:
Pszichés:
Feszültség,
Feszültség,
idegesség
idegesség
Munkahelyi
Munkahelyi
elégedetlenség
elégedetlenség

Élettani:
Élettani:
Pulzusszám
és
Pulzusszám
vérnyomás és
vérnyomás
emelkedés
emelkedés

Viselkedési:
Viselkedési:
Alvászavarok
Alvászavarok
Alkohol
problémák
Alkohol problémák
KÜLSŐ
TÉNYEZŐK

Családi,
Családi,
pénzügyi
és
pénzügyi
és
szociális
háttér
szociális háttér

EGYÉB
TÉNYEZŐK

Szociális
Szociális
támogatottság
támogatottság
Megbirkózási
Megbirkózási
készségek
készségek
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BETEGSÉGEK
MagasMagasvérnyomás
vérnyomás
Alkoholizmus
Alkoholizmus
Pszichés/
Pszichés/
fiziológiai
fiziológiai
megbetegedés
megbetegedés
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A MUNKAHELYI STRESSZ ÉS BALESET MODELL
A következő egyszerű modell segítségével nyomon követhetjük azt a folyamatot, ahogy a
fokozott stressz a balesetek kialakulásának kockázati tényezőjeként is markánsan megjelenik.
A munkahelyi stresszcsökkentés hatékony módja a munkahelyi balesetek kockázatának
csökkentésének is. Számos tanulmány hívja fel arra a figyelmet, hogy a munkahelyi balesetek
50%- 90%-nál a baleset idejében a munkavállalói
distressz növelte a balesetek
bekövetkeztének kockázatát (Kerr, 1950, 1957, Sleight, 1974 in: Murphy, 1986). A
munkahelyi balesetek szempontjából az epizodikus stressz – hirtelen előálló - kritikus
helyzetek okozta disztressz - talán még nagyobb fontossággal bír, mint a krónikus stressz
jelenléte.
STRESSZOROK

MUNKAHELYI:
MUNKA

AKUT REAKCIÓK

CSÖKKENT
KAPACITÁSOK

SZORONGÁS
KIMERÜLTSÉG

PONTOSSÁG

SZERVEZETI

CSÖKKENT

REAKCIÓIDŐ

TÉNYEZŐK

MOTIVÁCIÓ

FIGYELEM

ALKOHOL

ÍTÉLŐKÉPESSÉG

FOGYASZTÁS

MEMÓRIA

FELADATOK

KÜLSŐ TÉNYEZŐK:
CSALÁDI
PÉNZÜGYI

VESZÉLYES
MAGATARTÁS

SZABÁLYTALAN
MŰKÖDÉS

BALESETEK

KOCKÁZATOS
VISELKEDÉS

VESZÉLYEK

TÁRSAS

A STRESSZ - A MUNKAMOTIVÁCIÓ ÉS TELJESÍTMÉNY
VISZONYA
Eustressz: az optimális-jó stressz – „a kihívás pozitív élménye”
Az egyén a számára optimális stressz-szint mellett tud a leghatékonyabban működni,
teljesíteni. Ebben a zónában kellő pozitív energiákat tud mozgósítani, kihívásnak éli meg a
munkafeladatokat, kitűzött célok, teljesítmény elérését. Úgy érzi, a saját belső és a külső
erőforrások mozgósításával hatékonyan, sikeresen képes helytállni, megküzdeni az
elvárásokkal.
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Distressz: túl sok -„káros” stressz
A személy erőforrásait már meghaladják a terhelések, úgy érzi nem képes kontrollálni,
sikeresen megküzdeni a terhelésekkel. A munka többé már nem kihívás, hanem extra
megterhelés. A jó megoldások helyett kapkodás, meggondolatlan döntések, hibázások,
selejtes termékek gyártása történik.

Az alábbi ábrán lévő teljesítménygörbe mutatja, miképp hat a fokozódó stressz-telítődés a
mindennapi feladatok ellátásához szükséges képességeikre. A teljesítményromlás a
következőkben nyilvánul meg: koncentrációs problémák, gyakori hibázások, téves döntések,
szétszórtság, enerváltság, munkamotiváció hanyatlása, teljes kimerültség, és a legvégső
stádiumban a munkaképtelenségi „beteg állapot”. A tartós-nem kezelt- stressz súlyos
esetben az emberi szervezet összes energiatartalékát kimeríti. Az emberi motiváció –
„hajtóerő”- a belső pozitív érzelmi-erőforrások függvénye, így tartós stressz hatására a
„motivációs tőke” is kiapad, hiszen a negatív érzelmi töltések: félelem, szorongás, levertség
egyre inkább eluralkodnak.
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A MUNKAHELYI STRESSZ FŐBB MAGYARÁZÓ ELMÉLETEI
A munkahelyi stresszel kapcsolatos kutatások és magyarázó elméleti modellek nagy
hagyománnyal bírnak az alkalmazott munka-, és egészségpszichológia területén. A
munkahelyi stresszel kapcsolatos legtöbb pszichológiai kutatás és elmélet egészségügyi
vonatkozású és a stresszel összefüggésbe hozható pszichoszomatikus megbetegedések
kockázatát vizsgálja.
A „Követelmény-Kontroll – modell” (Demand-Control-fit Model, Karasek, 1979) az egyik
leginkább ismert, kutatott és elterjedt munkahelyi stressz modell. A modell szerint a magas
munkaterhekkel, pszichés követelményekkel járó munka alacsony kontrollal, személyes
befolyással a munkavégzésre vonatkozóan, a stresszes munkahelyi pszichés állapotot idézi
elő. A szerep-, feladatkör és felelősség a megfelelő mértékű döntési jogkörrel és
kompetenciákkal kell, hogy együtt. Későbbi munkásságában Karasek tovább bővítette
elméletét és megalkotta a „Követelmény-Kontroll-Támogatás” („Job-Demand-ControlSupport”) modellt (Karasek, 1990), mely a két tényező mellé a támogatást is behozta, mint
fontos faktort a munkahelyi stresszel kapcsolatban. A támogatás alacsony szintje fokozza a
munkahelyi stressz, illetve a megbetegedések kockázatát, a magas munkahelyi támogatás
tehát védőfaktornak bizonyul.
Az „Erőfeszítés - Jutalom Egyensúlya” modell („Effort-Reward Imbalance” ERI, Siegrist, 1996)
kifejezetten a munkahelyi stressz és a kardiovaszkuláris megbetegedések összefüggése
kapcsán került kidolgozásra. Az egyén által befektetett munkahelyi erőfeszítések és a
„viszonzásul” kapott juttatások negatív irányba billenése okozza a munkahelyi stresszt.
Jutalomhoz olyan dolgok tartoznak mint: pénz, karrier lehetőségek, biztonság, egyéb
jutalmak, elismerés, megbecsülés stb. Az erőfeszítés egyrészt a belső másrészt külső
erőfeszítések, megterhelések összessége.
Tehát az elmélet szerint, ameddig a befektetett erőfeszítéseket, munkaterheket a munkahely
a személy szubjektív észlelésében kellő mértékben kompenzálja, ellensúlyozza és egy a
munkahellyel való megelégedettség élményét biztosítja, a megélt munkahelyi stressz
mértéke nem számottevő.
A „Követelmény-Képesség-Támogatás” modell (Demand-Skill-Support Model, DSS: van
Veldhoven, 2005): 37000 embert felölelő kutatás alapján fejlesztették ki és e szerint a főbb
tényezők a munkahelyi terhelések mellett, melyek védőfaktorokként működnek: a személyes
képességek, szakmai kompetenciák valamint a munkahelyi támogatás mértéke (mind
minőségi, mind mennyiségi viszonylatban).
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A „Munkahelyi Követelmények – Erőforrások” modell (Job-Demand-Resourses-Model,
Demerouti, 2001): Az előző modell kiterjesztett változata, mely mind a munkaterheket, mind
a munkahelyi erőforrásokat tágabban és rugalmasabban értelmezi. A munkaterhek: fizikai,
pszichikai igénybevétel, megterhelés, a megkövetelt erőfeszítések összessége. Minden olyan
szervezeti tényező pedig, amely pozitív hatású, segíti a személyt a sikeres munkavégzésben,
személyes és szakmai célok elérésében, az erőforrásnak számít.
Összegzésként elmondható, hogy önmagában egyik modell sem magyarázza a munkahelyi
stressz dinamikáját teljes mértékben, de mindegyik elméleti modell hozzáad egy-egy fontos
tényezőt, faktort, mely szerepet játszik a munkahelyi stressz folyamatában illetve
megmutatják azokat a főbb védőfaktorokat, melyek ellensúlyozni, „kioltani” képesek a
stressz források negatív hatásait, csökkentik a munkavállalók stressz szintjét.

A munkahelyi stressz DRIVE- modellje (Mark, 2008)
A DRIVE- modell- „Követelmény-Erőforrások-Személyes tényezők” (Demand - Resourses and
Individual Effects-model) a munkahelyi stressz-folyamat főbb külső-szervezeti és belsőszemélyes tényezőit és a közöttük fennálló hatásokat mutatja be. Az észlelt munkahelyi
stressz mértéke függ a tényleges munkahelyi terhelésektől, a munkahelyi erőforrásoktól
valamint a személyes tényezőktől, erőforrásoktól valamintb szubjektív kiértékelési
folyamtoktól is. Ezek kölcsönhatásának és a támogató tényezők moderáló hatásának
függvénye, jelentkeznek-e és milyen mértékben a személynél a tartós stressz negatív hatásai.
Személyes
Személyestényezők:
tényezők:erőforrások
erőforrásokés
ésterhelések
terhelések

Észlelt
Észleltmunkahelyi
munkahelyi
stressz
stressz

Egészségügyi
Egészségügyi
következmények
következmények
Munkahelyi
Munkahelyi
elégedettség
elégedettség

Munkahelyi
Munkahelyi
követelmények,
követelmények,
erőforrások
erőforrások

Munkahelyi
Munkahelyi
erőforrások,
erőforrások,
védőfaktorok
védőfaktorok
Főhatás
Befolyásoló hatás
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A magyarázó pszichológiai elméleteket tekintve tehát legfontosabb védőfaktorok:
1.

kontroll, tényleges és észlelt szubjektív kontroll, befolyás, döntési jogkör a
munkavégzési folyamatokra

2.

jutalom, elismerés: az elvégzett munka anyagi és erkölcsi megbecsültség érzete
(fizetés, elismerés, dicséret stb.)

3.

támogatás, segítségnyújtás a munkahelyi feladatok, problémák, nehézségek sikeres
megoldásában

4.

külső és belső erőforrások: képességek és kibontakoztatásai lehetőségek, képzések,
karrier lehetőség stb.

A MUNKAHELYI STRESSZ ÉS A PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATKEZELÉS
A munkahelyi közegben tehát számos stresszforrás gyakorol hatást a munkavállalókra,
melyek a törvényi szabályozásban, mint „pszichoszociális kockázati tényezők” szerepelnek.

Hazánkban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos
módosítása emeli be a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába a pszichoszociális
kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát, egyben meghatározva e tényező
fogalmát is. A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális 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 következhet be.
Munkával kapcsolatos stressz akkor keletkezik, amikor a munkakörnyezet követelményei
meghaladják a munkavállaló azon képességeit, erőforrásait, hogy ezeket teljesítse.

A munkavédelmi pszichoszociális kockázatkezelési modell a munkahelyi stressz fő forrásait
keresi, azonosítja. A pszichoszociális kockázatkezelés az általános munkahelyi stressz
források szisztematikus azonosítása és a kapott adatok alapján a megfelelő szervezeti
szinteken történő intézkedési és cselekvési tervek kidolgozása és végrehajtása annak
érdekében, hogy redukáljuk a stressz hatásokat illetve megelőzzük a stressz tüneteket a
dolgozók egészségének megóvása érdekében. A kockázatkezelési folyamat során a stressz
forrását igyekszünk megszüntetni, vagy mérsékelni, vagy a munkavállalókra gyakorolt negatív
hatást csökkenteni.
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Az egyén számára az a külső inger válik stresszorrá, indítja be a szervezet stressz válaszát,
amely számára újraalkalmazkodást, fizikai-pszichés erőfeszítések, erőforrások mozgósítását
kívánja meg. A munkahelyeken azonosíthatunk általános, szinte minden típusú szervezetre
jellemző potenciális stresszorokat és természetesen minden ágazat, pozíció, munkakör más
és más, éppen ezért saját specifikus munkahelyi stressztényezőkkel is rendelkeznek.

