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Elméleti bevezető

A disszertációban bemutatott empirikus munka fő célja, hogy új szempontokkal 
járuljon hozzá a kiégés kutatásához. A kiégés mérőeszközének pszichometriai adaptálása 
mellett a dolgozatban a kiégés sajátosságainak azonosítása (összevetve a depressziós, 
valamint a nem depressziós és nem kiégett állapottal), és a kiégést megelőző, illetve kezelését 
elősegítő folyamatok elemzése történik. 

Az elemzések célzottan fókuszálnak az egészségügyi dolgozókra, akik munkájuk 
jellegéből fakadóan fokozottan veszélyeztetettek a kiégés szempontjából. Hiszen a 
segítségnyújtás ezekben a munkakörökben nem csupán bizonyos helyzetek követelményeihez 
illeszkedő „szakképzettség-használat”, hanem érzelmi munkát, empátiát igénylő tevékenység 
is (Fekete, 1991). A munka jellege feltételezi a hatékony együttműködést (csapatmunkát), 
a kommunikáció megfelelő szintjét, valamint az empátiát és érzelmi összehangolódást. A 
feladatok gördülékeny ellátásához pedig elengedhetetlenek a gyors és határozott döntések, 
illetve a megfelelő szintű figyelmi és emlékezeti kapacitás.

Ezen feltételek hiányában kiégés következhet be. A kiégett emberek pedig az empátiát 
igénylő helyzeteket stresszhelyzetként élik meg, csökken a perspektíva átvételre és empátiás 
törődésre való képességük (Kulcsár, 1998). A segítő foglalkozásúaknál a kiégés befolyásolja 
a beteggel való kommunikáció minőségét, és a beteggel való együttműködés hatékonyságát 
(Travado és mtsai, 2005). Kihat a munkahelyi és interperszonális kapcsolatokra (Houkes, 
Winants, és Twellaar, 2008); befolyásolja a figyelmi stabilitást, a döntésekkel kapcsolatos 
szorongást és a kreativitás szintjét (Berg, Hansson, és Hallberg, 1994; Moreno-Jimerez, 
Rodrigez-Carvajal, Hernandez, és Benadero, 2008; Van der Linden, Keijsers, Eling, és Van 
Schaijk, 2005), ezért vizsgálata több szempontból lényeges egészségügyi dolgozók körében.

A kiégés elemzése több megközelítés mentén lehetséges. A Maslach és munkatársai 
által kialakított multidimenzionális modell a munka és a munkavállaló összeillését 
hangsúlyozza. Az elképzelés szerint például a munkamennyiség, a munka felett érzett kontroll 
és a munka által képviselt értékek kardinális szerepet töltenek be az egyén munkahelyi jólléte, 
másokkal való együttműködésének képessége és munkateljesítménye szempontjából. Ha 
egyén és munkahelye nem illik össze, munkahelyi stressz keletkezik, a stressz következménye 
pedig a kiégés, amely a fent leírtak alapján érzelmi (érzelmi kimerültség), interperszonális 
(deperszonalizáció) és teljesítménnyel kapcsolatos (személyes teljesítmény) megterhelődést 
jelöl (a továbbiakban rendre EE, DP és PA; Leiter és Maslach, 2005; Maslach, 1978; 
Maslach, Schaufeli, és Leiter, 2001). A mélyebb megértés érdekében a kiégés magját képező 
érzelmi kimerültség dimenziót több szerző tovább vizsgálta. Kristensen és munkatársai 



(2005) az érzelmi kimerültség három aspektusát különböztették meg: a munkától független, 
az egyén által megélt fizikai és pszichés fáradtságot. A munkaterhelésnek tulajdonított 
fáradtságot, illetve a munkahelyi emberi kapcsolatokból származó megterhelődést. A szerzők 
a kiégést munkától független kontextusban is értelmezték, mely gondolat nem idegen a 
kiégés más megközelítéseitől sem (pl. Forrás Konzervációs Elmélet, vagy pszichoanalitikus-
egzisztencialista elképzelés) 

A Forrás Konzervációs Elmélet a kiégést stresszfolyamat részeként definiálja. 
Kiemeli, hogy a kiégés összefüggésbe hozható az egyén fizikai, kognitív és érzelmi 
energiáinak oly mértékű apadásával, ahol már rendkívül nehéz ezen energiák újratöltése, 
valamint egyéni nyereséggel való kompenzációja. Az egyén megterhelő helyzetben eleinte 
küzd forrásai visszaszerzéséért: ez a kiégés állapota. A küzdelem feladása azonban már 
depressziós panaszokat hoz magával (Shirom, 2003; Shirom, Melamed, Toker, Berliner, és 
Shapira, 2005). 

