
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Munkahelyi stressz 

Franciaország élen jár Európában a pszichotrop orvosságok fo-
gyasztásában. Növekszik a szív- és érrendszeri, valamint a pszicho-
lógiai veszélyeztetettség. Ezért fokozottan foglalkoznak a lelki prob-
lémák okainak feltárásával, beleértve a munkahelyi stresszt. Külön-
féle felmérések kutatják a stressz kialakulásának okait, a tüneteket 
és a stressz kezelésének módszereit, a dolgozóknál és külön a ve-
zetőknél. 
 
Tárgyszavak: munka; munkahely; stressz; túlterhelés. 

Bevezetés 

A stresszről beszélni kockázatos és kényes tevékenységnek számít, 
mintha az veszélyeztetné a vállalat stabilitását. Bizonytalan fogalom, 
mindenki azt ért alatta, amit akar. A társadalom mindenkitől azt várja el, 
hogy teljesítsen, folyamatosan teljes kapacitással dolgozzon. Annak be-
vallása, hogy ez nem megy, bűntudatot vált ki. De nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy szaporodnak a mentális egészségi problémák. Gyako-
ribbak a betegszabadságok, a szív- és érrendszeri és a pszichológiai za-
varok, amelyek hátterében a munka áll. 

Be kell ismerni, hogy nem vagyunk mindenhatóak 

A stressz az agresszióval szembeni normális fiziológiai reakció, ami 
elengedhetetlen a túléléshez, hogy megvédjük magunkat vagy elmene-
küljünk. Akkor is működésbe lép, amikor a körülmények arra kényszerí-
tenek, hogy tartósan megváltoztassuk a normális munkamenetet, hogy 
alkalmazkodjunk a körülményekhez, miközben észleljük az egyensúlyhi-
ányt a kényszerhelyzet és a rendelkezésünkre álló erőforrások között. A 
munkahelyen a másik lehetőség a megfutamodás, hogy visszautasítsunk 
egy előttünk álló nehéz feladatot, amelyhez nincsenek meg a szükséges 
eszközeink.  



– De hogyan fogadják?  
– Ez annak a beismerése, hogy nem vagyunk mindenhatóak? 
– Vagy ez a magatartás a vesztes bélyegét süti ránk?  
– Milyen áron kell helytállni a munkahelyen?  
A túlterhelés ismétlődése és intenzivitása, tartóssága, a körülmé-

nyek, a munkahely miatti aggódás problémákat okoz, miközben a tartós 
stressz kimerültséget és teljesítménycsökkenést von maga után.  

Az egészség: dinamikus folyamat a jó közérzet  
megtartására  

A WHO meghatározása szerint az egészség fizikai, pszichikai és 
szociális jólét, dinamikus folyamat, amely állandó alkalmazkodást követel 
meg. A dinamizmus szempontját különösen a munka-pszichodiamika 
vizsgálja, amelynek tárgya egyrészt a munka által kiváltott öröm és 
szenvedés közötti kapcsolat, másrészt a munkaszervezés tanulmányo-
zása. Azt szeretnék megérteni, hogy a munka, amelynek mindig van egy 
szenvedésdimenziója olyannyira, hogy esetenként korai elhasználódás-
hoz, sőt halálhoz vezethet, számos esetben hatalmas erőt jelent az 
egészség helyreállítására. A kérdés ilyen megközelítése ráirányítja a fi-
gyelmet arra, hogy mik a feltételei és formái az intelligencia mobilizálá-
sának a munkában. Ezt a kutatómunkát olyan tudományágak segítik, 
mint az ergonómia, szociológia, pszichoszomatika, pszichoanalízis. 

A munka: szenvedés és öröm  
között 

Minden szakember más oldalról közelíti meg a munka fogalmát. Az 
ergonómus a szakmai gyakorlat általában alábecsült komplexitására hív-
ja fel a figyelmet, a pszichodinamika a szenvedés és az öröm dimenzióit 
húzza alá. A vállalati életben naponta lehet tapasztalni az értekezések 
közötti ellentmondásokat; és a helyszínen a végrehajtó személynek, aki 
csak korlátozott ismeretekkel rendelkezik a felhasznált elméleti érvelé-
sekről, felül kell kerekednie a különböző követelmények által felvetett 
kérdéseken:  

– termelés,  
– minőség,  
– saját egészségének a megőrzése. 

