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A munkanélküliek képzése – hatása a mentális 
egészségre és a munkaképességre 

Sok ember állítja, hogy a lelki egészség és a foglalkoztatás között 
összefüggés van, és az a nézet is általánosan elfogadott, hogy a 
munka jobb hatással van a mentálhigiénére, mint a munkanélküli-
ség. A munkanélküliség hatására ugyanis egyértelműen gyengül az 
önbizalom, és csökken az egyén motivációja. A korábbi foglalkozás 
is befolyással lehet arra, hogyan reagál valaki a munkanélkülivé vá-
lásra. Amellett, hogy a munkanélküliség destruktív hatást gyakorol a 
mentális állapotra, idővel a szakmai ismereteket is csökkenti, illetve 
elavulttá teszi. Az alábbiakban egy olyan svédországi kutatást is-
mertetünk, amely azt vizsgálta, melyek a munkanélkülieknek szóló 
képzési programok azon tényezői, amelyek mind az egyén, mind 
pedig a társadalom számára hasznosak. A mentális egészségi álla-
pot jelzésére az önbizalom, a jó közérzet, a jövőbe vetett hit, a kez-
deményezőkészség és a személyes fejlődés szolgáltak. 
 
Tárgyszavak: foglalkoztatás; munkanélküliség; mentális egészség; 

motiváció; képzés; EU. 

A munkanélküliség okozza-e a lelki egészség  
romlását, vagy a megromlott mentális állapot vezet  
munkanélküliséghez? 

A kutatási eredmények arra utaltak, hogy mindkét feltevés igaz, és 
nagy a kockázata annak, hogy az egyén egy olyan ördögi körben találja 
magát, amelyben a mentális egészségromlás hatására elveszíti az állá-
sát, amely a lelki egészség további gyengüléséhez vezet. Érdemes oda-
figyelni a mentális egészség fontosságára a munkaerőpiac szempontjá-
ból. A mentális egészség ugyanis az egyéni tulajdonságok és a környe-
zeti jellemzők (kontrollálhatóság, készségek alkalmazásának lehetősége, 
változatosság, kiszámíthatóság, gazdasági erőforrások) összeegyezte-
tésének az eredménye.  



Ha a munkaerőpiaccal kapcsolatos intézkedéseket javítani szeret-
nénk, akkor a „jó munka” iránti igény összetevőit is figyelembe kell venni. 
Nem elég csupán a foglalkoztathatóságra összpontosítani, a munkanél-
küliek képzésének terápiás funkciót is el kell látnia, hiszen ahogy nő az 
egyén önértékelése, úgy javul a belső kontrollja, és erősödik a jövőbe 
vetett hite.  

A kompetenciák és a humántőke fejlesztésének a fontossága gya-
kori témája a kutatásoknak, amelyek rámutatnak, hogy különösen a kö-
zépkorú munkavállalók számára elengedhetetlen a tanulás és az újrata-
nulás, hiszen a leépítéseknél ők a leginkább veszélyeztetettek. Megfele-
lő motiváció nélkül azonban nem megy végbe tanulás, ezért a képzési 
programoknál a kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos egyéni attitű-
döket is figyelembe kell venni. A képzés hatékonyságában kulcsszerepet 
játszanak az egyén elvárásai. Ha a képzés megfelel ezeknek az elvárá-
soknak, akkor az a későbbiekben is nagyobb motivációt biztosít. A moti-
váció szempontjából fontos tényező, hogy  

– az egyén önként vállalja-e a képzést,  
– mennyire tudja felhasználni a korábban szerzett ismereteit,  
– mennyire elkötelezett az oktató, és  
– mennyire hasznosíthatóak a képzés során megszerzett ismeretek 

és készségek. 
Általában azok a legkevésbé motiváltak, akiket köteleztek a tanfo-

lyamon való részvételre, illetve akik nem kaptak kellő tájékoztatást. 
Nagyon fontos, hogy az emberek felelősséget vállaljanak a sorsu-

kért, és érezzék, hogy az ő kezükben van az életük irányítása. Ehhez 
arra van szükség, hogy elszántak legyenek, kompetensnek érezzék ma-
gukat, értelmét lássák az életüknek, és érezzék, hogy befolyásuk van a 
dolgok alakulására. A tényleges kontroll attól függ, hogy az egyénnek 
sikerül-e felismerni a különbséget azok között a dolgok között, amiken 
lehet változtatni és amelyeken nem. 