Végül a pszichoanalitikus-egzisztencialista modell a kiégés szó szerinti értelmezését 
ajánlja. Úgy véli, ha az egyén életét döntően egy ügynek szenteli (ez pedig karrierhez 
kapcsolódó, vagy a magánéletben fontos ügyet is takarhat), és az ügy tökéletesítéséhez 
kapcsolt energiát egy ponton jelentéktelennek, értelmetlennek éli meg, az érzelmi bevonódást 
pedig megkérdőjelezi, feleslegesnek tartja; akkor motiválatlanná, enerválttá válhat az általa 
képviselt ügy pedig, értelmét veszti. Ez a kiégés állapota (Pines és Aronson, 1998; idézi 
Pines, 2001).

Áttekintve a felsorolt irányzatok gondolatmenetét, mérlegelve az általuk kínált 
előnyöket, kiégés kutatásaink elméleti keretének Maslach multidimenzionális modelljét 
választottuk. Ennek egyik oka az volt, hogy szerettünk volna egy olyan megközelítést, 
melyben az elméleti keret és a hozzá kapcsolt mérőeszköz logikusan illeszkedik egymáshoz. 
A multidimenzionális modell operacionalizálására szolgáló Maslach Kiégés Leltár 
pedig leképezi az egyén és a munkahely össze-nem-illéséből fakadó érzelmi kimerülést, 
interperszonális nehézségeket, illetve a munkateljesítmény csökkenését is. Mivel kutatási 
kérdéseinkkel kifejezetten az egészségügyi dolgozók munkahelyi stresszterhelése 
következtében fellépő kiégés vizsgálatát céloztuk meg, ezért kézenfekvő volt, hogy olyan 
elméleti keretet válasszunk, mely a kiégést munkahelyi kontextusban definiálja, illetve 
lehetőséget ad ezen foglalkozási csoport specifikus vizsgálatára is. Emellett figyelembe 
vettük, hogy a kiégés stressz kontextusáról nemcsak a multidimenzionális modell 
gondolkodik, így a stresszfolyamat vizsgálata során számításba vettük a Forrás Konzervációs 
Elmélet megállapításait is. 

A Maslach Kiégés Leltár adaptációjának története megmutatta, hogy nincs egyetértés 
a szakirodalomban a kérdőív faktorstrukturájára vonatkozóan. A széles körben elfogadott 
három faktoros struktúra mellett bizonyos elemzések a kérdőív kettő-, három-, négy-, 
valamint öt-faktoros struktúráját is megerősítették már (Worley, Vassar, Wheeler, és Barnes, 
2008). Továbbá nincs egyetértés az egyes dimenziók közötti kapcsolat természetét illetően 
sem. Bár Maslach és Jackson (1981) az érzelmi kimerültséget, a deperszonalizációt és a 
személyes teljesítményt három különálló dimenzióként konceptualizálja, számos megerősítő 
faktorelemzéssel dolgozó tanulmány szoros összefüggéseket mutat ki a dimenziók között (Gil-
Monte, 2005; Mäkikangas, Hätinen, Kinnunen, és Pekkonen, 2011; Vanheule, Rosseel, és 
Vlerick, 2007), ami felveti a hierarchikus faktorstruktúra lehetőségét - így a másodrendű 
faktor modell, vagy a bifaktoros modell illeszkedésének tesztelését. Az MBI-HSS egy-, 
kettő-, három-, négy- és öt-faktoros modelljének, valamint hierarchikus faktorszerkezetének 
elemzését munkacsoportunk a világon elsőként végezte el. Az elemzés az első vizsgálatban 
kerül bemutatásra.

Emellett úgy gondoltuk, hogy a kiégés egyedi jellemzőinek vizsgálata további értékes 
ismeretekkel szolgálhat. Maslach és Leiter (1997) szerint a kiégés a munkahelyi 