 
 

 



Előírás szerinti munka és valódi  
munka 

Az egymásnak ellentmondó követelményeknek alávetett személy ért 
a munkájához, nem egyszerűen végrehajt, mint a gép. A munka egyrészt 
az előírások betartása, másrészt ellenállás. Az ember a munkában ér-
telmez, improvizál, ravaszkodik, kijátssza az előírásokat, hogy ered-
ményt érjen el. Gyakorlati és cselekvési intelligenciájához folyamodik. A 
munka arra mozgósítja az embereket, amiről a munkaszervezés nem 
intézkedik. Bár a hibák, a termelési selejt, a balesetek jól láthatók, az a 
mozgatóerő, ami lehetővé teszi ezek elkerülését, nem. Ez a munka lát-
hatatlan, mert senki sem szereti feltárni nehézségeit és tapogatózásait. 

A munka hagyományosan hatékony cselekvés:  
Sigaut háromszöge 

Sigaut háromszöge az egészséghez elengedhetetlen kapcsolatokat 
ábrázolja, amelyekre szükség van  

– az egyén (ego) és a valóság, másrészt  
– az egyén és a többiek között.  
A társadalomban a többieknek is kapcsolatot kell tartani a valóság-

gal. A háromszögben bármely kapcsolat megszakadása zavarhoz vezet. 
A munka hagyományosan hatékony cselekvést jelent, amely eredményre 
vezet, és amely szembesül a valósággal. Ez az egyén azon képessége, 
hogy hatni tud a helyzetre azoknak a szabályoknak megfelelően, ame-
lyek őt a többiekhez kötik. A valóság ellenállásával, a kudarcokkal szem-
ben, makacsságának és szubjektív aktiválódásának köszönhetően sike-
rül a dolgozónak tehetetlenségét teljesítménnyé átalakítani. A valósággal 
való szembesülés után az egyénnek át kell rendeznie tapasztalatait, élet-
történetét, egyidejűleg a világhoz való kapcsolatának három dimenziójá-
ban, amelyek:  

– tudásának megbízhatósága,  
– azoknak a szabályoknak a legitimitása, amelyekhez alkalmazko-

dik és  
– saját elkötelezettségének hitelessége.  
Tapasztalatainak szocializálása, általánosítása, átalakítása más kö-

rülmények között hasznosítható ismeretekké, jelentős tétet képvisel, és 
nagyrészt attól függ, hogy a munkahelyi társadalmi kapcsolatok mennyi-
re támogatják vagy ellenzik ezt a feldolgozást. 

 



Az elismerés 

Az elismerés két fajta megítélésre oszlik: a hasznossági megítélést 
a hierarchia hozza meg. Elismeri, hogy amit teszek, az hasznos, közvet-
len kapcsolatban van a munkahelyi előírásokkal, a szervezet által meg-
határozott célkitűzésekre irányul. Nemzetközileg elismert tanulmányok 
kimutatták, hogy a közreműködés és a díjazás közötti egyensúlyhiány 
nagyon kedvezőtlenül hat az egészség megőrzésére. A díjazást három 
összetevőn keresztül értékelik:  

– a megbecsülés,  
– a státusz és  
– a pénzbeli jutalmazás.  
A „szépség” megítélését a közvetlen munkatársak végzik, ez a 

munkavégzés módjára vonatkozik. A „szép munka” a jól végzett munka 
művészete. Ez a dimenzió szentesít egy közösséghez való tartozást, ami 
az azonosságtudat egyik oldala.  

De az is szép munka, ami valami egyediséget hordoz, nem a szoká-
sos tevékenység reprodukálása. Ez az azonosságtudat másik oldala, 
ami megmutatja, hogy nem vagyok azonos senki mással. A szabályok 
egyszerű betartása konformizmushoz vezet, az egyediség kiemel a je-
lentéktelenségből. A munkatársak ítélete ennek a két dimenziónak az 
elemzését feltételezi.  