A 24 uniós országban végzett felmérés alapján 6 (+1) fő munkahelyi stressz faktor került
azonosításra (HSE, 2001). A HSE adatai alapján a munkahelyi stressz a dolgozók 20-65%-át
érinti. A dolgozókat a munkájukkal, munkavégzésükkel kapcsolatos számukra megterhelést
jelentő, frusztrációt okozó tényezőkről kérdezték, majd matematikai statisztikai
módszerekkel csoportosították őket, így 6 fő elkülöníthető munkahelyi stresszfaktort találtak.
Az alábbi modell, melyet Stephen Palmer dolgozott ki a HSE (Health and Safety Executive)
kutatásai alapján azonosított 6 fő általános munkával kapcsolatos stressz faktort és az
egészségügyi - gazdasági hatásokat mutatja be.
Munkahelyi stressz modell

Főbb szervezeti
stresszorok
K
U
L
T
Ú
R
Á
L
I
S
T
É
N
Y
E
Z
Ő
K

Követelmény,
Követelmény,
terhelés
terhelés
Kontroll,
Kontroll,
befolyás
befolyás
hiánya
hiánya
Támogatás
Támogatás
hiánya
hiánya
MunkaMunkaKapcsolatok
Kapcsolatok
minősége
minősége
Szerepek,
Szerepek,
SzerepSzerepviszonyok
viszonyok

Változások
Változások

Stressz tünetei

A
L
K
A
L
M
A
Z
O
T
T
A
K

Egyéni
Egyénitünetek
tünetek

Magas vérnyomás
•Magas vérnyomás
Alvásés emésztési
•Alvás- és emésztési
zavarok
zavarokalkohol/
•Növekvő
•Növekvő alkohol/
Koffein/
nikotin
Koffein/ nikotin
fogyasztás
fogyasztás
•Fokozott
ingerlékenység,
•Fokozott ingerlékenység,
nyugtalanság
nyugtalanság
•Hátfájás,
feszültség
•Hátfájás, feszültség
•Erős
szívdobogás,
•Erős szívdobogás,
fejfájás
fejfájás
•

Negatív
eredmények

•

Szervezeti
Szervezetitünetek
tünetek
Betegállomány növekedése
•Betegállomány növekedése
Túlórázás
•Túlórázás
Fokozott
fluktuáció
•Fokozott fluktuáció
•Leromló
teljesítmény
•Leromló teljesítmény
•Gyenge
morál és lojalitás
•Gyenge morál és lojalitás
•Barátságtalan
•Barátságtalan
munkahelyi
légkör
munkahelyi légkör
•
•
•

Betegségek
Betegségek
Érrendszeri

Érrendszeri
betegségek;
betegségek;
Emésztőrendszer
Emésztőrendszer
betegségei;
betegségei;
Szorongás;
Szorongás;
Depresszió;
Depresszió;
Kiégés
Kiégés

Gazdasági
Gazdasági
veszteségek
veszteségek
Toborzási/

Toborzási/
Tréningszervezési
Tréningszervezési
kiadások
növekedése;
kiadások
növekedése;
Profitcsökkenés;
Profitcsökkenés;
Negatív
Negatív
események,
események,
perek
számának
perek
számának
növekedése
növekedése

©Stephen Palmer, 2003
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A modellben szereplő általános munkahelyi stressz faktorok részletes bemutatása
1. Követelmények-Terhelések (Demands)
Stressztényezőnek minősül, amennyiben a dolgozó képességeit és kapacitásait meghaladó
terhelésnek, munkafeladatok ellátására kényszerül, nem megfelelő munkakörülmények és
munkafeltételek állnak rendelkezésre.
A követelmények faktorba a következő altételek szerepelnek a HSE felosztás szerint:
a. munkaterhek
b. kompetenciák, képességek
c.. időbeosztás, munkaszervezés
d. fizikai munkakörnyezet, munkafeltételek és veszélyek
2. Kontroll – befolyás (Control)
Stressztényezőnek minősül, ha a munkavállaló nem rendelkezik kellő kontrollal, befolyással,
döntési jogkörrel és információval a saját munkavégzésére vonatkozóan, vagy nem képes
saját munkavégzését pozitívan befolyásolni, alakítani stb.
3. Támogatás (Support)
Stresszforrást jelent, amennyiben a munkavállaló nem kap kellő
munkavégzésével kapcsolatban.

segítséget, támogatást a

4. Munkahelyi kapcsolatok (Relationships)
Stressztényezőnek minősül, amennyiben konfliktusok, feszültségek nehezítik a
együttműködést, személyes ellentétek feszülnek bármilyen oknál fogva.
Munkahelyi
stresszt eredményez a bántó, sértő, megalázó kommunikációs stílus, valamint a mobbing is.
5. Szerep-feladat (Role)
Stressztényezőnek minősül, amennyiben a munkavállaló által betöltött szerep,a munkaköri
leírás, a teljesítendő feladat nem egyértelmű, tisztázatlan az elvárás, a felelősségek és a
jogkörök stb.
6. Változás (Change)
Stresszt okoznak a fontos személybeli, munkafolyamatbeli vagy egyéb lényegi szervezeti
változások, illetve a nem jól kezelt változások. (Bármilyen változás stresszt okoz, hiszen
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valamilyen új működésmódra kell rövid időn belül átállni, ami megterhelő, ezzel egy időben a
régi módszereket, szokásokat, biztonságot jelentő rutint, szokásokat le kell építeni.)
A fenti hat tényező mellett még a megfelelő jutalmazás-elismerés hiánya (Rewards) jelent
meg munkával kapcsolatos stresszorként, mely azonban nem jelenik meg ilyen hangsúlyosan
a modellben.
A HSE pszichoszociális kockázatkezelési 6+1 faktoros modell tartalmi elemeiből a
pszichológiai magyarázó elméleti modellek is négy fontos területet lefednek:
magas követelmények, terhelések
kontroll, befolyás hiánya
munkahelyi támogatás hiánya és az
elismerés-jutalmazás alacsony szintje

A MUNKÁVAL KAPCSOLATOS STRESSZOROK,
PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATOK RENDSZEREZÉSE
Az alábbi rendszerezés a munkával kapcsolatos hosszabb időtartamon keresztül ható
stressztényezőket foglalja össze.
Munka tartalmával, jellegével, folyamatával kapcsolatos stressz
Munkakörnyezet, tárgyi és humán feltételek: pl.: túl sok zavaró inger (pl. a fokozott
figyelemösszpontosítást igénylő munkáknál); veszélyes munkakörnyezet, megfelelő tárgyi
és emberi feltételek hiánya
Munkaterhelés (fizikai, érzelmi és kognitív): túl sok, túl kevés munka, ezek váltakozása,
magas fizikai, pszichés és mentális igénybevétel
Munkaszervezés, munkabeosztás: rövid és merev határidők miatti feszültség,
előreláthatatlanság, szervezés hiánya, állandó „tűzoltó” munkák, 2-3 műszak,
rendszertelen pihenőszünetek stb.
Feladattal és szereppel kapcsolatos stressz
Szerep és státuszbizonytalanság: tisztázatlan munkakör, jogviszony, fölé-alárendeltségi
viszonyok, szerepelvárások
Nem egyértelmű feladat és elvárás, a munkavállaló nem tudja, pontosan mit kell tennie a
sikeres teljesítmény érdekében
Fokozott felelősség: az egyén képességeit és/vagy kompetenciáit meghaladó
szerepvállalások, emberek irányítása, az egyén munkavégzésen akár emberek élete is
múlhat stb.
Szerepkonfliktus: egymásnak ellentmondó szerepelvárások teljesítése, belső értékek és
külső elvárások közötti ellentmondás
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Személyes fejlődés, karrier
Karrier bizonytalansága, új tapasztalatszerzés, szakmai fejlődés, képzések hiánya
Munkahelyi kapcsolatok
Kapcsolatok mennyisége: elszigeteltség, egyéni munka, munkakapcsolatok hiánya vagy
túl szerteágazó és sokrétű kapcsolattartás, mely túlterhel
Kapcsolatok minősége: rossz munkahelyi közösség, konfliktusokkal terhelt, feszült viszony
munkatársakkal, főnökökkel, munkahelyi pszichoterror (MOBBING)
Személyes kontroll, döntési kompetencia
Befolyás a munkára: alacsony szintű részvétel a döntéshozatalban, munka feletti
befolyás, kontroll hiánya, saját teljesítmény javításának, fejlesztésének hiánya; a
pozícióval járó felelősséghez képest túl alacsony tényleges döntési kompetencia
Szervezeti kultúra és vezetés
Vezetés minősége: hiányos kommunikáció, a szervezeti célkitűzések meghatározásának
hiánya, nem megfelelő célkitűzés, teljesítményértékelés hiánya, méltánytalanság a
jutalmazási rendszerben, általános stratégia és a megfelelő útmutatások hiánya, stb.
Változások
Változások mennyisége, kezelése: túlságosan gyakori szervezeti szintű változások
(munkafolyamat, munkaszervezés, személyi stb.), nem jól kommunikált változások
Bizonytalanság
nem kiszámítható viszonyok, biztos jövőkép hiánya, munkahely elvesztésétől való
félelem, jó munkavégzéssel kapcsolatos visszajelzések hiánya, nyílt és őszinte
kommunikáció hiánya, következetesség hiánya
Elismerés, jutalom
Az anyagi és erkölcsi elismerés, jutalom nem kellő mértéke, amely nem képes
ellensúlyozni a befektetett dolgozói erőfeszítéseket
Akadályozottság a munkavégzésben
A hatékony, sikeres, gördülékeny munkavégzésben való akadályozottság frusztrációs
stresszt okoz pl.: tárgyi feltételek hiánya, rossz alapanyagok, együttműködés szabotálása,
fokozott bürokrácia stb.
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Méltánytalanság, igazságtalanság
Méltánytalanság, igazságtalanság a szervezeten belül az anyagi-jutalmi elosztás terén,
működésmódból fakadó igazságtalanság pl.: döntéshozatal kapcsán, interperszonális
igazságtalanság: a vezető nem korrekt, etikus pl.: „kivételezések”, jogtalan felelősségre
vonás, számonkérés

A felsorolt tényezők mind általános potenciális stresszforrások a munkavállalók számára.
A munkahelyi stresszkezelés egyik első és legfontosabb lépése, hogy beazonosítsuk adott
szervezetben ható főbb pszichoszociális kockázati tényezőket, melyek csökkentésére
szervezeti szintű intézkedéseket, stratégiát tudunk kidolgozni.
A munkával kapcsolatos stresszorok idői kihatásuk szerint két fő csoportra oszthatók:
1.

tartósan fennálló stressz, melyek hosszú távon fennálló szervezeti szintű
megterhelések és a krónikus stressz állapotát idézhetik elő

2.

epizodikus - stressz, melyek alkalmanként jelentkeznek, viszont akkor nagyfokú
distresszt váltanak ki, „hirtelen” újraalkalmazkodást kívánnak meg

Munkával kapcsolatos epizodikus stressz
A munkával kapcsolatban számos egyszeri-alkalomszerű stresszhatás kialakulhat, melyek
sikeres megküzdés, alkalmazkodás esetén csak rövid ideig terhelik meg a személyt. Ilyen
alkalomszerű stresszhelyzetek például:
új pozícióba kerülés, kinevezés, új feladatot
státusza, presztízse megváltozik
fegyelmiben részesül, vagy letolást, kritikát kapni a felettesétől
elmarad a várt előléptetés vagy áthelyezés
a munka jellege, természete jelentősen megváltozik
egy fontos projekt, kezdeményezés leállítása, törlése
a munkafolyamatok jelentősen megváltoznak
jelentős átszervezés történik
a teljesítmény eddigi elismerése megszűnik
fontos prezentáció készítése, nyilvános szereplés
új felettes, új kollegák érkezése

17

Upstairs Consulting
Útmutató a munkahelyi stressz kezelésére
Epizódikus stresszt a leggyakrabban a munkahelyi változások okoznak a munkavállalók,
illetve olyan helyzetek, ahol a személy fokozott szorongást, félelmet él meg pl.:
„megmérettetik” illetve valamilyen büntetésben, súlyos kritikában részesül.
Traumatikus- kritikus helyzetek a munkahelyen:
Kritikus – traumatikus esemény, történés: olyan váratlan fellépő, gyakran konkrétan vagy
élményszinten életet fenyegető, a szervezet felfokozott stressz-válaszát azonnal beindító
történés, mellyel való sikeres megküzdés meghaladja a személy mindennapi megküzdési alkalmazkodási repertoárját.
A munkahelyi krízisesemények felosztása:
1. szervezeti – működési /operációs: pl.: robbanás, veszélyes anyag kiürülése a
munkavégzés helyszínére – ezek az események fizikai veszélyt, fenyegetettséget
jelentenek, viszont fontos a pszichoszociális kezelésük is
2. személyközi-interperszonális: pl.: közvetlen, jól ismert munkatárs hirtelen halála;
munkatárs öngyilkossági kísérlete; szemtanúság súlyos sérülések, balesetek kapcsán,
melyek heves érzelmi reakciót váltanak ki; súlyos baleset okozása; elbocsájtás a
munkahelyen;
3. erőszakos történés: pl.: bombariadó, erőszakos támadás, düh-kitörés, vandalizmus,
túszul ejtés
4. fizikai baleset: pl.: égés, súlyos baleset elszenvedése
5. természeti katasztrófák: pl. földrengés
A kritikus események nagyfokú distressz terhelést jelentenek a munkavállalók számára,
melyek negatív hatását szakszerűen a munkahelyi krízisintervenció bevezetésével lehet
csökkenteni. Ezekre a történésekre különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a megrázó
élmény hosszútávon kihat a személy lelki egyensúlyi állapotára, teljesítőképességére.