stresszterheltség következményeképp jön létre. A kiégett emberek a munkahelyi stresszt 
nehezen kezelik, így stresszterheltségük jóval magasabb a nem kiégett emberekhez képest. A 
Forrás Konzervációs Elmélet ezt az elképzelést továbbviszi. Kimondja, hogy a munkahelyi 
stresszterheltség nemcsak kiégéshez, hanem súlyosabb formában depressziós állapot 
kialakulásához is vezethet (Shirom és Ezrachi, 2003). Így a kiégésről a legpontosabb kép 
talán a depresszióval összehasonlítva nyerhető. Jelen keretek között kiégett, depressziós 
tünetekkel jellemezhető, és ezekkel a problémákkal nem küzdő embereket hasonlítottunk 
össze demográfiai, pszichés, illetve szomatizációs jellemzőik mentén. A demográfiai 
tényezőket áttekintve az egészségügyi dolgozók körében főként a család, illetve a 
párkapcsolat szerepe hangsúlyozódott (Ádám, Győrffy, és Susánszky, 2008; Hegedűs, Riskó, 
és Mészáros, 2004; Hegedűs, Szabó, Szabó, és Kopp, 2008). A párkapcsolat elsősorban a 
kiégés szempontjából jelentős, a depressziós panaszok kapcsán szignifikanciája kisebb 
(Alacacioglu, Yavuzsen, Dirioz, Oztop, és Yilmaz, 2009; Fujiwara, Tsukishima, Tsutsumi, 
Kawakami, és Kishi, 2003). A kiégés egyediségét adja továbbá, hogy döntően a fiatalabb 
munkavállalói korosztályt érinti, ami a depresszió esetében szintén nem mondható el (Ahola 
és mtsai, 2006; Alacacioglu és mtsai, 2009; Kessler és mtsai, 2010; Williams és mtsai, 2007).  
A demográfiai tényezők mellett a pszichés jellemzők/stresszel való megküzdési képességek 
vizsgálata azért is kapott nagy jelentőséget, mert konkrét támpontokat jelenthet a kiégés 
kezelése és megelőzése szempontjából. Bár a szakirodalmi adatok rámutatnak, hogy mindkét 
állapotban gyakoribb az érzelem-központú és ritkább a probléma-központú megoldási módok 
használata (Bowden, 1994; Prinz, Hertrich, Hirschfelder, és de Zwaan, 2012; Sears, Urizar, és 
Evans, 2000), intenzitás szempontjából a két állapot összehasonlítására idáig nem került sor. 
Végül a szomatizációs jellemzők vizsgálatát az egészségügyi kockázatok elemzése miatt 
találtuk fontosnak. Míg szomatizációs tünetek közül a kiégéssel leggyakrabban a fáradtság, az 
alvási zavarok, a fejfájás, a szédülés, az izom fájdalom, a gyomor-bélrendszeri panaszok, és a 
magas vérnyomás jár együtt (Ádám, 2008; Pikó, 2006). A depresszióhoz ezeken felül 
étvágytalanság, szexuális motiváció hiány is kapcsolódhat (Tölgyes, 2003). E tényezők 
mentén, hazai egészségügyi mintán vizsgáltuk a kiégett, a depressziós tünetekkel 
jellemezhető, valamint az ezekkel a problémával nem küzdő szakdolgozókat. 

A munkahelyi stressz, valamint a stressz kezelésének képessége nemcsak abból 
a szempontból lényeges, hogy segít elkülöníteni a kiégést és a depressziót. Kiégés 
kontextusában végzett kifinomultabb vizsgálata lehetővé teszi az egyén azon képességeinek 
feltárását, melyekkel a kiégés elkerülhetővé, kezelhetővé válik. Ezeknek a képességeknek a 
birtokában az egyén jólléte és munkahelyi elégedettsége növekedhet. 

A stresszkezelés finomítása céljából az Epstein (pl. 1998, 2003; 1999) által 
kidolgozott kognitív-tapasztalati énelméletet választottuk. Az elmélet erőssége, hogy 
mind a személyiség felépítéséről, mind az alkalmazkodás sajátosságairól integratív 
képet ad, támpontokat kínálva ezáltal azon személyiségtényezőkről, melyek fontosak 
lehetnek az adaptivitás szempontjából. További előnye, hogy ötvözi a pszichodinamikus, a 
tanuláselméleti, a fenomenológiai és a modern kognitív-információfeldolgozással kapcsolatos 
hagyományokat, így integratív modellnek tekinthető. Epstein modelljében a személyiség 
sémákból áll, a sémák komplexitása a fejlődési tapasztalatok mentén nővekszik. Ezek a sémák 
alkotják a tapasztalati elmét, mely holisztikus, érzelmekkel, gondolatokkal és emlékekkel 
átszőtt képet alkot a különböző szituációkról, és az egyén alapvető szükségletei mentén 
cselekszik. Ebből következik, hogy ritkán dolgozik logikus érvekkel, az új információkra 
kevésbé érzékeny, de tanítható. A szocializáció során, kvázi a realitás-kontroll részeként 
épül a személyiségbe a racionális elme. A logikus, előzményeket és következményeket 
szisztematikusan elemző, integrált, flexibilis és tudatos működésmóddal jellemezhető 
racionális elme a helyzetek minél adekvátabb leképezésére törekszik, ezáltal segítve az egyén 
adaptációját. A tapasztalati elme működésének vizsgálatára alkotta meg Epstein a Konstruktív 