Azonban az értékelés megkérdőjelezhető, mivel a munka követ-
kezményeinek egy része nem tárgyiasítható. A teljesítmények értékelése 
bevezette a félelmet a munka világába, mivel a dolgozók között vetélke-
dést szül, ami néha elmegy a szolidaritás és a bizalom lerombolásához 
vezető tisztességtelen magatartásig.  

A szakmai szabályok 

A szakmai szabályok felépítenek egy munkahelyi kollektívát és lehe-
tővé teszik, hogy megvitassák, milyen módon tudnak jó munkát végezni. 
Nem parancsolóak, hanem megbeszélés tárgyát képezik, és erősítik a 
munkahelyi bizalmat. Mindig informális módon jönnek létre. Például a 
szünetekben másképp lehet beszélni a munkáról és növekedhet a biza-
lom a közös életproblémák révén.  

A társadalmi szabályok az együttélés szabályai, pl. udvariasság; a 
műszaki szabályok: a munkavégzés, a szakmai know-how, a sehol le 
nem írt trükkök ismerete. Ezek a helyszínen kialakított fortélyok, ide tar-

 



tozik az elővigyázatosság, ami lehetővé teszi a hibák és balesetek elke-
rülését.  

Legfontosabbak az etikai szabályok, amelyek a szakma értékeinek 
és értelmének megteremtéshez vezetnek. 

Egészségi problémák 

Mindenki, aki növeli a világ cselekvési kapacitását, öröm hordozója, 
tehát egészséges.  

Mindenki, aki korlátozza képességeit, szomorúságot, tehát depresz-
sziós hajlamot produkál. Amikor a munka nagyon intenzív és a cselekvé-
si mozgástér korlátozott vagy ellenkezőleg, amikor a munka nem kielégí-
tő, és az alkalmazott nem tudja megmutatni hozzáértését, vagy amikor 
„belesüllyed” a munkába, de nem kap semmi elismerést, és mindez 
hosszú ideig tart, az egészség megóvása kerül veszélybe. A munkahelyi 
stressz tünetei nagyon különbözőek lehetnek: 

– fizikaiak – emésztési, bőr- és szívpanaszok, reuma,  
– lelkiek – alvászavarok, depresszió, munkahelyi magatartás romlá-

sa, koncentrációs zavarok, döntéshozatali és kezdeményezési 
nehézségek, alkohol, sőt delírium, vagy  

– szociális tünetek – családi kapcsolatok romlása a házastárssal 
vagy a gyerekekkel szemben, mivel a fáradtság és bágyadtság 
nem szűnik meg a munkahely kapuján kilépve, erőszak vagy 
hiperaktivitás.  

A munka nem ismeri a vállalat fizikai és időbeli határait. Amikor a 
munka válik az életté és a munkatermékek értéke válik a lét értékévé, a 
munka már nem az önmegvalósítás forrása, hanem a kimerülésé. 

A mentális egészség megfigyelőállomása  

A lelki betegségek költsége nagyon magas, az EU bruttó hazai ter-
mékének 3–4%-át, a kórházi ápolás és orvosi konzultációk jelentős 
részarányát teszi ki. Közép-Franciaországban a mentális egészség meg-
figyelésével foglalkozó orvosi intézet azt a célt tűzte maga elé, hogy véd-
je az alkalmazottak mentális egészségét és meghatározza a munkához 
fűződő kötelék jelentőségét. Ebben a munkában önkéntesek is részt 
vesznek kérdőíves felmérésekkel, amelyek az egészség észlelésére, a 
családi életkörülményekre, az autonómiára, a munkahelyi szociális tá-
mogatásra, a munka elismerésére terjednek ki. A rokkanttá nyilvánítások 
okait orvosok bevonásával vizsgálják.  