A MUNKAHELYI STRESSZCSÖKKENTÉS ÚTJAI
A munkahelyi stresszkezelés célja:
Csökkenteni a fokozott stressz munkavállalókra és a szervezeti működésre gyakorolt negatív
hatásait a testi-lelki egészség, teljesítőképesség és szervezeti hatékonyság megóvása
érdekében
1. Szervezeti szintű-megelőzést szolgáló stresszcsökkentő intézkedések
Kompetencia szint: Felelős vezetőség- Management, Munkavédelem, HR
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Célja: A főbb munkahelyi stresszorok, szervezeti terhelések redukálása, illetve a
stresszorok megváltoztatása, negatív hatásainak csökkentése valamint védőfaktorok kiépítése (pszichoszociális kockázatcsökkentés).
A munkahelyi stressz tekintetében az elsődleges és a kutatások alapján a leghatékonyabb
intervenciós módot, a megelőzés jelenti.
Kevesebb munkahelyi stresszterhelés mellett kevesebb a személyek által megélt stressz.
Ezek a szervezeti szintű intézkedések a stressz okát, forrását célozzák meg.
1.1. A főbb munkahelyi stresszorok, szervezeti terhelések redukálása, negatív
hatásainak csökkentése (pszichoszociális kockázatcsökkentés)
megfelelő munkakörülmények, tárgyi és személyi feltételek biztosítása
emberi léptékű munkaterhelések megállapítása
a munkakörök pontosítása, a feladat- felelősség és hatáskörök összehangolása
a hatékony munkavégzést és együttműködést akadályozó tényezők feltárása, elhárítása
stb.
1.2. A védőfaktorok, támogató tényezők fejlesztése, melyek adott - nem kiiktatható
– munkahelyi stresszor káros következményeit mérsékelik és mozgósítják a
szervezeti erőforrásokat
támogató mentor-rendszer kiépítése újonnan érkező kollegák esetében, új pozíció,
feladat esetén
konzultációk, esetmegbeszélők tartása a munkahelyi problémák, konfliktusok sikeres
megoldása érdekében
monitoring-rendszer kiépítése a dolgozói stressztünetek figyelésére és szükség esetén
megfelelő kockázatcsökkentés (támogatás erősítése, személyes konzultáció,
pihenőszünet, szaksegítség ajánlása stb.)
a sikeres alkalmazkodást elősegítő változás-menedzsment, kríziskommunikáció
munkahelyi krízisintervenciós csoportok, teamek tartása kritikus helyzetek esetén
stb.
2. Egyénre fókuszáló munkahelyi stresszkezelés - másodlagos prevenció
Kompetencia: HR-fejlesztés, OHS – munkavédelmi
egészségfejlesztő szakemberek, pszichológus, tréner.

szakemberek,

munkahelyi

A másodlagos megelőzés célja: felvértezni a dolgozókat tudással, képességgel,
erőforrásokkal a stresszel való hatékonyabb megküzdés érdekében valamint a szervezeti
védőfaktorok erősítése a negatív hatások mérséklése érdekében.
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stressz-tudatosság fejlesztése: előadások, workshopok tartása a stressz jelenségéről,
tüneteiről, hatásmechanizmusáról
munkavállalók stresszkezelési-, életvezetési technikáinak, megküzdési módjainak
fejlesztése (kognitív-proaktív és relaxációs-reaktív technikák elsajátítása)
3. Harmadlagos prevenció - rehabilitáció
Célja a már kialakult stressztünetek, betegségek kezelése, az egyén egészségi állapotának és
munkaképességének helyreállítása
Kompetencia: foglalkozás-egészségügyi szakember,
pszichológus, mentálhigiénés szakember, pszichiáter stb.

egészségfejlesztő

szakemberek,

A szakszerű rehabilitáció olyan szakemberek kompetenciája, akik kellőképpen jártasak a
pszichoszomatikus tünetek, betegségek komplex kezelése terén.

A munkahelyi stresszcsökkentés eredményességére vonatkozó eddig publikációk áttekintése
során természetesen a megelőzést szolgáló, szervezeti szintű stresszcsökkentő intézkedések
bevezetése bizonyult a leghatékonyabbnak.

A szervezeti szintű megelőzés egyrészt megóvja a munkavállalók egészségét és
érzelmi-motivációs tőkéjét, még mielőtt a negatív hatások bekövetkeznének,
másrészt a munkaszervezéssel és HR-rendszerek fejlesztésével, humánfolyamatok
optimalizálásával hozzájárul a szervezeti hatékonyság fejlesztéséhez és sikeresebb
gazdasági működéséhez is.
Természetesen nagymértékben hatásosak a szekunder szintű intézkedések is, hiszen az
egyén megküzdési képességeinek fejlesztése szintén sikeresen csökkenti a munkahelyi
stressz emberi szervezetre gyakorolt káros hatásait. Az emberi szervezet terhelhetősége,
megküzdési kapacitása azonban korlátozott: túl magas és tartósan jelenlevő munkahelyi
terhelések esetén a szekunder prevenció önmagában nem elégséges, feltétlen szükséges a
stresszforrások csökkentése is.
A már kialakult stressztünetek, betegségek kezelése, a személy támogatása egészségi
állapotának és teljesítőképességének helyreállításában szintén rendkívül fontos feladat, de ez
már a stresszfolyamat végső stádiuma, az első két megelőzést szolgáló szint sokkal
hatékonyabb.
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Beavatkozási szint

1.

Szervezeti- szintű
Primer- prevenciós beavatkozás

Hatásfok

+++

Fókusz:

Egyénre fókuszáló beavatkozás
Fókusz:
felvértezni a dolgozókat
tudással, képességgel, erőforrásokkal a stresszel való
hatékonyabb megküzdés
érdekében

++

Tercier beavatkozás,
3.

terápia
Fókusz: a kialakult
stressztünetek, betegségek
kezelése, rehabilitálása

stresszorok
forrása:
munkaszervezés, munkafeltételek megváltoztatása

stresszorok,
pszichoszociális kockázatok
megszüntetése, redukálása
stresszorok természetének
megváltoztatása
szervezeti védőfaktorok
erősítése, kiépítése

2.

Beavatkozási
cél

+

A dolgozók
stresszre
adott válaszreakciójának
(észlelt
stressz) megváltoztatása

A rövid és
hosszútávon
kialakuló
tünetek
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Intervenciós példák

munkaterhek csökkentése
szervezeti kommunikáció fejlesztése
a hatékony munkavégzést akadályozó
tényezők csökkentése
jutalmazási rendszer
fejlesztése

kognitív – proaktív
és reaktív
stresszkezelő technikák
megküzdési készségek, életvezetési
tanácsadás
konfliktuskezelés,
asszertivitás fejlesztése
feladatbeosztás,
időgazdálkodás
tréning stb.

egyéni és csoportos
tanácsadás
pszichológusi, orvosi
ellátás, terápia

Kinek a
kompetenciája?

Vezetőségmenedzsment, Munkavédelem,
HR

HRfejlesztés
Munkavédelemi szakember,
Pszichológus, Egészségfejlesztő,
Egészségügyi szakember,
tréner stb.

Foglalkozásegészségügyi orvos,
pszichológus stb.

MUNKAHELYI STRESSZKEZELÉS
GYAKORLATA
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1. A MUNKAHELYI STRESSZKEZELÉS FOLYAMATA ÉS
RÉSZTVEVŐI
1. Elköteleződés-felelősségvállalás
Köteleződjünk el és tűzzük ki célul a munkahelyi stressz csökkentését egyrészt a
munkavállalók értékes erőforrásainak megőrzése, másrészt a hatékonyabb szervezeti
működés érdekében!
2. Alakítsunk egy „Munkahelyi Stresszkezelő Teamet”, vonjuk be a megfelelő
szakembereket, vezetőket, munkavállalókat.
3. Kommunikáció – Kampány – Bizalom
Kommunikáljuk szervezeti szinten, hogy fontosnak tartjuk a munkahelyi stressz
csökkentését, mely mind a dolgozók, mind a szervezet egészséges működését szolgálja.
Vonjuk be aktívan a kollegákat a folyamatba.
4. Vezetők bevonása
Vonjuk be a felelős vezetőket minden szinten már a projekt elején, tartsunk számukra
külön workshopokat, előadásokat a munkahelyi stressz jelenségéről, kockázatokról stb.
5. Munkahelyi stresszorok, pszichoszociális kockázatok azonosítása, a munkahelyi stressz
mérése
Azonosítsuk a munkavállalók bevonásával a szervezetben jelentkező a munkahelyi
stresszorokat, a kollegák megküzdési kapacitásait. Kérdezzük meg a munkavállalókat egy
jól összeállított, adott szervezetre formált kérdőív segítségével, vagy csináljunk dolgozói
fókuszcsoportokat, interjúkat
Kérjünk fel külső szakértői segítséget, amennyiben nem áll rendelkezésre saját belső
személyi erőforrás.
6. Elemzés-értékelés
Dolgozzuk fel és értelmezzük a kapott eredményeket, vonjuk be itt is a munkavállalókat
a folyamatba.
Melyek a legfontosabb, szervezeti szintű stresszforrások, melyek a legmagasabb
értékeket kapták?
Melyek a munkakör-specifikus terhelések, melyek elsősorban egy-egy pozícióhoz,
munkakörhöz kötötten jelentek meg megterhelésként?
Melyek azok az általános és specifikus stresszorok, melyek csökkentése a
munkafolyamatok optimalizálásával, belső folyamatfejlesztéssel, HR-rendszerek
fejlesztésével megoldhatóak és akár már rövid távon, mind a dolgozók, mind a
hatékonyabb szervezeti működés érdekeit szolgálják? Ezen stresszforrások csökkentésére
készítsenek a dolgozók és a folyamatokért felelős szakemberek segítségével megoldási,
fejlesztési cselekvési terveket.
Melyek azok a stresszhatások, melyek megterhelőek ugyan a munkavállalók számára, de
sajnos nem megváltoztathatóak, csökkenthetőek? (alapvetően a munka jellegéből fakadó
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„belekódolt” stresszforrás, vagy a megváltoztatásával túlságosan nagy kockázatot vállalna
a szervezet, vagy még nem adottak a változtatáshoz szükséges feltételek stb.) A jelenleg
nem megváltoztatható stresszforrások esetében nézzük meg, milyen intézkedésekkel
tudjuk mérsékelni adott stresszor dolgozókra gyakorolt negatív hatásait.
Milyen lehetőségünk van a dolgozókat egyéni szinten támogatni abban, hogy
sikeresebben birkózzanak meg a mindennapi munkavégzés kihívásaival?
Kommunikáljuk a kollegák felé az eredményeket, kitűzött célokat.
7. Intézkedési terv készítés és kommunikáció
Készítsünk a megfelelő szervezeti felelős szakemberek bevonásával intézkedési cselekvési
terveket a releváns és csökkentető stresszforrások tekintetében.
Készítsünk intézkedési tervet a nem megváltoztatható stresszhatások kompenzálására, a
negatív hatások mérséklése érdekében.
Állítsunk össze a dolgozók megküzdési képességeit fejlesztő stresszkezelő
programcsomagot. Vonjunk be külső szakembereket, amennyiben lehetséges.
Nézzük meg, mit tudunk védőfaktorként kiépíteni.
Kommunikáljuk a kollegákkal az intézkedéseket, lépéseket.
8. Támogatás és ösztönzés:
A vezetésnek hangsúlyosan támogatnia kell a stressz projektben dolgozó kollégákat.
Találjuk meg azokat az ösztönzőket, mellyel motiváljuk a kollegákat a projektben való
részvételre.
9. Végrehajtás
Hajtsuk végre az intézkedéseket és közben folyamatosan kérjünk visszajelzéseket.
Rendszeres visszacsatolásokkal ellenőrizzük le a projektet, és ha kell – megfelelő szakmai
konszenzus esetén – változtassunk rajta.
10. Értékelés és implementáció
A projekt zárásakor kérjünk visszajelzést a kollegáktól, vegyünk fel egy elégedettségi
kérdőívet, vagy vegyük fel újra a kiindulási stressz-kérdőívet és nézzük meg a
változásokat.
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Felelős vezetés
Felelős vezetés
Menedzsment
Menedzsment
Szervezeti szintű
Stresszcsökkentő
intézkedések

Stresszfelmérés,
Pszichoszociális
kockázatazonosítás

HR
HR
HR Fejlesztés
HR Fejlesztés

Munkavállalói
Munkavállalói
érdekképviselet
érdekképviselet

Megküzdési
készségek
fejlesztése

Munka és
Munka és
Balesetvédelem
Balesetvédelem

Stressztudatosságfejlesztés

Munkaerő
Munkaerő
és
és
család
család

Foglalkozás
Foglalkozás
egészségügy
egészségügy

Biztonságos és egészséges
Biztonságos és egészséges
szervezeti kultúra működtetése
szervezeti kultúra működtetése

A Munkahelyi Stresszmenedzsment Team résztvevői:
Egy felelős felsővezető
Munkavédelmi szakember
HR-szakember
Foglalkozás-egészségügyi szakember, egészségfejlesztő
munkahelyi érdekképviselet tagja
esetleg egy külső szakember: aki a facilitátor, moderátor, coach szerepét betölti

25

Upstairs Consulting
Útmutató a munkahelyi stressz kezelésére

2. A MUNKAHELYI STRESSZ MÉRÉSE
A munkahelyi stressz mérésére több lehetséges módszer is rendelkezésre áll. A stressz
emberi szervezetre gyakorolt hatása különböző „szinteken” jelentkezik, tehető mérhetővé:
pszichofiziológiai szinten, a megfigyelhető viselkedés szintjén stb.