Gondolkodás Kérdőívet, melyet harmadik vizsgálatunkban adaptálunk. 
Mivel a kiégés olyan krónikus, érzelmi és mentális kimerüléssel jellemezhető 

állapot, mely befolyásolja az egyén alkalmazkodási képességét, krónikus jellegéből 
fakadóan pedig kihat a személyiség működésére is; a tapasztalati elme korai élményekből 
származó, holisztikusan reprezentált, érzelmi élmények mentén kialakított, a személyiség 
működésén alapuló rugalmas alkalmazkodási módja fontos támpontokkal szolgálhat a kiégés 
szempontjából. Másfelől a kiégés a munkahelyi stressz következményeképp létrejövő állapot, 
ahol a tapasztalati elme konstruktív gondolkodása módosíthatja a két tényező kapcsolatát. A 
konstruktív gondolkodók személyiségükből fakadóan kevesebb stresszt élhetnek át, mivel 
a nehezebb helyzeteket könnyebben interpretálják kihívásként, mint fenyegetésként. Tehát 
a konstruktív gondolkodás moderálhatja a stresszhelyzetek megélését, és ezáltal gyakorol 
hatást a kiégésre. Másfelől mediáló szerepet is betölthet, hiszen a tényleges stresszhelyzetek 
kezelése könnyebb azok számára, akik rugalmasan, differenciáltan gondolkodnak, és így 
kevésbé égnek ki (Evers, Tomic, és Brouwers, 2005). Negyedik vizsgálatunk a moderátor és 
mediátor hatás elemzésére vállalkozik.

 Összességében tehát négy empirikus vizsgálat kerül bemutatásra. Az első vizsgálatban 
az MBI-HSS magyar nyelvű változatának faktoriális validitását teszteljük, szem előtt tartva 
a szakirodalomban eddig leírt vizsgálatok által megválaszolatlanul hagyott kérdéseket. A 
második vizsgálatban egy olyan demográfiai, pszichés és szomatizációs aspektusok mentén 
leírható profil kialakítását célozzuk meg, mely a kiégett egészségügyi szakdolgozókat 
elkülöníti, a nem veszélyeztetett, valamint a depresszió szempontjából veszélyeztetett 
egészségügyi szakdolgozóktól. Harmadik és negyedik vizsgálatban nagyobb hangsúlyt 
fektetünk a kiégés kialakulásában szerepet játszó pszichés tényezőkre, ezért magyarra 
adaptáljuk, és pszichometriai szempontból teszteljük a CTI kérdőívet. Végül megvizsgáljuk 
a konstruktív gondolkodás szerepét a munkahelyi stressz és kiégés kapcsolatában, kiemelt 
figyelmet fordítva a konstruktív gondolkodás moderáló, vagy mediáló hatásának elemzésére. 

1. vizsgálat: a Maslach Kiégés Leltár (Maslach Burnout Inventory – MBI-HSS) magyar 
változatának validálása egészségügyi dolgozók körében

1. Célkitűzés
A vizsgálat célkitűzése a humán szolgáltató szektorban dolgozók számára 

fejlesztett Maslach Kiégés Leltár faktorstruktúrájának szisztematikus vizsgálata volt. Mivel a 
magyar nyelvű kérdőív faktorstruktúrájának pszichometriai elemzése nem ismert, ezért 
indokoltnak láttuk elkészíteni ezt, annak érdekében, hogy a kérdőív hazánkban is teljes értékű 
mérőeszközzé váljon. Ahogy azt a bevezetőben is kiemeltük, nincs egyetértés a 
szakirodalomban a kérdőív faktorstrukturájára vonatkozóan. A széles körben elfogadott 
három-faktoros struktúra mellett bizonyos elemzések a kérdőív kettő-, három-, négy-, 
valamint öt-faktoros struktúráját is megerősítették már (Worley és mtsai, 2008). Emellett több 
szerző leírta az MBI-HSS dimenziói közötti közepes/erős mértékű korrelációt (Gil-Monte, 
2005; Mäkikangas és mtsai, 2011; Vanheule és mtsai, 2007; Worley és mtsai, 2008). Ez 
felveti annak lehetőségét, hogy az MBI-HSS faktorstrukturája hierarchikus szerkezetű, 
továbbá kiemeli az egy-, kettő-, három-, négy- és öt-faktoros változat tesztelésének 
szükségességét.

2. Módszer
2.1. Minta

Az országos szintű felmérésben 653 egészségügyi dolgozó vett részt, 420 orvos és 
233 ápoló. A mintaválasztás korra, nemre, egészségügyi végzettségre, valamint lakhelyre 



is reprezentatív volt. Átlagéletkoruk 45,7 év (SD = 11,0), legtöbben Budapesten dolgoznak 
(297 fő). 502 főnek van partnere, valamint 523 főnek van gyermeke. A legtöbben 12 órát 
dolgoznak egy nap (382 fő, 59,8%).