A munkanélküliek képzési programjának értékelése 

A svéd kutatás kiindulópontja egy munkanélkülieknek szóló képzési 
program első két évének értékelése volt. A program, amely a „Képzés 
határok nélkül” nevet kapta és egy nagyobb EU-s projekt (Balanced 
Information Technology) részét képezte, egyénre szabott volt, kiaknázta 
a számítógép-alapú távoktatás lehetőségeit és munkahelyi gyakorlatot is 
magába foglalt. A képzési program értékelésben részt vevő célcsoport-
nak egy 71 kérdésből álló kérdőívet kellett kitöltenie. A felmérésben sze-

 



replők eltérő egyéni igényeiknek megfelelően különböző hosszúságú, 
tartalmú és formájú tanfolyamokon vettek részt, amelyek hatását utólag 
értékelték. Az értékelésben a több mint 800, 20 és 49 év közötti munka-
vállaló nemi megoszlása egyenletes volt (48% nő, 52% férfi). 

 
1. táblázat 

A képzés hatása a résztvevők mentális egészségének különböző  
összetevőire 

 
Jellemző Pozitív hatás Semmilyen  

hatás 
Negatív hatás 

Önbizalom 62,0% 35,6% 2,4% 

Közérzet 52,4% 44,2% 3,4% 

Jövőbe vetett hit 55,9% 40,0% 4,1% 

Kezdeményezőkészség 56,5% 41,9% 1,6% 

Személyes fejlődés 69,4% 28,9% 1,7% 

 
 
A kutatás egyik figyelemre méltó eredménye, hogy a résztvevők na-

gyon nagy hányada számolt be arról, hogy a tanfolyam hatására az ön-
bizalom, a jó közérzet, a jövőbe vetett hit, a kezdeményezőkészség, és a 
személyes fejlődés terén pozitív változásokat tapasztalt (1. táblázat). 
Ezeket a jellemzőket a továbbiakban együttesen a „mentális egészség” 
gyűjtőfogalom alatt kezeljük. Az 1. táblázatból leolvasható, hogy a meg-
kérdezettek 52–69%-a jelezte ezeknek a jellemzőknek a pozitív irányú 
változását a képzési program hatására, és csupán 2-4%-uk mondta azt, 
hogy a program negatív hatással volt mentális egészségükre. Ami a tár-
sadalmi célkitűzéseket illeti, a „Képzés határok nélkül” sikeres munka-
nélkülieknek szóló képzési formának bizonyult, amit a tanfolyamok befe-
jezését követő 6, illetve 30 hónappal később felmért foglalkoztatási ada-
tok is alátámasztottak (1. ábra). Ekkor a résztvevők 74%-a dolgozott, il-
letve tanult (56% alkalmazott, 7% vállalkozó, 11% felsőfokú tanulmá-
nyokba kezdett), 22%-uk pedig vagy még mindig munkanélküli volt, vagy 
valamilyen politikai foglalkoztatási programban vett részt. A fennmaradó 
4% gyermekgondozási szabadságon vagy betegállományban volt. Ezek 
az eredmények jóval kedvezőbbek, mint a korábbi országos felmérések 
adatai. 
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1. ábra A résztvevők aktuális foglalkoztatási státusza  
(6–30 hónappal a tanfolyam elvégzése után) 

 

A képzés hatása a mentális egészségre 

A kérdőívek elemzését és kiértékelését követően a kutatók kidolgoz-
tak egy modellt, amelyen a munkanélküliek képzésének hatását külön-
böző tényezők közötti összefüggésekkel ábrázolták (2 ábra). 