1. Az egyik lehetséges módszer a tünetek megadott szempontrendszer mentén történő
megfigyelése, monitorozása. Hasonló megfigyelési szempontrendszer alapján
történik a „Behavior based Safety” programok során a dolgozók viselkedésének
megfigyelése is. A módszer hátránya, hogy időigényes, sok emberi erőforrást
igényelő és költséges eljárás.
2. A másik módszer az eszközvizsgálatos eljárás: pl. vérnyomásmérés, pulzusszám,
stressz hormonszint mérés stb., amely szintén eléggé költséges eljárás.
3. A harmadik lehetséges módja önbevalláson alapuló kérdőíves módszerrel rákérdezni
a munkavállalói stressz tünetek jelenlétére, megélt stressz szintjére.
4. Végül, jó következtetési alapot nyújthatnak a „nem beavatkozó” jellegű eljárások,
melyek során olyan adatokat elemzünk és hasonlítunk össze, melyek a stressz hatás
eredményeképpen előállnak, illetve melyek létrejöttében a stressznek tudományosan
bizonyítottan nagyfokú szerepe van. Ilyen például a stresszel bizonyítottan
összefüggő megbetegedési mutatók, balesetezési mutatók, illetve hiányzási
mutatók elemzése.
2.1. A munkahelyi stresszfelmérés alapjai
A konkrét cél nélküli munkahelyi stresszfelmérés, rosszabb, mintha semmit nem tennénk.
Ha bevonjuk, megkérdezzük a munkavállalókat és elindítunk egy folyamatot, fontos, hogy
legyen visszajelzés és néhány, konkrét, ténylegesen bevezetésre kerülő intézkedés, amely a
megfogalmazott célra irányul.
1. Határozzuk meg pontosan a motivációt: milyen célt szolgál a szervezetnél a jelen
munkahelyi stresszfelmérés?
állapotfelmérést szeretnénk kapni a munkavállalóinkról?
a munkavállalók egészségének, jólétének tényleges fejlesztése, erőforrásainak megőrzése
a cél?
a törvényi szabályozásban szereplő pszichoszociális kockázatcsökkentési protokollt
szeretnénk elkészíteni?
egészségesebb és hatékonyabb szervezeti működést elérni?
mindegyik egyszerre?
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2. Adjunk részletes és hiteles tájékoztatás a munkahelyi stresszfelmérés céljáról, az
együttműködés és a bizalom elnyerése érdekében, kihangsúlyozva a munkavállalói
érdekeket.
3. Biztosítsuk az anonimitást, a személyesség védelmét és ezt kommunikáljuk is.
4. Legyen jól kidolgozott koncepciónk arra vonatkozóan, pontosan mit és milyen célból
szeretnénk felmérni: pl.: észlelet munkahelyi stressz mértéke, munkavállalói stressztünetek
jelenléte, stresszel való egyéni megküzdési készségek, munkahelyi stressztényezők pszichoszociális kockázatok azonosítása stb.
5. A kérdőív mondatainak, tételeinek gondos összeválogatása, annak érdekében, hogy azt
mérjük, amit ténylegesen mérni szeretnénk.
6. Az eredmények értékelése, összevetése egyéb mutatókkal (pl.: megbetegedési és baleseti
mutatók stb.) és rendszerbe illesztése és értelmezése
7. A releváns eredmények visszajelzése és stratégiák megfogalmazása, intézkedések
bevezetése
A komplex munkahelyi stresszfelmérés elemei:
Miben különbözik egy
kockázatazonosítástól?

komplex

munkahelyi

stresszfelmérés

a

pszichoszociális

A különbség az, hogy a munkahelyi stresszfelmérés a munkával kapcsolatos stressz okainak,
forrásainak azonosításán túl a munkahelyi stressz folyamatának egyéb fontos dimenzióit is
méri. A munkahelyi stressz mérésére több komplex kérdőív is kifejlesztésre került. A
Williams és Cooper (1996) által kifejlesztett PMI (Pressure Management Indicator) egy 120
tételes komplex kérdőív, mely 3 fő dimenzióra osztja fel a munkahelyi stressz folyamatát, fő
tényezőit és ezeket méri. A munkahelyi stressz folyamatában oki tényezőként a terhelésnyomás forrásai jelennek meg a folyamat elején, „közbülső változóként” van jelen a
munkavállaló személye egyéni stresszkezelési-megküzdési repertoárjával, és a folyamat
végén azonosíthatjuk a stressz hatásait, melyek egyéni és szervezeti szinten is jelentkeznek.
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Williams and Cooper: A munkahelyi stressz folyamatának változói
A stressz forrásai X Személyes tényezők = Hatások

A stressz forrásai

x Személyes tényezők

Munkaterhek
Munkaterhek
Kapcsolatok
Kapcsolatok
Elismerés
Elismerés
Munkakultúra, légkör
Munkakultúra, légkör
Személyes felelősség
Személyes felelősség
Szerep,feladatkör
Szerep,feladatkör
Otthon/Munka egyensúlya
Otthon/Munka egyensúlya
Mindennapi bosszúságok
Mindennapi bosszúságok

A-típusú viselkedés
A-típusú viselkedés
Türelem
Türelem
Kontroll
Kontroll
Személyes befolyás
Személyes befolyás
Probléma-fókusz
Probléma-fókusz
Életvezetés egyensúlya
Életvezetés egyensúlya
Társas támogatás
Társas támogatás

=

Hatások

Munka-elégedettség
Munka-elégedettség
Szervezetielégedettség
Szervezetielégedettség
Munkahelyi biztonság
Munkahelyi
biztonság
Munkahelyi elköteleződés
Munkahelyi
elköteleződés
Általános
mentális
állapot
Általános mentális állapot
Rugalmasság-alkalmazkodás
Rugalmasság-alkalmazkodás
Magabiztosság
Magabiztosság
Fizikai
tünetek
Fizikai
tünetek
Általános
energiaszint
Általános energiaszint

A munkával kapcsolatos stressz forrásai, okai – (Sources of Pressure)
Faktorok, területek:
munkaterhek
munkakapcsolatok
elismerés,megbecsülés
munkakörnyezet, klíma
felelősségvállalás
szerep
munka-magánélet egyensúlya
mindennapi „munkahelyi bosszúságok”
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1.

Egyéni-munkavállalói tényezők (személyiség és megküzdés) –
(Individual Differencies)

Faktorok, területek:
„A”- típusú – versengő/stresszes magatartás, működésmód
türelem/türelmetlenség
kontroll (belső kontrollos működés)
személyes hatékonyság, befolyásolási képesség
problémafókuszú megküzdés
társas erőforrások használata
életvezetés: munka-magánélet menedzselése
2. Hatások – (Effekts)
Szervezeti szinten:
a saját munkával való elégedettség
a munkáltató szervezettel, szervezeti működéssel való elégedettség
munkahelyi biztonságérzet
munkahelyi elköteleződés
Egyéni szinten:
általános mentális-lelki állapot
ellenálló-képesség, „szívósság”
fizikai egészségi állapot, stressz-tünetek jelenléte
általános energia-, erőforrásszint
Egy módszertanilag jól összeállított munkahelyi stresszfelmérés tehát az alábbi területeket
kell, hogy lefedje:
1. A főbb munkahelyi stresszforrások és védőfaktorok azonosítása: munkahelyi
pszichoszociális kockázatazonosítás
2. A stressz szervezeti szintű hatásainak felmérése: munkavállalók által észlelet
munkahelyi stressz mértéke, munkával való elégedettség érzése, elköteleződés,
biztonságérzet stb.
3. A stressz egyéni szintű hatásai: a munkavállalók stresszre adott válaszreakcióinak,
tüneteinek és általános erőforrásainak feltérképezése
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2.1. A munkával kapcsolatos stresszorok, pszichoszociális kockázatok azonosítása,
felmérése kérdőív módszerével
Az a munkahelyi stresszcsökkentő projekt sikeres, amely ténylegesen a kollegák, dolgozók
igényeire, szükségleteire reagál, tehát, ha azokat a szervezeti stresszorokat csökkenti,
mérsékeli illetve azokat a védőfaktorokat fejleszti, melyek tényleges terhelésként, illetve
védőfaktorként megjelennek a dolgozók számára. A munkahelyi stresszorok azonosítása
során mindenképp a kollegák véleményéből érdemes kiindulni. Módszerként választhatunk
kérdőíves eljárást, vagy gyűjthetünk adatokat fókuszcsoportok, interjúk tartásával.

PÉLDÁK MUNKAHELYI STRESSZKÉRDŐÍVRE A NEMZETKÖZI
GYAKORLATBÓL
A HSE – Health and Safety Executive bemutatása

munkával kapcsolatos stressz kérdőívének

„HSE munkával kapcsolatos stressz felmérési segédeszköz”

A HSE által összeállított kérdőív 35 tételből áll és a korábban bemutatott 6 fő faktor,
munkahelyi stresszor jelenlétét méri. A kérdőív 5 fokozatú gyakorisági skálát használ, melyek
a kérdések mellett találhatóak (Soha-1; Ritkán-2; Néha-3; Általában-4; Mindig-5). A kérdőív
magyar fordításban is elérhető, kiértékelésére vonatkozóan angol nyelvű segédanyagok
állnak a rendelkezésre.
Példák a HSE kérdőív tételeiből:
Követelmények faktor tételei többek között:
Olyan határidőket kapok, amelyeket képtelenség betartani.
Nagyon keményen kell dolgoznom.
Bizonyos feladatokat el kell hanyagolnom, mert túl sok a munkám.
Kénytelen vagyok sokáig bent maradni dolgozni.
Szerep, feladat faktor tételből:
Tisztában vagyok azzal, mit várnak el tőlem a munkahelyen.
Tisztában vagyok a kötelességeimmel és a felelősségeimmel.
Világosak számomra a mi részlegünk feladatai és céljai
Kontroll, befolyás a munkavégzésre:
Beleszólásom van abba, hogyan dolgozom.
Eldönthetem, mikor tartsak szünetet.

30

Upstairs Consulting
Útmutató a munkahelyi stressz kezelésére
Beleszólásom van abba, hogy milyen gyorsan végezzem a munkámat.
Megválaszthatom a munkám elvégzésének módszerét.
Támogatás faktor:
Ha túl nehéz a munka a kollegáim segítenek
Mindig segítőkész véleményt kapok a munkámról.
Számíthatok a menedzserem, (főnököm) segítségére, ha problémám van a munkámmal.
Megkapom a szükséges segítséget és támogatást a kollégáimtól.
Munkahelyi kapcsolatok:
A kollégák között súrlódások, összezördülések vannak.
Zaklatnak a munkahelyen.
Megkapom a nekem járó tiszteletet a munkahelyen a kollegáktól.
A munkahelyen feszültek a viszonyok.
Változások:
Mindig megbeszélik a munkahelyen történő változásokat az alkalmazottakkal
Amikor változások történnek a munkahelyen, tisztán látom, mit jelent ez a gyakorlatban.
Lehetőségem van megkérdezni a menedzsereket, vezetőket a munkahelyen bekövetkező
változásokról.
A kérdőív használatának előnyei:
kész van, csak használni kell
biztosan jól méri azt a 6 fő pszichoszociális kockázatot, szervezeti stressz-faktort
(kipróbált kérdőív, megbízható)
jól kialakított háttérkoncepcióval és segítő anyagokkal rendelkezik (angol nyelven)
Hátrányai:
természetesen nem szervezet-specifikus, ezért lehet, hogy egy nálunk erősen ható
szervezeti stresszforrás nem jelenik meg ebben rendszerben
néhány potenciális stresszort illetve védőfaktort nem mér: pl.: jutalom/elismerés stb.
nem differenciál fizikai/érzelmi és kognitív terhelés mentén
csak a szervezeti kockázatokat méri, nem foglalkozik a hatásokkal: munkavállalói
stresszreakciókkal, megküzdési kapacitásokkal, szervezeti hatásokkal
Gyakorlati példának, iránymutatónak mindenképpen használható, ötleteket, tételeket lehet
belőle kiemelni a saját munkahelyi stressz kérdőívünkhöz, check-listánkhoz, illetve
kibővíthetjük ezt a kérdőívet további saját szervezetünkben releváns stresszforrásokkal.
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A Copenhagen Psychosotial Questionnaire (COPSOQ)- bemutatása
(Kérdőív a munkahelyi pszichoszociális környezet, az egészség és jólét mérésére)

Ez a kérdőívet három verzióban fejlesztették ki: egy hosszú – kutatási célokra használatos,
egy közepes – egészségügyi szakemberek részére, egy rövid verzió – munkahelyi
pszichoszociális kockázatazonosításra, stressz felmérésre.
A kérdőív által mért témakörök és skálák:
Munkaterhelés:
mennyiségi terhelés
munkatempó
érzelmi terhelés
Befolyás és perspektíva:
befolyás a munkára
fejlődési lehetőség
munka jelentősége, fontossága
elköteleződés
Vezetés és kapcsolatok:
kiszámíthatóság, előreláthatóság
elismerés
feladat, szerep egyértelműség
szerepkonfliktus
vezetés minősége
támogatás a közvetlen vezetőtől
támogatás a kollegáktól
munkakapcsolat, közösség
Munka és magánélet:
elégedettség
munka és magánélet összeegyeztetése
Bizalom:
bizalom a vezetőség irányába
bizalom a kollegák irányába
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Égészségi állapot, tünetek:
általános egészségi állapot
kiégés
stressz
Erőszak a munkahelyen:
szexuális
erőszakos fenyegetés
fizikai erőszak
megfélemlítés
Ez a kérdőív éppúgy a munkahelyi pszichoszociális kockázatok, munkahelyi stressz
felmérésére került kifejlesztésre, mint a HSE – kérdőív, viszont egészen más a két kérdőív
felépítése és a megközelítés, hozzávetőlegesen 50%-ban egyezik meg az a terült, amit
mindkét kérdőív lefed.