2.2. Mérőeszköz
A kiégés mérésére a Maslach Kiégés Leltár humán szolgáltató szektor (Maslach 

Burnout Inventory – Human Services Survey, MBI-HSS; Maslach, Jackson, és 
Leiter, 1996) számára készített változatát használtuk, mely kifejezetten e szakterület 
dolgozóinak kiégettségét méri. A kérdőívnek három skálája van. Az érzelmi kimerültség, a 
deperszonalizáció és a személyes teljesítmény. 

2.3. Adatelemzés
Mintánkon megerősítő faktorelemzést végeztünk (Muthen és Muthen, 1998-2010). 

Teszteltük az MBI-HSS egy- (Kanste, Miettunen, és Kyngäs, 2006), kettő- (Brookings, 
Bolton, Brown, és Mcevoy, 1985), három- (Maslach és mtsai, 1996), négy- (Iwanicki 
és Schwab, 1981) és öt-faktoros (Densten, 2001) modelljét is. Mivel a faktorok között a 
korreláció magas, ezért két hierarchikus modell (az úgynevezett másodrendű- és a bifaktor- 
modell) illeszkedését is megvizsgáltuk. Az illeszkedési mutatók optimális tartományát 
a nemzetközi standardok alapján a CFI (Comparative fit index) és TLI (Tucker-Lewis 
index) érték 0,900 feletti, az RMSEA (Root mean square error approximation) 0,050 és az 
SRMR (Standardized root mean square residual) 0,080 alatti, valamint a nem szignifikáns 
Satorra-Bentler χ2 segítségével határoztuk meg. Emellett figyelembe vettük a BIC (Bayesian 
information criteria) mutatót is.

3. Eredmények
Hierarchikus és nem-hierarchikus modellek segítségével teszteltük az MBI-HSS 

faktorstruktúráját. 

1. táblázat – Az MBI-HSS alternatív mérési modelljeinek illeszkedési mutatói

Satorra-
Bentler χ2

Df P RMSEA
90% CI

CFI TLI SRMR BIC

Nem hierarchikus modellek
Egy-faktoros 
modell

1710,607 209 <0,001 0,105
[0,100-0,110]

0,652 0,616 0,109 51442

Két-faktoros 
modell

982,793 208 <0,001 0,076
[0,071-0,080]

0,822 0,802 0,072 50642

Három- 
faktoros 
modell

846,684 206 <0,001 0,070
[0,066-0,075]

0,848 0,830 0,071 48298

Négy- 
faktoros 
modell 

790,292 202 <0,001 0,067
[0,062-0,072]

0,865 0,845 0,069 50440

Öt-faktoros 
modell 

596,614 142 <0,001 0,070
[0,064-0,076]

0,876 0,850 0,080 44047

Másodrendű 
model

846,684 206 <0,001 0,070
[0,066-0,075]

0,848 0,830 0,071 48298

Bifaktoros
Modell

509,894 187 <0,001 0,052
[0,047-0,058]

0,922 0,903 0,052 48670

Megjegyzés: CFI = Comparative fit index; TLI = Tucker–Lewis index; RMSEA = Root mean square error of 
approximation; SRMR = Stésardized root mean square residual; BIC = Bayesian information criteria CI = 
Confidence interval.



Ahogy az az 1. táblázatból is látszik, csak a bifaktoros modell érte el az illeszkedés 
elfogadott kritériumait. A modell finomítása érdekében kiszámítottuk az általános variancia 
indexet is (ECV; Bentler, 2009; Ten Berge és Socan, 2004), melynek fényében azt találtuk, 
hogy a kiégés összevont pontszáma az általános variancia 53%-át magyarázza. A specifikus 
faktorok, úgymint az érzelmi kimerültség, a deperszonalizáció és a személyes teljesítmény 
rendre 15%, 11% és 21%-ot magyaráznak. 

Az egyes skálák reliabilitásának meghatározása érdekében kiszámoltuk a modellen 
alapuló omega és hierarchikus omega reliabilitás mutatókat. Az omega mutató megmutatja 
a megfigyelt skála pontszámának (pl. érzelmi kimerültség összpontszám) megmagyarázott 
variacia arányát, mely a teljes kiégés faktornak és a specifikus faktornak tulajdonítható. 
Például az érzelmi kimerültség esetén az omega mutató által megmagyarázott variancia a 
teljes kiégés és a specifikus érzelmi kimerültség faktornak.  Ezzel szemben a hierarchikus 
omega mutató csak a specifikus faktornak tulajdonítható megmagyarázott variancia arányt 
jelzi. Így például az érzelmi kimerültség esetében a specifikus emocionális kimerültségből 
fakad (Brunner, Nagy, és Wilhelm, 2012; Reise, Moore, és Haviland, 2010). Mind az omega, 
mind a hierarchikus omega 0 és 1 közötti értéket vehet fel, a megmagyarázott variancia arány 
az 1 felé közelítve nő.