 
Közvetlen hatások: 

A képzés hatásának szubjektív értékelését elsősorban a résztvevő 
neme, végzettsége és készségfejlesztéssel kapcsolatos attitűdje, a kép-
zés minősége és jövőbeni hasznossága befolyásolta, míg a képzést kö-
vető foglalkoztatási státusz a munkanélküliként eltöltött idő hosszával, 
illetve a képzés jövőbeni értékének szubjektív megítélésével állt közvet-
len kapcsolatban.  

 
Közvetett hatások: 

A képzés mentális egészségre gyakorolt hatásának szubjektív meg-
ítélésére a független változók közül csupán a munkanélküliként eltöltött 
idő hosszának nem volt jelentős hatása. Az összes többi változónál pozi-
tív korreláció állt fenn, kivéve a végzettséget, ahol a korreláció negatív 
előjelű. Az észlelt mentális változásra közvetett fontossággal bír az elé-
gedettség a képzési folyamattal, a saját kontroll, és a tanár elkötelezett-
ségének megítélése. 

 



 
 

függő változók 

2. ábra A munkanélküliek képzésének és a mentális egészség változása 
közötti összefüggések modellje 

 
 
Társadalmi szempontból a képzést követő foglalkoztatási státusz, 

azaz a képzés foglalkoztatásban mérhető eredménye tekinthető a leg-
fontosabb célnak. Ebben a vonatkozásban a vizsgálat a képzési kötele-
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zettséggel, az elégedettséggel, a saját kontrollal, és a készségfejlesztés-
sel kapcsolatos attitűddel mutatott ki pozitív közvetett kapcsolatot. Ez a 
négy változó a későbbi foglalkoztatási státusszal és a mentális egészség 
észlelt változásával is korrelációban áll.  

Az egyes változók szerepe és összefüggései 

Háttérváltozók 

A hagyományos svédországi képzési formákhoz képest, ahol a fér-
fiak általában a résztvevők egyharmadát teszik ki, a „Képzés határok 
nélkül”-program résztvevőinek szokatlanul nagy hányada (52%-a) volt 
férfi. Más munkanélkülieknek szóló programokkal kapcsolatban ugyan 
nem állnak rendelkezésre összehasonlítható adatok, ebben a program-
ban azonban a nők nagyobb hányada vélte úgy, hogy a képzés pozitív 
hatást gyakorolt a lelki egészségére, mint a férfiak. 

A képzést megelőző munkanélküliség hossza és a későbbi foglal-
koztatás közötti negatív kapcsolat megerősíti azt a korábbi tapasztalatot, 
hogy a munkáltatók a munkanélküliek képzésén részt vett munkavállaló-
kat hosszú távú munkanélkülieknek, és így nem kellően produktívnak 
tekintik. Ez azt jelenti, hogy minél tovább munkanélküli valaki, annál na-
gyobb a kockázata annak, hogy a képzést követően sem sikerül elhe-
lyezkednie. Hatékonyság szempontjából tehát nem indokolt a tartós 
munkanélküliek képzésének előnyben részesítése, épp ellenkezőleg: 
minél gyorsabban tesznek valamit a munkanélküliek képzéséért, annál 
jobbak az eredmények.  

A vizsgálat eredményei azt sem támasztották alá, hogy a régebb óta 
munkanélküliek a képzés hatására nagyobb mértékű változást észlelné-
nek a mentális egészségükben. Az ugyanakkor egyértelmű, hogy a tar-
tós munkanélküliség a mentális egészség romlásához vezet, ezért az 
intézkedéseknek elsősorban azt kellene megcélozniuk, hogy megakadá-
lyozzák a munkanélküli állapot tartóssá válását. Emellett természetesen 
szükség van olyan foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre is, amelyek a 
tartósan munkanélküliek helyzetét igyekeznek orvosolni. 