Míg a HSE kérdőív kizárólag a főbb általános munkahelyi stresszforrások jelenlétét méri,
addig a COPSOQ a munkavállalók egészségi állapotával, munka és magánélet kapcsolatával,
elégedettséggel is foglalkozik.
A fent bemutatott három kidolgozott és a nemzetközi gyakorlatban széleskörűen használt
kérdőív a munkával kapcsolatos stressz, a pszichoszociális kockázatok felmérésére jó alapot
tud nyújtani minden szakembernek, felelős vezetőnek arra vonatkozóan, milyen dimenziók,
területek a leginkább érintettek és miképp lehet ezeket kérdőíves módszerrel saját
szervezetünkben, munkahelyünkön felmérni.

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A MUNKAHELYI STRESSZKÉRDŐÍV
ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ
2.2. A stressz szervezeti - és egyéni szintű hatásainak felmérése
Az észlelt, megélt munkahelyi stressz önbevalláson alapuló mérése módszertanilag és
szakmailag általánosan elfogadott. A személyek általában nagyon is jól meg tudják ítélni
szubjektíven, mekkora stresszt jelent számukra adott munkavégzés, és mivel a stressz
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szempontjából a szubjektív megélés döntő fontosságú, ezért ezek releváns adatok.
A leggyakrabban szubjektív intervallumskálát használunk, ahol az egyes értékek egyenlő
intervallumra, távolságra vannak egymástól ( pl.: 4, 5 , 6 fokú skálát).
A kérdőív tételeit feltehetjük úgy is, hogy a megélt stressz általános szintjére, mértékére
kérdezünk rá: mennyire, milyen mértékben?, és úgy is, hogy a stresszes helyzetek
előfordulási gyakoriságára kérdezünk rá: pl.: milyen gyakran, hányszor? (Megkönnyíti az
értelmezést, ha a számok mellé, vagy helyett szavakat is használunk. Gyakoriság esetén pl.: 1soha, 2-ritkán, 3-néha, 4-gyakran, 5-mindig vagy 1-nem jellemző/nem értek egyet, 2-kis
mértékben, 3-jellemző/egyetértek, 4-nagyon jellemző/teljesen egyetértek.)
Gyakran használt általános kérdések a megélt munkahelyi stressz mérésére:
Mennyire stresszes az Ön munkája? ( 1 2 3 4 5)
A munkám során sok stressz ér.
A munkahelyi stressz mértéke nálunk jelentős.
Gyakran vagyok feszült, stresszes a munkám miatt.
stb.
A munkavállalók által észlelt munkahelyi stressz mértéke és a munkával való elégedettség
érzése a tapasztalatok, kutatások alapján egymással együtt járó, magas korrelációt mutató
szubjektív értékelések. Minél magasabb a személyek által megélt munkával kapcsolatos
stressz mértéke, annál kevésbé elégedettek a munkájukkal, a munkahellyel.
Érdemes egy-két tétel erejéig a munkával való megelégedettség, munkahelyi
biztonságérzés mértékét is felmérni.
Általában mennyire elégedett Ön a munkájával?
Szeretem a munkámat, jó érzéssel tölt el, amit nap, mint nap csinálok.
Elégedett vagyok a munkahelyemmel, szívesen dolgozom ennél a cégnél.
Másoknak is szívesen ajánlanám ezt a munkahelyet.
Sok a bizonytalanság a munkahelyemen, munkámmal kapcsolatban.
Biztonságban érezhetem magam a munkámmal kapcsolatban.
stb.
A munkavállalói stressztünetek, stresszre adott válaszreakciók felmérése
A kérdések összeállítása a legjellemzőbb testi - érzelmi-kognitív és viselkedéses stressz
reakciók mentén történik. Használhatunk egyszerű kétválasztásos igen/nem jellemző/nem
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jellemző felosztást, vagy intervallumskálát, ahol arra kérdezünk rá, milyen mértékben, vagy
gyakoriságban jelentkezik adott reakció az illető személy esetében. Az adatfeldolgozásnál
könnyebbséget jelent, ha végig egy típusú felosztást használunk. Érdemes a kérdőív tételeit
úgy összeállítani, hogy arányosan szerepeljenek benne a legfontosabb általános testi –
emocionális

kognitív és viselkedéses tünetek.

Testi tünetek

Érzelmi tünetek

Mentális tünetek

Viselkedésbeli tünetek

fokozott dohányzás,
alkoholfogyasztás
kapcsolatok elhanyagolása illetve intoleráns,
ingerült, agresszív
viselkedés
szexuális érdeklődés
csökkenése

fejfájás, szédülés,
ájulás
fokozott verejtékezés,
izzadás,
fáradtság,
kimerültség
magas vérnyomás,
szívszorító érzés,
mellkasi fájdalom
emésztési problémák,
hányinger, hasmenés

ingerlékenység,
idegességérzet,
félelem, szorongás,
folyamatos aggódás

koncentrációképesség
romlása
szétszórtság, figyelmetlenség

lehangoltság,
depresszió
reményvesztettség
indulatosság, düh

memória zavarok

gyakori hibázás

alvási nehézségek,
étkezési problémák

merev nyak, hát- és
vállfájdalmak

sírás, kiborulás

döntésképtelenség

értéktelenség érzése

negatív gondolkodás

balesetek okozása és
elszenvedése

Példák a stressz-válaszok, tünetek és a megküzdési kapacitások felmérésére
Fizikai reakciók:
Gyakran fáj a fejem, szédülök.
Könnyen leizzadok, még a hideg napokon is.
Gyomorpanaszaim vannak.
Időnként szívdobogásom van és zihálva veszem a levegőt.
Érzelmi reakció:
Idegesebb természetű vagyok, mint a többi ember.
Gyakran vagyok szinte minden ok nélkül ingerült, indulatos.
Nyugtalanítanak a munkahelyi és otthoni gondok.
Néha olyan dolgokon is idegeskedem, amelyek nem is annyira fontosak.
Régen éreztem már, hogy igazán boldog vagyok.
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Kognitív és viselkedésbeli tünetek:
Mostanában gyakran hibázok, tévesztek.
Képtelen vagyok összpontosítani, odafigyelni a dolgaimra, feladataimra.
Nehezen tudok döntéseket meghozni.
Időnként előfordul, hogy nem tudok aludni a gondjaim miatt.
Általános erőforrásszint – megküzdési potenciálok (hiánya - megléte)
Mostanában semmihez sincs kedvem.
Úgy érzem, nem tudok megbirkózni a problémáimmal.
Gyakran érzem úgy, hogy kicsúsznak a dolgok az irányításom alól.
Úgy érzem képtelen vagyok jól beosztani az időmet, energiáimat.
Kellő energiával rendelkezem, hogy jól és hatékonyan dolgozzak.
Sok dolog van, ami energiával tölt fel, lelkesít.
Adaptáció: szervezet specifikus stresszkérdőív, pszichoszociális kockázatazonosító kérdőív
összeállítása
Javaslat: Nézzük meg, mi a konkrét célunk. Amennyiben a munkavállalóink stresszreakciót,
megküzdési kapacitásait is szeretnénk felmérni, mert ezen a vonalon is szeretnénk őket
támogatni a sikeresebb megküzdés érdekében, akkor feltétlen érdemes erre a területre is
fókuszálni. A munkahelyi stresszforrások, okok feltérképezése mindenképp releváns, hiszen
igazán hatékony stresszcsökkentő intervenciókat elsősorban a szervezeti szintű, a
stresszforrások csökkentését, illetve azok negatív hatásait mérséklő intézkedésekkel tudunk
elérni. A kérdőív összeállítása előtt tarthatunk munkahelyi fókuszcsoportot, hogy előtérbe
kerüljenek a kollegák által leginkább, legtöbbször jelzett munkahelyi stresszorok. Így
elkerülhetjük annak a veszélyét, hogy egy olyan - általunk előre összeállított, vagy adaptáltkérdőívet veszünk fel a munkavállalókkal, mely csak részben fedi le a saját ágazatunkban,
szervezetünkben hangsúlyos stresszorokat.
Érdemes továbbá az összeállított kérdőívet a kollegák egy kisebb csoportjával közösen
átolvasni, kitölteni és véleményeztetni és ezek mentén a megfelelő módosításokat
eszközölni, mielőtt széles körben kiosztanánk a kérdőívet kitöltésre az egész szervezetben.
Kiderülhet, hogy például fontos területeket nem fedünk le, illetve egyes tételek akár teljesen
irrelevánsnak bizonyulhatnak. A kérdőív mondatainak megfogalmazását is érdemes úgy
alakítani, hogy az minden érintett munkavalló számára egyértelmű legyen.
Egy jól használható és a szervezet számára fontos információértékkel bíró saját munkahelyi
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kérdőív összeállítása nem olyan nehéz feladat. Amennyiben „házi, belső” használatra
készítjük a kérdőívet és a munkavállalók egy csoportjával közösen értelmezzük, pontosítjuk
és a nyelvhasználatban a kollegákhoz igazítjuk a kérdéseket, és megbizonyosodunk afelől,
hogy ők is azt értik adott tétel alatt, amit mi is mérni szándékozunk, akkor nagy módszertani
hibákat nem tudunk elkövetni. Az ilyen kérdőíveket, teszteket nevezzük „face-valid”
teszteknek, kérdőíveknek.

3. GYAKORLATI PÉLDÁK A MUNKAVÁLLALÓK AKTÍV BEVONÁSÁN ALAPULÓ KOCKÁZATKEZELÉSI FOLYAMATÁRA
(PARTICIPATIVE RISK ANALYSIS, PRA ÉS MUNKAVÁLLALÓI
EGÉSZSÉG-KÖR)
3.1. Munkavállalói problémamegoldó csoportok tartása
Ez a módszer Belgiumban terjedt el, ahol sok szervezetnél ez a folyamat a munkahelyi primer
prevenciós stresszcsökkentés hatékony módszerének bizonyult.
A folyamaton annyit változtattunk, hogy védőfaktorok feltérképezését is fontosnak tartottuk
és beillesztettük a folyamatba.
Cél: azonosítani a legfontosabb munkahelyi terheléseket és védőfaktorokat és konkrét
javaslatokat, megoldásokat nyújtani a sikeres munkahelyi stresszcsökkentés érdekében.
A csoportot tartó személy, coach:
A szervezetben vagy olyan szerepet tölt be, mely nem képvisel „hatalmi” pozíciót a
munkavállalók számára (pl.: munkavédelmi szakember, egészségfejlesztő szakember,
belső tréner stb.), vagy külső-független tanácsadó, szakember, aki képes bizalmi- őszinte
kapcsolatot kialakítani a kollegákkal, akinek megnyílnak a munkahelyi problémákkal,
stresszorokkal kapcsolatban.
Kellő szakmai ismeretekkel rendelkezik a munkahelyi stressz folyamatáról, tényezőiről,
ismeri a munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatok, stresszorok rendszerét stb.
Kellő szakmai tapasztalattal rendelkezik munkahelyi csoportok tartásában.
Személyével és szakmaiságával, szerepével képes bizalmi légkört kialakítani és fókuszált,
problémafeltáró és megoldásközpontú csoportmunkát vezetni.
A folyamat bemutatása:
Első alkalom:
1. A csoportvezető tájékoztatja a személyek a csoport céljáról és az együttműködés
keretekről: idői keret, bizalom, szabad véleménynyilvánítás stb. A csoportvezető
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2.

3.

4.

5.