Az omega mutató az érzelmi kimerültség esetében 0,88, a deperszonalizáció esetében 
0,80 és a személyes teljesítmény esetében is 0,80 volt, melyből levonható az a következtetés, 
hogy a skálák reprezentálják az általuk lefedett jelenséget. A hierarchikus omega az érzelmi 
kimerültség esetében 0,17, a deperszonalizáció esetében 0,19 és a személyes teljesítmény 
esetében 0,79 volt, mely jelzi azt, hogy az érzelmi kimerültség és deperszonalizáció esetében 
jóval nagyobb varianciát magyaráz a teljes kiégés faktor, mint a specifikus faktor. A 
személyes teljesítmény esetében viszont a specifikus faktor hozzáadott értéke nagyobb. 

4. Megvitatás
Első vizsgálatunk célja tehát az MBI-HSS konstruktum validitásának vizsgálata 

volt. Egészségügyi dolgozókon teszteltük a kérdőív nem hierarchikus egy-, kettő-, három-, 
négy-, öt-faktoros modelljét, valamint a hierarchikus másodrendű- és bifaktoros modelljét. 
Csak a bifaktoros – egy teljes pontszámot, valamint a specifikus érzelmi kimerültség, 
deperszonalizáció és személyes teljesítmény skálákat tartalmazó - modell illeszkedése 
volt megfelelő. Eredményeink azt mutatják, hogy a kiégés összpontszám megmagyarázott 
variancia arányának relatíve nagy hányadát adja a teljes kiégés faktor, mely kiemeli és 
alátámasztja a kiégés összpontszám jelentőségét a kiégés konceptualizálásában. Mind 
megmagyarázott variancia index, mind pedig a hierarchikus omega mutató azt sugallja, 
hogy az értékekben mutatott variancia döntő többségében az érzelmi kimerültség és 
deperszonalizáció skálák esetében a teljes kiégés faktornak tulajdonítható. Ezzel szemben a 
személyes teljesítmény skálán elért pontszám inkább reflektál a kiégés teljesítmény specifikus 
dimenziójára. 

2. vizsgálat: a kiégés és depresszió differenciál diagnosztikája –
avagy a kiégés és depresszió szempontjából veszélyeztetett és nem veszélyeztetett 

egészségügyi szakdolgozók jellemzőinek ismertetése

1. Célkitűzések
A vizsgálat célkitűzése a kiégés és depresszió egymáshoz való viszonyának elemzése, 

illetve olyan demográfiai, pszichés és szomatizációs jellemzők együttes vizsgálata volt, 
melyek a kiégés és depresszió szempontjából veszélyeztetett és nem veszélyeztetett 



embereket elkülöníthetik egymástól. A bevezetőben leírt Forráskonzervációs elmélet, és több 
empirikus tanulmány eredményének ismeretében (Brenninkmeyer, Van Yperen, és Buunk, 
2001; Shirom, 2003; Shirom és Ezrachi, 2003; Shirom és mtsai, 2005) feltételeztük, hogy
H1: A kiégés előrejelzi a depressziós panaszokat.
H2: A kiégés enyhébb, de a depresszióhoz hasonló jellemzői megkülönböztetnek egy 
nem veszélyeztetett, egy csak a kiégés szempontjából veszélyeztetett, és egy, a kiégés és a 
depresszió szempontjából is veszélyeztetett csoportot. 
Illetve, hogy 
H3: A kiégett emberek csoportja demográfiai, pszichés és szomatizációs jellemzők mentén is 
elkülöníthető a depresszió és kiégés szempontjából veszélyeztetett, illetve a nem veszélyeztetett 
csoporttól.

Ahogyan már korábban leírtuk, a kiégés elsősorban a pályakezdőket érinti (Ahola és 
mtsai, 2006; Alacacioglu és mtsai, 2009). Az egyedülállók, rossz munkahelyi kapcsolatokkal 
rendelkezők szintén nagyobb eséllyel esnek a kiégés áldozatául (Fujiwara és mtsai, 2003; 
Jenkins és Elliott, 2004; Maslach és Jackson, 1985). A kiégett munkavállalókat az átlagosnál 
nagyobb mértékű munkahelyi stressz, több érzelemközpontú és kevesebb problémaközpontú 
stratégia jellemzi (Bakker, Demerouti, és Verbeke, 2004; Demerouti, Bakker, de Jonge, 
Janssen, és Schaufeli, 2001; Kitaoka-Higashiguchi és mtsai, 2004), illetve a depressziós 
képnél kevesebb, az átlagos képnél viszont több szomatizációs tünettel küzdenek (Pikó, 2006; 
Tölgyes, 2003). Ezeket a jellemzőket egységes keretben - tudomásunk szerint – eddig még 
nem vizsgálták.