Az eredményekből megállapítható, hogy a végzettség mind a kép-
zés minőségének, mind pedig a mentális egészségre gyakorolt hatásá-
nak szubjektív megítélésével negatív korrelációban áll. Az nem igazán 
meglepő, hogy a magasabban kvalifikáltak kritikusabbak a képzés minő-
ségét illetően, az azonban már magyarázatra szorul, hogy ők a lelki 
egészségre gyakorolt hatását is vitatják. Persze ezt az eredményt úgy is 

 



értékelhetjük, hogy az alacsonyabb végzettségűek nagyobb mértékben 
értékelik pozitívan a tanfolyam mentális egészségükre gyakorolt hatását. 
Figyelembe véve, hogy a munkanélküli képzési programban részt vettek 
82%-a csupán általános, illetve középiskolai végzettséggel rendelkezett, 
ezt a pozitív értékelést igazán jó eredménynek kell tekinteni. Az azonban 
meglepő, hogy azok sem tudtak a tanfolyam elvégzését követően köny-
nyebben elhelyezkedni, akik magasabb végzettséggel rendelkeztek. 

A készségfejlesztéssel kapcsolatos attitűd az előzetes várakozá-
soknak megfelelően mind a képzés jövőbeni értékének megítélésével, 
mind a mentális egészségre gyakorolt hatásával pozitív kapcsolatot mu-
tatott. Ugyanakkor egyértelmű kapcsolatot sikerült kimutatni a képzés 
minőségének szubjektív megítélésével is. Ezek az eredmények alátá-
masztják azt az érvelést, hogy a készségfejlesztéssel kapcsolatos atti-
tűdnek fontos szerepe van abban, hogyan reagálnak az emberek a kép-
zésre. 

Folyamatváltozók 

Az eredmények meglepő módon nem támasztották alá azt a felte-
vést, hogy az egyén jogainak és kötelezettségeinek tisztázásában sze-
repet játszó tényezők, mint a képzést megelőző tájékoztatás és befolyás 
(cselekvési terv, képzési terv készítése), valamint a képzés során érzé-
kelt befolyás szignifikáns hatással van a függő változókra. Ennek az le-
het az egyik magyarázata, hogy ezek a változók más folyamatváltozók-
kal (pl. elégedettség a folyamattal, önkontroll) állnak kapcsolatban. Ez a 
kérdés túlmutat a jelen vizsgálat keretein, de mindenképpen érdemes 
lenne további kutatás tárgyává tenni.  

Az önkontroll sem mutatott korrelációt a képzés mentális egészség-
re gyakorolt hatásának szubjektív megítélésével, viszont pozitív kapcso-
latban volt a képzés jövőbeni értékének szubjektív megítélésével, ezért 
fontos a modell szempontjából. Ami a többi folyamatváltozót illeti, csupán 
a képzési kötelezettség mutatott közvetlen kapcsolatot a vizsgált függő 
változók egyikével – a képzés mentális egészségre gyakorolt hatásának 
szubjektív megítélésével. Ez alátámasztja azt az elképzelést, hogy a 
magas követelmények (és kihívások) a kontrollálás képességével kom-
binálva pozitív stresszt váltanak ki, amely elősegíti a tanulást. 

Függő változók 

Az eredmények igazolták az eredeti hipotézist, hogy a függő válto-
zók hatnak egymásra, és így a képzés minőségének szubjektív megíté-



lése pozitív hatást gyakorol mind a képzés jövőbeni értékének szubjektív 
megítélésére, mind pedig a képzést követő foglakoztatási státuszra és a 
mentális egészségre. 

A kutatók azt is feltételezték, hogy a képzést követő foglalkoztatási 
státusz és a képzés mentális egészségre gyakorolt hatásának szubjektív 
megítélése között kölcsönös kapcsolat áll fenn, mivel akiknek az önbi-
zalmára, kezdeményezőkészségére, jövőbe vetett hitére stb. pozitív ha-
tást gyakorolt a képzés, feltehetőleg könnyebben találnak munkát a tan-
folyam elvégzése után. Ugyanakkor ez fordítva is igaz, vagyis azoknak, 
akik a képzést követően el tudtak helyezkedni, javult az önbizalmuk, a 
jövőbe vetett hitük, és így a képzésről alkotott utólagos értékelésük is 
pozitívabb volt. A felmérés eredményei azonban nem igazolták a kölcsö-
nös kapcsolatot e két függő változó között. Ennek egyik magyarázata 
lehet, hogy a kérdések a mentális egészség változásának szubjektív 
megítélésére vonatkoztak, és nem vizsgálták sem a válaszadók tényle-
ges mentális állapotát, sem pedig a munkavégzés hatását.  