6.

rövid elméleti áttekintést nyújt a munkahelyi stressz jelenségéről, témájáról,
potenciális általános munkahelyi stresszforrásokról stb.
Minden személy kap az első körben 5 kártyát, melyre név nélkül, felírja a számára
leginkább terhelésként jelentkező munkahelyi tényezőket, hatásokat. Azokat a
tényezőket, melyek számára a legtöbb munkahelyi stresszt, feszültséget,
problémát okozzák.
A személyek ismét kapnak 5 kártyát, melyre felírják a számukra leginkább
pozitívumként, védőfaktorként jelentkező munkahelyi hatásokat, támogató
tényezőket.
A csoportvezető összegyűjti a terhelés- kártyákat és felolvassa őket egyenként, így
lehetőség nyílik pontosításra, közös értelmezésre stb. A pozitív hatások-kártyákat is
összegyűjti, de azokkal csak később foglalkozunk.
A vezető felírja a munkahelyi stresszorokat egy flip-chartra, közben a cél: azonos
munkahelyi stressz-, probléma klasztereket, csoportokat találni, valamint ok-okozati
összefüggéseket keresni.
A vezető megpróbál a csoporttal közösen egy fa-struktúrát kialakítani a flip-charton,
ahol legalulra, a fa gyökér részéhez az alap szervezeti stresszorok, problémaforrások
kerülnek, melyre okozatként egy-egy további stresszor-klaszter, mint egy-egy ág
felkerülhet.

Második alkalom:
Az így csoportosított és azonosított főbb munkahelyi terheléseket a csoportvezető a két ülés
között felírja kártyákra, annyit készít, ahány csoporttag van.
1. Minden személy kap, minden azonosított stresszforrásról egy-egy előre gyártott
kártyát, ahol most minden stresszort, problémát értékelnie kell az alábbi szempontok
alapján egy 1-5-ig terjedő skálán:
fontosság – mennyire tartja ő adott stresszforrást lényeginek, fontosnak
gyakoriság – milyen gyakorisággal jelentkezik adott terhelés a mindennapokban
megváltoztathatóság – milyen mértékben változtatató meg pozitív irányba adott
hatás figyelembe véve a szervezet adta lehetőségeket, korlátokat
2. Ezután közös értékelés, megbeszélés következik. Azok a szervezeti stresszorok a
leghangsúlyosabbak, melyek a legtöbb pontszámokat kapják fontosság és gyakoriság
alapján. Ezek után megvitatják, melyek az érdemben megváltoztatható
stresszforrások, melyek csökkentésére jó szervezeti intézkedéseket, megoldási
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javaslatokat lehet előterjeszteni és melyek azok, amelyek nem, vagy csak nagy
kockázatvállalással megváltoztatható tényezők.
3. Flip-chartra felkerülnek a legfontosabb terhelő tényezők, mind a megváltoztathatóak,
mind a „szükséges” terhelések. Ezek után a vezető előveszi a pozitív védőfaktor
kártyákat és azokat is felolvassa, értelmezi a csoport. A védőfaktorok, pozitív
szervezeti hatások főbb csoportjait is azonosítják.
4. Ezután a csoport megnézi, milyen védőfaktorok működnek jól a terhelések mellett,
mely védőfaktorok képesek adott szervezeti stresszor negatív hatásait csökkenteni,
kompenzálni és mire lenne még szükség, melyeket lehetne még erősíteni, fejleszteni
szervezeti szinten a sikeresebb munkavállalói megküzdés érdekében pl.: képzések,
szupervízió, mentor-rendszer kiépítése stb.
5. A megváltoztatható stresszorok, problémák tekintetében megoldási javaslatok
kidolgozása, cselekvési tervek készítése történik.
A nem megváltoztatható
munkahelyi stresszforrások, problémák esetében pedig a megfelelő védőfaktorok,
kompenzálási lehetőségek átbeszélése, összegyűjtése, fejlesztése a feladat.
A csoport által készített dokumentumokat (főbb szervezeti stresszorok, védőfaktorok és
cselekvési tervek, javaslatok stb.) a szervezetben kompetens vezető személyek,
szakemberek adatforrásként és folyamatfejlesztési ötletforrásként használják fel és a
gyakorlatba átültethető és megvalósításra érdemes javaslatok, intézkedések bevezetésével
elindítják a munkahelyi stresszcsökkentő folyamatot.
Természetesen adott esetben több munkavállalói csoportot kell folytatni, ha a szervezeten
belül nagyon eltérő munkakörök, pozíciók vannak, melyek főbb stresszforrásai lényegében
eltérhetnek egymástól (pl.: kivonulói állomány - irodai állomány, közvetlen a termelésben
dolgozó személyek – termelést „kiszolgáló” különböző csoportok, fejlesztésben dolgozó
kollegák; közvetlen az ügyfélkapcsoltban dolgozó kollégák- „háttérfolyamatokon” dolgozó
kollégák, stb.)
3.2. A fizikai és pszichoszociális munkakörnyezet fejlesztése a „egészségkörök” – „health
circles” módszerével
A munkavállalói egészségkörök módszere Németországban került kidolgozásra és
bevezetésre, mint a munkahelyi pszichoszociális kockázatcsökkentés, stresszcsökkentés
hatékony módszere, mely szintén a dolgozók aktív bevonásán alapuló, ún. „button - up”,
alulról felfelé építkező kockázatazonosító és a pszichoszociális munkakörnyezet fejlesztésére
szolgáló módszer.
Mi az egészségkör?
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Az egészség körök strukturált csoportok, melyeket egy kiképzett facilitátor vezet. A
csoportok célja a fizikai és pszichoszociális munkakörülmények, tényezők fejlesztése a
munkahelyi stressz és a betegségek kockázatának csökkentése érdekében.
A munkavállalók a legjobb szakértők saját munkakörülményeik fejlesztése terén!
A módszer azt veszi alapul, hogy a dolgozók, munkavállalók a legjobb szakértők abban, mire
van ténylegesen szükségük fizikai és pszichoszociális munkakörülményeik fejlesztése terén.
Az egészség-kör résztvevői:
Az egészségkör résztvevőinek legalább a fele (6-8fő) olyan munkavállalókból áll, akiknek nincs
speciális egyéb funkciója, szerepe a szervezetben.
A csoport összetétele és főbb feladatai:

Időbeni gyakoriság:
Egy ilyen egészségkör – projekt kb. 6 hónapon keresztül, 6-8 alkalommal való találkozást
jelent. Egy ülés: 1,5 óra időtartamú és természetesen a munkavállalók fizetett
munkaidejében történik.
Mi történik a csoportok alkalmával?
A csoportmunka során a résztvevők azonosítják a munkahelyi problémák, terhelések
forrásait, fejlesztési javaslatokat dolgoznak ki és a javaslatok gyakorlati bevezetésén
dolgoznak. Egy “felügyelő bizottság” követi nyomon a munkát és folyamatos visszajelzést ad
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a csoportnak arról, melyek a szervezet által adott lehetőségek a bevezetésre, melyek a
kockázatok, illetve ők döntenek a nagyobb szervezeti szintű változások, változtatások
lehetőségeiről. A 6 hónap időtartam alatt az a cél, hogy az egészségkörök által tett
legfontosabb
és
ténylegesen
megvalósítható
javaslatok
a
munkavállalók
munkakörülményeinek fejlesztése érdekében ténylegesen bevezetésre kerüljenek.
A munkahelyi „felügyelő bizottság”megalakítása
A folyamat elején a szervezetnél megalakul a felügyelő bizottság, amelynek tagjai:
a munkahely felsővezetője
munkavédelmi szakember
érdekképviselet
egy vagy két magasabb felelősséggel és döntési jogkörrel rendelkező vezető
A bizottság nyomon követi az egészségkör munkáját, mérlegeli a szervezeti lehetőségeket,
kockázatokat és ezek mentén dönt a fejlesztési javaslatok bevezetéséről.
Célzott intervenciók a kockázatok csökkentésére és az erőforrások fejlesztésére:
A fejlesztési javaslatok célzott területekre irányulnak, azokat érintik, ahol a fő
szervezetspecifikus kockátokat, hiányosság vannak. Így minden munkahely, szervezet saját –
specifikus megoldásokat fejleszt ki a kockázatok csökkentésére.
Az egészség-kör nem csupán a stresszforrások, problémák csökkentésére tesz javaslatokat,
hanem a védőfaktorok, támogató tényezők, erőforrások fejlesztési lehetőségeire is.
A csoport facilitátor szerepe:
előkészíti és moderálja a csoportüléseket
vezeti a probléma-azonosítás és a megoldáskeresés útját
folyamatosan tájékoztatja a “felügyelő bizottságot” és a többi munkavállalót az
egészségkör munkája során azonosított problémákról és a megoldási javaslatokról, a
munkacsoport eredményeiről
segíti a megvalósítási folyamatot (implementáció)
Kiterjedt kockázatazonosítás a jelen munkakörülmények tekintetében
Az egészségkörök munkavégzését megelőzően kierjedt kockázatazonosítást, helyzetelemzést
is végezhetünk. Így az egészségkör már meglévő adatok, információk alapján kezdheti meg
munkáját. Kérdőíves felmérés, munkavállalói interjúk, fókuszcsoportok adatai a jelen fizikai
és pszichoszociális munkakörülményekre vonatkozóan, valamint számos meglévő
dokumentum, statisztikai adat szolgáltatja a kiindulópontot az egészségkörök munkájához.
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Az egészség-kör munkájának folyamata:
1. Előzetes helyzetfelmérés: fizikai és pszichoszociális munkakörülményekre, egészségi
állapotra vonatkozóan (munkahelyi stresszfelmérés)
2. A facilitátorok kiválasztása, felkészítése
3. A „felügyelő bizottság” megalakítása
4. Az egészségkör-megalakítása
5. A fizikai és pszichoszociális terhek, stresszforrások azonosítása, a védőfaktorok,
szervezeti erőforrások azonosítása
6. Fejlesztési javaslatok, megoldási javaslatok kidolgozása
7. A „felügyelő bizottság” által jóváhagyott, engedélyezett fejlesztési javaslatok
megvalósítása, jó megoldási módok bevezetése
8. A folyamat eredményességének értékelése
A projekt végén egy kérdőíves felmérés történik arra vonatkozóan, hogy a bevezetett
változások mennyire voltak a munkavállalókra pozitív hatással, mennyire elégedettetek,
illetve milyen mértékben elégedettek a fizikai és pszichoszociális munkakörülmények
érintett aspektusaival. A végső kérdőíves felmérés kitér arra is, van-e pozitív változás a
munkavállalók általános egészségi állapotában (pl. stressztünetek terén).

II. SZERVEZETI SZINTŰ STRESSZCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK
Ha feltérképeztük, hogy pontosan melyek a főbb szervezeti terhelések, védőfaktorok és hol
vannak hiányosságok a munkavállalói megküzdési kapacitások terén, illetve miképp lehet
ezeket a hiányosságokat a szervezeti erőforrások, támogatások segítségével kompenzálni,
akkor elindulhatunk a konkrét stratégiák kidolgozásának a megvalósítás, implementáció
útján. Az érintett kollegák, munkavállalók bevonása a fejlesztési-változtatási folyamatokba
mindenképp ajánlott. Érdemes egy-egy azonosított fő munkahelyi stresszforrás hatásainak
csökkentésére akár egy-egy munkacsoportot, projekt-teamet alakítani, akik ezen dolgoznak.
Példa:
A felmérés eredményéből kiderül, hogy a munkavállalók véleménye szerint nagyon kevés
támogatást, segítséget kapnak a közvetlen vezetőktől.
Tisztázandó, megvizsgálandó kérdések:
konkrétan milyen segítségnyújtás, támogatás az, ami elmarad, mire lenne szükség?
konkrétan, mit csinál, hogyan működik az a vezető a gyakorlatban, aki megadja azt a
típusú támogatást, segítséget a munkavállalók számra, amelyre nekik szükségük van?
Ezekre a kérdésekre az adekvát válaszokat csak a kollegáktól, munkavállalóktól fogjuk
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megkapni, úgy, hogy egy fókuszcsoport keretében megkérdezzük őket erről.
miért nem képesek a vezetők megadni ezt a típusú támogatást, segítséget? (nem is
gondolják, hogy szükség lenne rá; nincs elegendő idejük rá, rengeteg egyéb elfoglaltságuk
van; hiányoznak az ehhez szükséges szervezeti-szervezési feltételek, keretek; hiányosak az
ehhez szükségek vezetői kompetenciáik stb.)
Amennyiben megnéztük, megvizsgáltuk a hiányosság okát, már konkrét intézkedésekkel
csökkenteni tudjuk ezt a „védőfaktor-hiányából” fakadó stresszt:
workshopokat, előadásokat szervezhetünk a vezetők számára, miért fontos ez, miképp
tudnak támogató-vezetők lenni, melyek a beosztottak ezzel kapcsolatos kérései, elvárása
megteremhetjük a megfelelő idői-, és erőforráskereteket szervezeti szinten: felülvizsgáljuk
az érintett vezetői csoport szervezeti időbeosztását, elvárásokat és megnézzük, miképp
tudunk a számukra időt- erőforrást „nyerni”, hogy többet tudjanak érdemben foglalkozni
beosztottjaik nehézségeivel (esetleg kevesebb „felesleges” beszámoló megírását, vagy
kevesebb meetingen való részvételt követelünk meg, ahol nem feltétlen szükséges a
jelenlétük stb.).
vezetőfejlesztési projektet indíthatunk be a pszichoszociális vezetői kompetenciák
fejlesztésére
stb.
A vezetők bevonása a munkahelyi stresszkezelés folyamatába
A vezetők kulcsfontosságú pozíciót töltenek be a munkahelyi stresszkezelés folyamatában. Ők
azok, akik nap mint nap találkoznak a személyekkel, nyomon tudják követni a kollegák
leterheltségi szintjét, megfigyelhetik a fokozott munkavállalói stressztünetek jelenlétét stb.