2. Módszer 
2.1. Résztvevők

A vizsgálatban 1732 egészségügyi szakdolgozó vett részt, a résztvevők 94,3%-
a nő (1634 fő), a résztvevők átlagéletkora 44,1 év (min = 20 év; max = 78 év; SD = 10,1 
év). A kérdőívet kitöltők közül legtöbben 30-as (520 fő; 30,0%) és 40-es (564 fő; 32,6%) 
éveikben járnak. Az egészségügyben átlagosan 21,4 éve dolgoznak (min = 1 év; max = 65 
év; SD = 10,7 év).  A vizsgálatban résztvevők többségének van partnere (1035 fő; 59,8%) és 
Budapesten vagy Pest megyében él (1189 fő; 68,6%). A vizsgálat keretében 2500 kérdőívet 
osztottunk szét a főváros 23 kerületében lévő egészségügyi intézményekben. A 2500 
kérdőívből 1732 érkezett vissza. A minta a budapesti egészségügyi szakdolgozók körében 
reprezentatív az ellátási szint (alap, járó, fekvő, egyéb – pl. gyógyszertári asszisztensek, 
idősek otthonában dolgozók) tekintetében. 

2.2. Mérőeszközök
Munkahelyi stressz: Az Erőfeszítés–Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőívet használtuk 
(Effort–Reward Imbalance Questionnaire, ERI; Siegrist és mtsai, 2004), mely a munkahelyi 
erőfeszítések, a jutalom-hiány, és a munkavállaló túlvállalásra való hajlandóságát méri. 
Munkahelyi kapcsolatok: a vizsgálatban több kérdéssel mértük a résztvevők munkahelyi 
kapcsolatait. A kérdéseket a felettessel, az orvos kollégákkal, az ápoló személyzettel, a 
betegekkel, valamint a kisegítő személyzettel való kapcsolat minőségére vonatkozóan tettük 
fel.
Megküzdés: A munkahelyi stresszorokkal való megküzdés mérésére a 9 tételes Megküzdési 
Módok Kérdőívet (Ways of Coping Questionnaire, WCQ; Rózsa és mtsai, 2008) használtuk, 
mely a kognitív átstrukturálás, a problémamegoldás és a feszültségcsökkentés megküzdési 
stratégiáját méri. 
Kiégés: A kiégést a Maslach Kiégés Leltárral mértük (a leírását ld. 1. vizsgálat). A teszt 
magyar változatának nincsenek cut off pontjai, azoban az amerikai standardok alapján 
elmondható, hogy 19 pont felett közepes, 27 pont felett pedig magas érzelmi kimerültségről; 3 



pont felett közepes, 6 pont felett magas deperszonalizációról; 34 pont alatt alacsony, 39 pont 
alatt pedig közepes személyes teljesítményről beszélhetünk (Maslach és mtsai, 1996). 
Depresszió: A depresszió mérésére a 21 tételes Beck Depresszió Kérdőív (Beck Depression 
Inventory, BDI-R; Beck, Ward, Mendelson, Mock, és Erbaugh, 1961) 9 tételes rövidített 
változatát használtuk. Az országos normatív mintán kapott adatok alapján a 21 tételes teszt 0-
9 pont között normál, 10-18 pont között enyhe, 19-25 pont között középsúlyos, 25 pont felett 
pedig súlyos depressziót jelez. A 9 tételes kérdőív pontszáma 2,22-vel szorozva illeszthető 
ezekhez a tartományokhoz (Kopp és Skrabski, 1992).
Szomatizációs tendencia: a szomatizációs tendencia mérésére a Kroenke és munkatársai 
(2002) által összeállított 15 tételes Szubjektív Testi Tünet Skálát (Patient Health 
Questionnaire, PHQ) használtuk. 