További eredmények 

A fentieken túl megállapítható, hogy a 2. ábrán látható modellben 
szereplő tényezők közvetlen, illetve közvetett jelentőséggel bírnak a 
vizsgált munkanélküli képzési program eredményei szempontjából, le-
gyen szó akár a képzést követő foglakoztatási státuszról, akár a képzés 
mentális egészségre gyakorolt hatásának szubjektív megítéléséről. 

Ami az önkontrollt illeti, azok a résztvevők, akik nagyobb mértékű 
választási szabadságot és kezdeményezési lehetőséget érzékeltek, azok 
többek között a képzésnek a foglalkoztathatóságukra gyakorolt hatását 
is többre értékelték. Az önkontroll ugyanis pozitív korrelációban áll az 
önbizalommal és a jövőbe vetett hittel. 

A tanár elkötelezettsége közvetett kapcsolatban volt a képzés men-
tális egészségre gyakorolt hatásának szubjektív megítélésével. Figye-
lemre méltó, hogy a vizsgálat a tanár elkötelezettsége és a képzés jövő-
beni értékének szubjektív megítélése között negatív korrelációt mutatott 
ki. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a résztvevők nincsenek 
hozzászokva ehhez a nem hagyományos, kevésbé aktív, problémameg-
oldásra összpontosító tanári (tutor) szerephez. A felnőtt tanulók számára 
ez a helyzet szokatlan lehet, és feltehetőleg a tutor aktivitása alapján íté-
lik meg a képzés minőségét. Ez a fajta oktatás ugyanakkor arra készteti 
a résztvevőket, hogy maguk találjanak megoldást a különböző problé-
mákra, és ezáltal felkészültebbé váljanak a való élet kihívásaira.  

 



A folyamattal való elégedettség mind a foglalkoztatási státusz, mind 
a képzésnek a mentális egészségre gyakorolt hatása szempontjából 
közvetett jelentősséggel bírt. Az eredmények azt is megmutatták, hogy 
az elégedettebbek a képzés minőségét és jövőbeni értékét is pozitívab-
ban ítélték meg.  

Következtetések 

A svédországi kutatás eredményei azt mutatják, hogy a nők, a ke-
vésbé képzettek, illetve a kompetenciafejlesztéshez pozitívan viszonyu-
lók értékelték a legtöbbre a képzésnek a mentális egészségükre gyako-
rolt hatását. A résztvevőkre ugyanakkor jótékonyan hatottak a magas 
követelmények is.  

A hatékonyság szempontjából munkanélküliként eltöltött idő hosz-
szának van jelentősége: minél rövidebb ideig volt valaki munkanélküli, 
annál nagyobbak voltak az esélyei az elhelyezkedésre a tanfolyamot kö-
vetően. A munkanélküliség tartóssága ugyanakkor nem befolyásolta a 
képzés mentális egészségre gyakorolt hatásának szubjektív megítélését, 
ellenben negatív kapcsolatban volt a későbbi foglalkoztatási státusszal. 
Ennek ismeretében a foglalkoztatáspolitikában a tartósan munkanélküli-
eknek nyújtott képzések biztosítása helyett érdemesebb a tartós munka-
nélküliség kialakulásának a megelőzésre helyezni a hangsúlyt. 

Az eredményekből nem állapítható meg, hogy a munkanélkülieknek 
szóló képzés hatására a mentális egészségben bekövetkezett változá-
sok önmagukban mennyire elégségesek ahhoz, hogy az egyén foglal-
koztathatóbbá váljon. Ehhez további kutatásokra és a lelki egészség in-
dikátorainak konkrétabb mérésére van szükség.  
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