A munkahelyi stresszkezelési folyamat akkor lesz sikeres, ha a kulcsszerepben lévő vezető
személyeket már a projekt elején aktívan bevonjuk, tájékoztatjuk őket és megnyerjük őket a
stresszcsökkentés fontosságáról, valamint segítséget nyújtunk a számukra, mit tehetnek ők
aktívan ebben a folyamatban.

A munkahelyi stressz nem kizárólag a munkavédelmi szakemberek felelőssége, dolga, hanem
minden felelős vezetői pozícióban lévő személy feladata.

A HSE által kidolgozott munkahelyi stresszkezelő gyakorlat különösen nagy hangsúlyt fektet a
vezetői stresszmendzsment funkciókra, kompetenciákra. Számos elméleti és módszertani anyag
áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban.
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A pszichoszociális kockázatcsökkentés- munkahelyi stresszkezelés folyamatába akár már a
stressztényezők azonosítási folyamatába is sikeresen be tudjuk vonni a vezetőket.
Az alábbiakban bemutatunk egy gyakorlati példát arra vonatkozóan, miképp tudjuk a
szervezetünkben a projekt indításánál a vezetőket aktívan és felelősen bevonni a folyamatokba.
1. Tartsunk a vezetők számára előadásokat, workshopokat, tréninget a munkahelyi
stresszről. Ismertessük a jelenséget, a stressz negatív hatásait, a munkahelyi
pszichoszociális kockázatokat és védőfaktorokat stb.
2. Vonjuk be őket aktívan és felelősen akár már a munkával kapcsolatos pszichoszociális
terhelések azonosítási folyamatába is.
Készítsünk a számukra „check-listát”,
segédeszközt arra vonatkozóan, melyek a legfontosabb dimenziók, területek, melyek
hangsúlyosak, melyekre különösen oda kell figyelni a munkával kapcsolatos stressz
szempontjából.
3. Készítsük fel a vezetőket módszertanilag, miképp tudják felelősen azonosítani a
terheléseket.
4. Ismertessük meg velük a legfontosabb stresszcsökkentő vezetői funkciókat.
5. Fejlesszük vezetőinket a stresszmenedzsment kompetenciák terén.
6. Támogassuk a vezetőket lelki egészségük karbantartásában, abban, hogy a vezetői
pozícióból fakadó saját stresszt tudatosítsák és jól tudják kezelni.
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GYAKORLATI PÉLDA PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATAZONOSÍTÓ
-LISTA ÉS INTÉZKEDÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉRE
Az alábbi pszichoszociális stresszkezelési és intézkedési kérdéslista a HSE által kidolgozott munkahelyi
stresszkezelési koncepciót követi a 6 fő pszichoszociális kockázat, stresszor mentén. A kérdések
segítséget nyújtanak a vezetők/csoportvezetők számára abban, hogy felmérjék beosztottjaik lehetséges
kockázati tényezőit a munkahelyi stressz terén és megfelelő lépéseket tegyenek mint közvetlen vezetők,
illetve javaslatokat tehessenek a felsővezetés, menedzsment irányába.
A felsorolt lehetséges intézkedések a lenti táblázatban adott területen releváns
potenciális stresszcsökkentő intézkedéseket mutatja be.

szervezeti szintű

Munkával kapcsolatos pszichoszociális stressz-kezelési útmutató
Munkakör:……………………………………………………………..Dátum:…….
A pszichoszociális kockázatelemzést végző neve és pozíciója:…………………………………………..

Kérdések, fókuszok

1

Szerep/feladat:
A feladat/szerep tisztázott, egyértelműen meghatározott.
A kötelességek és felelősség egyértelműek.
A munkavégzés folyamata tisztázott, érthető.
A célok és elvárások
világosak.

2

Kontroll, befolyás:
Van beleszólási lehetősége a munkavállalónak,
hogyan végezze, tervezze
a munkáját.
Saját ütemben tud dolgozni.
Tud fejlesztési javaslatokat tenni a sikeresebb
munkavégzés érdekében.
Tud fejlődni saját munkavégzésében és megélni a
személyes hatékonyságot.

+/-

Lehetséges preventív
stresszcsökkentő intézkedések adott
területen
Bizonyosodjunk meg afelől, hogy a
követelmények, elvárások emberi
léptékkel teljesíthetőek.
Adjunk egyértelmű feladat-, munka
utasításokat és kérjünk visszajelzést
arról, érthető-e, teljesíthető-e stb.
Teremtsük meg a folyamatos visszacsatolás kereteit, eddigi teljesítmény, eredmények és célok között.

Adjunk teret és helyet a vélemények,
fejlesztő javaslatok kinyilvánításának.
Fogadjuk meg a kollégák által említett
jó javaslatokat és építsük be a folyamatokba, gyakorlatba.
Adjunk a lehetőségekhez mérten
rugalmasságot, saját felelősséget a
kollegáknak a munka beosztásában.
Ösztönözzük a feladatok egymás
közötti felosztását a csapatban, hogy a
terhelések kiegyenlítődjenek.
Adjunk teret a kreatív újításoknak,
amennyiben hasznosnak és a gyakorlatban kivitelezhetőek.
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3

Munkaterhek- Magas:
A normák és határidők
szinte teljesíthetetlenek.
Túlórák teljesítése
Az idői nyomás fokozott.
Több területről,
csoportból jövő
teljesítményelvárás,
melyek együttesen
nehezen teljesíthetők.
Folyamatos mentális
erőfeszítést,
koncentrációt,
döntéshozatalt igényel a
munka.

4

KövetelményekAlacsony:
A munkavégzés
unalmas, monoton, nem
jelent semmilyen
kihívást.

5

Munkahelyi kapcsolatok
A kollegák az
együttműködés
hiányáról, egymásról
panaszkodnak
Sok a feszültség,
konfliktus a kollegák
között
Agresszió, düh jelenléte
Kirekesztés, bizonyos
kollegák munkájának,
tekintélyének “aláássa”

Támogassuk a feladatok súlyozását,
sorrendiség felállítását
Iktassuk ki a felesleges/értelmetlen
feladatokat, csökkentsük a bürokráciából
fakadó “utakat”
Csökkentsük, ésszerűsítsük a dokumentációs
terheket stb.
Hívjuk fel a figyelmet, emeljük ki a sürgős
feladatokat a kollegák számára
A feladat határidők megjelölésénél vegyük
figyelembe a hozzárendelhető
erőforrásokat, kapacitásokat
Támogassuk a csapatot, ha új feladatot,
projektet kap.
Rendszeresen kövessük nyomon a
munkaterheléseket (aktuálisan ki, hány
feladaton, projekten dolgozik stb.)
Támogassuk a kollégákat, hogy kikapcsolni,
feltöltődni is tudjanak.
Váltogassuk forgószínpadszerűen a
munkafeladatokat, ahol kivitelezhető és
ésszerű.
Növeljük a feladatok változatosságát, pl.:
plusz projektekbe való bekapcsolódás, ha
lehetséges.
Próbáljuk meg adott munkafolyamatot
színesíteni, fejleszteni a kollegák
bevonásával.
Ösztönözzük a csapatmunkát
Ösztönözzük a csapattagokat, hogy nyílt és
őszinte, asszertív visszajelzéseket adjanak
egymásnak.
Támogassuk a pozitív és negatív érzelmek
egészséges kifejezését, megosztását a
csapatban.
Mutassunk példát, miképp lehet egymáshoz
megbecsüléssel viszonyulni.
Tegyük egyértelművé mindenki számára,
melyek a nem tolerálható viselkedések.
Utaljunk rá, hogy mindenki egyenrangú és
mindenkit megillet a megbecsülés és hogy
hasznos tagja legyen a munkacsapatnak stb.
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6 Támogatás:
Amennyiben nehézség,
probléma áll elő a
munkavégzés során a
kollegák, vezetők elérhetők
és tényleges segítséget
nyújtanak?
Kap a dolgozó a
munkavégzésével
kapcsolatban támogató,
fejlesztő visszajelzéseket,
amelyből tanulhat?
Tudja a kolléga, milyen
esetben kitől kaphat
tényleges támogatást a
probléma megoldásában?
Képes a kolléga bizalommal
jelezni, ha problémája van?

7 Változás:
Kap időben tájékoztatást a
változásokról, hogy az
miképpen fog kihatni a
munkavégzésére.
Tudja, miképp fogja a
változás a gyakorlatban
végbemenni.
Látja a változás értelmét.
Kap segítséget a változáshoz
való sikeres
alkalmazkodásban.

8 Képzés/Tréning:
Szükség van egyéb képzésre,
tréningre, fejlesztésre, hogy
sikeresen végezze a
munkáját?

Adjunk fejlesztő-támogató
visszajelzéseket a durva kritika helyett.
Tanuljuk meg, miképp lehet ezt jól
csinálni!
Mindig szakítsunk időt a személyes
jelenlétre, meghallgatásra.
Ösztönözzük a csoporton belüli
kollegiális támogatást – kérjünk
csapatépítő-tréninget, vagy csoportcoachingot, amennyiben lehetőség van
rá.
Tartsunk rendszeresen megbeszéléseket,
ahol mindenki jelezheti, ha segítségre
van szüksége.
Legyünk nyitottak, befogadóak mi is a
visszajelzésekre, hogy miképp tudnánk
még jobb, támogatóbb vezetők lenni.

Biztosítsuk az időbeni és kellőmértékű
információt a elkövetkező változásról.
Bizonyosodjunk meg arról, hogy
mindenki érti a változás értelmét,
előnyeit.
Mondjuk el, hogyan fog végbemenni a
változás a gyakorlatban.
Támogassuk a folyamatban a kollegákat
a sikeres alkalmazkodás érdekében.

Biztosítsuk a megfelelő képzést,
tréninget.
Támogassuk az egyén fejlődését a
munkavégzés során: adjunk segítő,
fejlesztő visszajelzéseket.
Találjuk meg a módját az “on-the job”
fejlődési lehetőségeknek.
Jelöljünk ki egy tapasztaltabb kollegát,
aki mentorként, peer-coachként segíti a
személyt.
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9

10

Veszélyeztetettség
A munkavégzés során
konkrét veszélynek van
kitéve a dolgozó: pl.
fizikai erőszak,
fenyegetés vagy
megrázó esemény
szemtanúja.
A munka jellegéből
fakadóan pszichésen
megterhelő,
“fenyegető”
élményekkel találkozik:
pl.: haláleset, súlyos
betegség, sérülés.
Egyéb tényezők:
Van-e egyéb fontos
stresszor tényező,
melyet figyelembe kell
venni pl.: haláleset a
családban, súlyos
anyagi krízis stb.

Teremtsük meg a biztonságos
munkavégzés feltételeit.
Működjünk együtt szorosan a
munkavédelmi szakemberekkel.
Csökkentsük a felesleges munkaterheket.
Engedjük el pihenőre a munkavállalót, ha
szükséges.
Nézzük meg, milyen segítséget tud kapni
a negatív élmény feldolgozásra szervezeti
szinten .
Biztosítsunk folyamatos
esetmegbeszélőket, szupervíziót.

Támogassuk a személyt, amiben
lehetséges.
Ajánljunk fel neki segítséget egy
kompetens belső vagy külső szakember
személyében, hogy sikeresen meg tudjon
birkózni magánéleti nehézségével.

A felsorolt lehetséges intézkedések a fenti táblázatban adott területen a releváns szervezeti
szintű potenciális stresszcsökkentő intézkedéseket mutatja be.
A példa alapján minden szervezet el tudja készíteni a saját szervezet-specifikus protokollját,
intézkedési listáját.

VEZETŐI FUNKCIÓK, KOMPETENCIÁK A MUNKAHELYI
STRESSZCSÖKKENTÉS SZOLGÁLATÁBAN
Munkával kapcsolatos stressz előállhat egyrészt az ún. „menedzseri”- funkciók,
folyamatokból eredően (munkaszervezés, terhelés, delegálás stb.) másrészt a ún.:
„leadership”, „people-management” funkciók, kompetenciák (emberek irányítása,
emberekkel való bánásmód, törődés, csapaton belüli interperszonális kapcsolatok kezelése,
kommunikáció stb.) területén is. Az előző táblázatban a hangsúly inkább a menedzseri
funkciókra, folyamatokra került és azon fejlesztési javaslatok kerültek felsorolása, melyek
bevezetésével sikeresen csökkenthető a munkavállalók munkával kapcsolatos
stresszterhelése.
Számos felmérés áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a vezető működése, stílusa,
viszonyulása gyakran a munkavállalók egyik fő munkahelyi stresszforrása. A rossz vezető-
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beosztott kapcsolat egyes felmérések szerint a leggyakrabban említett munkahelyi
stresszforrás (e.g. Tepper,2000; Curphy and Hogan, 1994). A vezetői viselkedés, működés
kihatással van a beosztottak egészségi állapotára is. A „rosszul” működő vezetők gyakran
okoznak feszültséget, pszichés megterhelést a dolgozók számára, anélkül, hogy nekik erre
rálátásuk lenne.
A következő táblázatban további a munkahelyi stressz sikeres kezelését és megelőzését
szolgáló kompetenciákat találhatunk, melyek rendszerezéséhez alapvetően a forrást szintén
a HSE kiadványok szolgáltatták.