Titkon végzett munka az eredményért 

A cselekvési mozgástér azt a szabadságot jelenti, amellyel a mun-
kavégző rendelkezik, hogy módosítsa az eredményhez vezető folyama-
tot. Hangsúlyozni kell a munkakollektívák alapvető fontosságát, ame-
lyekben létrejönnek a munka valóságához való alkalmazkodás, a szak-
mai szabályok, a bizalom, egymás segítése és a feltöltődés. A munkaor-
vosok nyugtalankodnak a munkaközi szünetek, az un. „holtidők” csök-
kentése miatt, mert azok nagyon fontosak az egészség szempontjából. A 
dolgozóknak választani kell, hogy betartják az előírásokat, és felhagynak 
a valódi munkával vagy fordítva. Ha szembehelyezkednek az előírt mun-
kaszervezéssel, és korrektül végzik a munkájukat, ez titkon elviselhetet-
len, és nem ad alkalmat elismerésre. A betegségek számszerű kimutatá-
sa nehéz, mert a betegszabadságok okát nem pontosan jelentik, és a 
dolgozók gyakran nem is mernek hiányozni a munkahely elvesztése mi-
atti félelmükben; ez kimerültséghez vezet. Az egészségi problémák és 
munkahelyi nehézségek olyan jelzések, amelyeket a munkaorvosok 
rendszeres látogatásaik során feltárhatnak és összesíthetnek az ismert 
kérdőíveket felhasználva. Az egészségmegőrzés nagyban függ attól, 
hogy az egyénnek mennyire áll módjában hatni a szituációra, de jelentős 
szerepe van a nyílt beszédnek is, ami lehetővé teszi a problémák okai-
nak feltárását, és megnyitja a kaput a feldolgozásukra. 

Kibontakozás a munkában 

A jó egészség egyik feltétele, ha elismerik az egyén kompetenciáit, 
azok összhangban állnak a munkaköréből adódó feladatokkal. Ha az al-
kalmazott úgy ítéli meg, hogy szerepe megfelel képességeinek és kom-
petenciáinak, munkája érdekes számára, akkor fittnek érzi magát. Ha 
viszont munkaköre nem felel meg sem ambícióinak, sem kompetencia-
szintjének, megjelennek a negativ tünetek: szorongás, életuntság, kö-
zömbösség.  

Az emocionális egészségi állapot mérésére kidolgoztak egy mintegy 
száz kérdésből álló kérdőívet. 

Még egy kérdőív? 

Ez egy intelligens kérdőív, amelyben a javasolt kérdések rendre il-
leszkednek az előzőleg adott válaszokhoz. A szabadalmazott szoftver 
vizsgálja a válaszok közötti összefüggéseket, jelzi az eredmények „hite-

 



lességének” fokát, a válaszadáshoz felhasznált idő függvényében. A 
teszt végső mérlege meghatározza a munkavállaló szakmai feladatainak 
végzése során felhasznált kompetenciák és feltárt kihívások fokát. Jelzi, 
hogy milyen adottságokat lehet fejleszteni, milyen feladatok nincsenek 
az alkalmazott kompetenciájának megfelelő szinten vagy ellenkezőleg, 
teszik szükségessé képességeinek fejlesztését. Az alkalmazott egy előre 
megadott jelszóval biztosíthatja a felmérés teljes titkosítását, illetve vá-
laszthat, hogy megengedi-e feletteseinek az eredményéhez való hozzá-
férést vagy sem.  

Az eljárást az indokolja, hogy a flottság meghatározza az alkalma-
zott jó közérzetét, tehát termelékenységét, így a vállalat növekedését. Ez 
a teszt a jövőben lehetővé teszi, hogy a vállalat a különböző posztokat 
az alkalmazottakhoz igazítsa annak függvényében, hogy mennyit tudnak 
neki nyújtani. Mivel az elöregedés miatt nő a be nem töltött állások szá-
ma, a jövőben az alkalmazottak fogják megválasztani vállalatukat és 
nem fordítva, attól függően, hogy hajlandóak-e odafigyelni rájuk, és gon-
doskodni jó szakmai közérzetükről. 