Vezetői funkció
(Management- standards)

Munkaterhek
(Demands)

Befolyás
(Control)

Támogatás
(Support)

Kompetencia

szervezés, folyamatirányítás
munkaterhek, erőforrások elosztása
munkahelyi problémák kezelése

bevonó megközelítés, motiválás
(empowerment)
munkatársak fejlesztése

személyes vezetői jelenlét,
elérhetőség
egészségre és biztonságra való
odafigyelés
visszacsatolás
személyes törődés
barátságos stílus
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Példák pozitív vezetői viselkedésre

odafigyel a dolgozók leterheltségére
új erőforrások bevonása szükség
esetén
ésszerű határidők felállítása
a munkahelyi problémák sikeres
kezelése
megbízik abban, hogy a munkatársak
jól végzik a munkájukat
felelősséget ad a munkavégzésben
támogatja a saját jó megoldások
kialakítását
kész meghallgatni a dolgozót
mentor-coach funkció ellátása a
sikeres fejlesztés érdekében
segíti a beosztottat, hogy fejlődjön a
munkájában
nyitott és elérhető a munkatársak
számára
személyes beszélgetéseket is folytat
odafigyel a dolgozók biztonságára,
egészségi állapotára
megdicséri a jó munkát, elismeri a
teljesítményt, tudást
érdeklődik a munkatársak iránt,
használja a támogató rendszereket a
szervezetben
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Kapcsolatok
(Relationships)

Szerep-feladat
(Role)

Változás
(Change)

Egyéb
(Other)

Egyéb
OTHER

képes perspektívaváltásra, aktív figyelemre
képes pozitív és konstruktív konfliktuskezelésre
képes kontrollálni saját indulatait, érzelmeit
képes bocsánatot kérni, elismerni a saját
hibázását
egyforma fontossággal kezeli az alkalmazottakat

konfliktuskezelés
saját érzelmek kifejezése és
kezelése
hitelesség, integritás, bizalom

egyértelmű kommunikáció a
feladatok, célok, elvárások és
szerepek tekintetében

megfelelően tájékoztatja a csapatot a szervezeti
folyamatokról, döntésekről, célokról

változások, célok
kommunikációja

megfelelően és időben tájékoztatja az embereket
a szervezeti változásokról

szakmai tudás a
munkavégzéssel kapcsolatosan

elég tapasztalattal és rálátással rendelkezik, hogy
beleképzelje magát a dolgozó helyzetébe, helyes
tanácsot adjon
tudja, mit csinálnak a dolgozók

empátia, odafigyelés
tanács, segítség kerése

észreveszi, ha a dolgozó másképp viselkedik
képes személyekben gondolkodni
valódi érdeklődést mutat a munkatársak iránt
használja munkatársai támogatására a szervezeti
erőforrásokat:HR, munkavédelem, tapasztaltabb
vezetők stb.

(forrás: HSE, 2007., Managing the causes of work- related stress.
Competencies for preventing and reducing stress at work)
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A munkahelyi kapcsolatokból fakadó interperszonális stressz jelentős részét egy jó
stresszmenedzsment kompetenciákkal bíró, felelős és érett vezető sikeresen tudja kezelni,
megelőzni.
Különösen fontos tehát minden munkahelyen a vezetők támogatása abban a folyamatban,
hogy magasabb szintű vezetői önismeretre tegyenek szert: milyen viselkedéssel,
működésmóddal okoznak ők maguk vezetőként fokozott stresszt, feszültséget a
beosztottaknál.
A vezetőfejlesztésre számos módszer áll rendelkezésre:
klasszikus vezetőfejlesztő tréningek (a legfontosabb megjelölt kompetenciák terén)
vezetői önismereti és személyiségfejlesztő csoportok
vezetői-coaching (A vezetői coaching a vezetőfejlesztés modern módszere. Egy
megoldás- és eredményorientált folyamat, amely során a coach egy professzionális
munkakapcsolat révén elősegíti, hogy a vezető hatékonyabban működjön adott
célfunkciókban, folyamatokban stb.)
vezetői esetmegbeszélők, tanuló-csoportok szervezése, ahol lehetőség nyílik az
egymástól való tanulásra, visszajelzések beépítésére, a mindennapi vezetői gyakorlatban
történő fejlődésre
vezetői-mentor rendszer kiépítése

III. EGYÉNRE FÓKUSZÁLÓ MUNKAHELYI STRESSZCSÖKKENTÉS
Az egyénre fókuszáló munkahelyi stresszkezelő programok ismérvei
Szűkebb értelemben stresszkezelő programoknak azokat beavatkozásokat értjük, melyek
többféle technika együttes alkalmazásával a munkavállalók stresszel való megküzdési
képességét fejlesztik, javítják. A programok időtartama általában 12-16 óra, heti
rendszerességgel, vagy esetleg egy kétnapos stresszkezelő tréning keretében.
A professzionális stresszkezelés a magatartásváltoztatás „evidence based” (tudományosan
igazolt a pozitív hatása) módszereit használja: kognitív és viselkedésterápiás technikákat,
relaxációs módszereket, az evidence based coaching eszköztárát stb.
Egy sikeres stresszkezelő tréning, program a következő elemeket, technikákat foglalja
magában:
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pszichoedukációs elemek: az egyéni stressz-tudatosság fejlesztése (tünetek,
hatásmechanizmus, ok-okozati összefüggések megismerése, saját stresszorok és
védőfaktorok, saját válaszreakciók feltérképezése stb.)
kognitív terápiás elemek: az észlelés, helyzetértékelés, gondolkodás során fellépő
torzítások, irreális elvárások felismerése és átkeretezése, gondolat-stop,
figyelemelterelés technikái a belső feszültség csökkentésére, az információ, tudás
fontosságának kiemelése, probléma-megoldási lépések, stratégiák elsajátítása és
kipróbálása, stb.
viselkedésterápiás elemek: legfontosabb alapkompetenciák tanulása, mint pl. asszertívönérvényesítő viselkedés, a nem adaptív stresszkezelési szokások megváltoztatása, új
adaptív viselkedési szokások bevezetése, társas kapcsoltok alakítása stb.
pszichofiziológiai (érzelmi-testi) reakciók befolyásolása, levezetése: relaxáció,
légzéstechnikák elsajátítása, pihenési, alvási szokások fejlesztése, az egyén számára
megnyugtató, feltöltődéssel járó tevékenységek tudatosítása, az egészséges
érzelemkifejezés támogatása stb.

A stresszhelyzetekkel való sikeres megküzdést befolyásoló egyéni tényezők
Hatékonyan segítjük a személyeket a stresszel való sikeres megküzdés folyamatában,
amennyiben a személyes védőfaktorokat, megküzdési készségeket erősítjük, fejlesztjük,
illetve olyan kompetenciákat erősítünk, melyek a mindennapi munkahelyi sikeres helytállást
elősegítik a számukra.
A legfontosabb munkavállalói megküzdési pillérek, kompetenciák a munkával kapcsolatos
stressz, problémák sikeres kezelésében:
hatékony időgazdálkodás, feladatbeosztás, prioritás felállításának képessége
belső kontroll, személyes hatékonyságérzet
jó feladatmegértés és lényeglátás
jó probléma megoldó képesség
megoldás-fókuszú működésmód, gondolkodásmód (a panaszkodással szemben)
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társas erőforrások használata, aktív segítségkérés
saját igények, szükségletek, érzelmek ismerete és önérvényesítő viselkedés
új környezeti elvárásokhoz való alkalmazkodóképesség
proaktív: kezdeményező - befolyásoló viselkedés
saját terhelhetőségi kapacitások ismerete és a túlterheltség asszertív jelzése

A munkavállalói stresszel szembeni sikeres megküzdést elősegítő módszerek, lehetőségek:
a munkavállalói stressz-tudatosság fejlesztése: okok, hatásmechanizmus, tünetek,
hatékony én-védelem lehetőségei stb.
Hatékony időbeosztás készítése, időgazdálkodás tréning – „time-management technics”elsajátítása
Prioritás felállítás, rangsorolás készítése a munkafeladatok, munkaszervezés terén
Az asszertív viselkedés, kommunikáció fejlesztése
Konfliktuskezelés és problémamegoldás fejlesztése
Célok felállítása, cél-, és megoldás-orientált működés elősegítése
A társas támogatás, együttműködés, csapatmunka fejlesztése
Egyéb kognitív- proaktív és reaktív stresszkezelő technikák elsajátítása
Az érzelmek kifejezésének támogatása, érzelmi-indulati önszabályozás fejlesztése

Egyéni és csoportos stresszkezelési tanácsadás lehetőségei
1. Stressz – tudatosság fejlesztése: amennyiben a személy átlátja, felismeri az
összefüggéseket saját reakciói és a háttérben meghúzódó folyamatok között, az
elindítja őt egy tudatosabb életvezetés és helyzetkezelés útján.
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2. A konkrét stresszforrások, megterhelések azonosítása, feltérképezése segít a
személynek abban, hogy tudatosítsa, szembenézzen azokkal a tényezőkkel, melyek
aktuálisan megterhelést jelentenek az életében.
3. A védőfaktorok, személyes-belső és külső erőforrások összegyűjtése, áttekintése
segíti a személyt abban, hogy sikeresen használja, mozgósítsa azokat a technikáit,
képességeit, erőforrásait, amelyek segítenek neki adott helyzetben.
4. Lehetséges stresszforrások kiiktatása, megszüntetése: támogassuk a személyt abban,
hogy a „felesleges” stresszhelyzetektől sikeresen távol tudja magát tartani, illetve ne
vállalja túl magát. Azzal foglalkozzon, ami számára fontos, értéket képvisel, saját és
családja életét befolyásolja stb. Minden embernek joga van „nem”- et mondani
kellemetlen, megterhelő kérésekre, elvárásokra, amennyiben nincsenek súlyos
következményei a számára.
5. Segítsük a személyt a hatékony időgazdálkodás, feladatbeosztás kialakításában:
készítsen listát, állítson fel rangsort, mely tevékenységek fontosak, melyek az
elhanyagolhatóak stb.
6. Térképezzük fel, válasszuk szét a személy által kontrollálható, aktívan befolyásolható
stresszforrásokat azoktól, amelyekre nincs ráhatása. Támogassuk őt abban, hogy az
általa aktívan befolyásolható tényezőkkel, feladatokkal foglalkozzon, a többi
feszültséget engedje el, tanulja meg elfogadni, átkeretezni, más nézőpontból
szemlélni.
7. Nézzük meg közösen, hogy a munkával kapcsolatos stresszforrások közül, melyek
azok, amit személyesen pozitív irányba tud befolyásolni, milyen lehetőségei vannak.
Kinek tud jelzéseket tenni annak érdekében, hogy változzon a helyzet.
8. Segítsük a munka és a magánélet egyensúlyának kialakítását: minden problémát ott
kell megoldani, ahol a probléma gyökere van: a munkahelyi problémákat a
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munkahelyi közegben, a magánéleti nehézségeket otthon.

Az otthoni alapvető

családi feladatok, szerepek sikeres ellátása, és a rekreáció éppoly fontos, mint a
munkahelyi teljesítmény, egyik sem mehet tartósan a másik rovására, mert felborul
az egészséges egyensúlyi állapot.
9. Segítsük a személyt abban, hogy tudatosítsa saját belső stresszforrásait: irreális
elvárásait, feltételezéseit, fokozott szorongásait. Gyakran nem is maga a helyzet a
stresszelő, hanem ahogyan mi vélekedünk róla.
10. Gondolkodjunk inkább megoldásokban, mintsem problémák szintjén. Ez a
perspektíva, attitűd a konkrét aktív cselekvéses megküzdést és a személyes kontrollt
erősíti a gyakori passzív- tehetetlen működésmóddal szemben.
11. Tanítsuk meg átértékelni, átkeretezni a helyzeteket, ebben segít az empátia,
megértés, a pozitívumok felismerése és a humorérzék.
12. Térképezzük fel a személlyel közösen az inadekvát feszültségcsökkentő szokásokat
(pl.: túlzott dohányzás, evés, gyógyszerszedés, ivás, kávé, vásárlás, munkába
menekülés stb.) és nézzük meg, milyen hatékony stresszkezelési szokásrendszert,
gyakorlatot lehetne helyette kialakítani, bevezetni (testmozgás, légzéstechnikák,
relaxáció, pihenés, olvasás, kerti munka, zenehallgatás, beszélgetés stb.) minden jó,
ami a személy számára pozitív, energetizáló tevékenység.
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