A vezetők sem menekülnek meg a stressztől 

A vezetők (ügyvezető igazgatók, az igazgatótanács tagjai) közvetlen 
kapcsolatban állnak a részvényesekkel, döntéseik stratégiai jelentősé-
gűek és sajátos munkajog alá tartoznak. Felelősségük jellege maga is 
stresszhelyzeteket idéz elő: magányosság a döntésben, a felelősség sú-
lya és kihatása nagyszámú dolgozóra, beszállítóra és vevőre, a felada-
tok komplexitása, stb. 

Három információforrás 

A legutóbbi fejlemények alapján azt gondolhatnánk, hogy a stressz 
a korábbinál gyakrabban érinti a vezetőket: az előre nem látható válság-
helyzetek, a részvényesektől jövő kontroll súlya, a közgyűlések vitái, a 
piacok ingadozásai bizonytalanná teszik a legjobb stratégia jövőjét is. A 
vezetőket érő stresszt 3 különböző felmérés adatai alapján tanulmányoz-
ták, és meglepő megállapításra jutottak:  

– a vezetői stresszt tagadják mind az érintettek, mind a munkatársa-
ik, mind a tudományos világ, 

– a nehézségeket a vezetők kihívásként fogják fel, amikor megmu-
tathatják cselekvési képességüket, és ez hozzájárul a jelenség el-
rejtéséhez, 



– a vezetők valódi képességet fejlesztettek ki arra, hogy ne hagyják 
magukat a stressztől legyőzni.  

A kutatók megpróbálták meghatározni és bemutatni a stressz keze-
lésének módszereit. 

Első megállapítás: megosztott tagadás 

A vezetők részéről a stressz tabu, mivel kulturális okokból – a veze-
tőnek nem lehetnek gyenge pontjai – a stressz észlelésének bevallása 
elfogadhatatlan mind magának a vezetőnek, mind a szervezet tagjainak 
a részéről. Ha esetenként nem is tagadják teljesen, akkor alábecsülik 
vagy félreismerik a stresszt és következményeit. Ha elvétve számításba 
veszik, a fizikai következményekre koncentrálnak, és teljes kivizsgálást 
javasolnak pl. a 10 felső vezetőnek.  

A vezetőknél a stressz valódi mutatvány: kifelé a jó közérzet látsza-
tát keltik, miközben elrejtik a belső feszültségeket, és rettegnek a kivizs-
gálástól. Egy magasabb poziciónál a társadalmi elvárás kötelezi a veze-
tőket egy bizonyos tiszteletet parancsoló magatartásra, beleértve, hogy 
ne mutassák ki az érzelmeiket. Az alacsonyabb szintű vezetők, amikor 
találkoznak a felettesükkel, nem fedezik fel nála a stresszt, azt az erős 
személyiségnek betudható jellemvonásnak vélik, és ez is hozzájárul a 
jelenség tagadásához. Sokszor maguk a kutatók is részt vesznek ebben 
a tagadásban, mivel nem veszik figyelembe a vezetői funkció sajátossá-
gait.  

Második megállapítás: a nehézségek mint kihívások 

A vezetők élvezik a cselekvést, a nehézségek sarkallják őket, bátran 
szembenéznek a kihívásokkal és veszélyekkel, és elégtétellel tölti el 
őket, amit elértek. Szükségét érzik, hogy energiát öntsenek mindenkibe, 
hogy előre vigyék a dolgokat, és hogy ne mutassák ki kételyeiket vagy a 
túlterhelést. A munkaszenvedély feledteti a stresszt. A nehézségeket, 
válságokat kihívásnak tekintik, ami mobilizál, létrehozza a cselekvés 
örömét és a siker büszkeségét. Ez a pozitív stressz, ami örömmel, a ha-
tékonyság és a teljesség érzésével társul. 

A stressz kezelésének tudománya 

A vezetőknél a cselekvés adrenalinja, az az érzés, hogy uralják az 
eseményeket, alapvető a stressz kezelésében. Azok a károk, amelyeket 

 



egy rosszul kezelt stressz okozhat, eléggé ismertek, de még nagyobb a 
személyes ára a stressz tagadásának. A túlzott energiafelhasználás, az 
élet egyetlen terére való összpontosítás gyakran az élet más területeinek 
rovására megy végbe, a családi élet háttérbe szorul, a stressz ellensé-
geskedés, türelmetlenség, és fizikai tünetek, mint a fejfájás, izomfeszült-
ség, stb. formájában jelentkezik. A vezetőknél kevésbé jellemzők a kon-
centrációs és memória zavarok és a figyelemvesztés, a stressz csak az 
ellenálló képességük kimerülése után lép fel. 

Hat fő pont 

Az amerikai vállalatok, látva a nehézségeket, amelyeket az okozott, 
hogy a vezetők túllépték saját személyes erőforrásaikat, különféle intéz-
kedéseket hoztak a stressz kezelésére: stresszoldó programokat, pszi-
choterápiát, orvosi szolgálatot.  

A Franciaországban lefolytatott vizsgálat alapján a vezetők 
stresszkezelési know-how-ja hat fő pontban foglalható össze:  

1. Egy alapvetően pozitív magatartás, az a képesség, hogy a ne-
hézségekre pozitívan reagálnak, szeretnek harcolni és győzni.  

2. Az a magatartás, hogy ők maguk a szerzői sorsuknak és a tette-
iknek, annak az érzésnek a fenntartása, hogy kontrollálják a hely-
zetet és a tetteket.  

3. Távolságtartás és egyensúlyozás: fönntartják maguknak a jogot a 
visszavonulásra, a kedvük szerinti kikapcsolódásra.  

4. Jelentőségteljes külső arculat, jól szerepelni és biztos látszatot 
kelteni, hogy mindig megfelelő módon cselekszenek.  

5. Belevetni magukat a cselekvésbe, hogy úrrá legyenek érzelmei-
ken, hogy elnyomják a stressz átéléséhez kapcsolódó tudatalatti 
megnyilvánulások tudomásulvételét.  

6. Egy célzott szervezetirányítás: szűrőrendszerekkel és a prioritá-
sokra összpontosítva megvédeni magukat a megingástól, és egy 
kiterjedt szakértői hálózatra támaszkodni.  

Kollektív stressz 

A vizsgálat meglepő megállapítása, hogy a vezetők stresszhely-
zetben alig támaszkodnak a barátokra, a családra. A vezetők és közvet-
len munkatársaik stresszkezelésének módja eléggé eltérő, és érdekes 
lenne megvizsgálni, hogy a vezetői stressz kollektív tagadása mikortól 
válik veszélyessé a vállalatra és magára a vezetőre?  



Kialakul a kollektív stressz, nem tudnak segíteni a vezetőnek, ami-
kor eléri ellenálló képességének határát, és talán ez az egyik eleme a 
vezető magányosságának. Fennáll az a veszély, hogy magával vonja a 
többiek stresszének alábecsülését, ami megakadályozza annak a keze-
lését. A problémák figyelmen kívül hagyása, a cselekvés szenvedélye 
hozzájárul ahhoz az autizmushoz, amivel néha vádolják a vezetőket. A 
vezetők akaratlanul is okozói lehetnek környezetük stresszének. Ezért fel 
kell hívni a vezetők figyelmét a stressz megértésének és figyelembe vé-
telének fontosságára. 

Egy új eszköz a stressz ellen 

A személyzeti vezetők megértették, hogy a jó közérzet manapság 
követelmény. Dolgozóik megtartására különféle kezdeményezéseket 
hoztak: fizetik a munkahelyi masszázst, pihenősarkokat rendeznek be a 
vállalatnál. Legújabb ötlet a vállalatok által fizetett csekk, ami lehetőséget 
ad a dolgozóknak a munkahelyen kívül különféle szolgáltatások igény-
bevételére, 15 euró értékben: fodrászat, tengervíz-terápia, fogyasztás, 
manikűr, gyógyfürdő. Az ötletgazdák szerint ennek a csekknek a beveze-
tése a humánerőforrás-menedzserek számára lehetővé teszi egy erős 
szociális üzenet hordozását, és a dolgozóknak eszközt jelent a stressz 
legyőzésére. 
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