2.3. Adatelemzés
A első hipotézist útelemzés módszerével teszteltük. A maximum likelihood 

módszer egy robusztus változatát alkalmaztuk (MLM módszer; Muthen és Muthen, 1998-
2010). A modell illeszkedésének megállapításához az első vizsgálatban leírt illeszkedési 
mutatókat használtuk. A második és harmadik hipotézis teszteléséhez látens osztályelemzést 
alkalmaztunk. A modell illeszkedése, valamint az osztályok száma az illeszkedési mutatók 
segítségével határozható meg. A legtöbb tanulmány a látens osztályok meghatározására az 
Akaike Information Criterion-t (AIC) és a Bayesian Information Criterion-t (BIC) javasolja. 
Minél kisebb a két illeszkedési mutató, annál jobb a modell illeszkedése. A klasszifikációs 
bizonytalanság csökkenthető az úgynevezett entrópia mutató segítségével. Végül figyelembe 
vettük a Lo-Mendell-Rubin (LMR) teszt értékeit is, mely egy olyan valószínűségi rátán 
(likelihood-ratio) alapuló teszt, amely beágyazott modellek esetén segít kiválasztani a 
legoptimálisabban illeszkedő modellt. Amennyiben a teszt nem szignifikáns, a vizsgált 
modellnél az eggyel kevesebb látens osztállyal rendelkező modell illeszkedése a jobb.

3. Eredmények
Első hipotézisünket útelemzéssel igazoltuk. Feltételeztük, hogy az előző vizsgálatban 

leírt MBI-HSS bifaktoros modelljének teljes pontszáma, valamint az egyes skálái is 
bejósolják a depresszió mértékét. A hipotézist vizsgáló modell megfelelő illeszkedést mutatott 
(Satorra-Bentler χ2 = 1005,161, df = 205, p <0,001; RMSEA = 0,048 [0,045 – 0,051]; CFI = 
0,932; TLI = 0,916; BIC = 147512). A regressziós β érték közepes erősségű a teljes kiégés 
pontszám és az érzelmi kimerültség esetében (rendre: β = 0,52, p <0,001 és β = 0,23, p 
<0,001), kismértékű a deperszonalizáció és a személyes teljesítmény esetében (rendre β = 
0,07, p <0,05 és β = - 0,12, p <0,001). 

Második hipotézisünket látens osztályelemzéssel vizsgáltuk. Teszteltük a kettő, három 
és négy látens osztályt elkülönítő modell illeszkedését. Figyelembe véve az illeszkedési 
mutatókat, a három csoportos megoldás bizonyult a legoptimálisabbnak (lásd 2. táblázat). 

2. táblázat – a kettő, három és négy látens osztályt tartalmazó modell illeszkedési mutatói

AIC BIC SS BIC Entrópia LMR P
Két osztály 41088 41159 41118 0,876 1443,35

7
<0,001

Három osztály 40748 40846 40789 0,801 341,594 <0,001
Négy osztály 40544 40669 40596 0,833 208,209 =0,063

A három csoport depresszió és kiégés pontszámai a következőképp oszlottak meg:



3. táblázat – a három csoport jellemzői a depresszió és kiégés pontszámok mentén

 1. – Nem 
veszélyeztetett -

csoport
(N = 1168 fő)
Átlag (szórás, és 
standard hiba)

2. - A kiégés 
szempontjából 
veszélyeztetett - 

csoport
(N = 435 fő)

Átlag (szórás, és standard 
hiba)

3. - A kiégés és 
a depresszió 

szempontjából 
veszélyeztetett -  

csoport
(N = 105 fő)

Átlag (szórás, és standard 
hiba)

Érzelmi kimerültség 
(MBI-HSS)

12,89 
(7,74; 0,59)

26,63 
(7,74; 0,86)

36,46 
(7,74; 1,28)

Deperszonalizáció 
(MBI-HSS)

2,45 
(3,20; 0,13)

7,58 
(3,20; 0,86)

17,70 
(3,20; 0,98)

Személyes teljesítmény 
(MBI-HSS)

34,98 
(8,41; 0,37)

28,88 
(8,41; 0,61)

25,38 
(8,41; 0,97)

Depresszió (BDI-R) 2,41 
(2,92; 0,19)

6,43 
(2,92; 0,35)

10,69 
(2,92; 0,69)

A módszer részben leírt cut-off pontok alapján elmondható, hogy már a második csoport 
is a háromból két kiégés alskálán (érzelmi kimerültség és személyes teljesítmény) 
a legveszélyeztetettebb tartományba sorolható, a deperszonalizáció skálán pedig 
közepes mértékű a kiégettsége. A harmadik csoport pedig mindhárom kiégés skálán 
a legveszélyeztetettebb tartományba esik, a depresszió értékét tekintve pedig enyhe 
depressziósnak tekinthető (ld. 3. táblázat). Így a minta vizsgálatával nyert látens osztályok 
igazolják második feltevésünket, miszerint a kiégés a depressziótól függetlenül is előfordul, 
hiszen a második csoportban, a depressziótól függetlenül is kirajzolódnak a kiégés jegyei. 
Emellett a harmadik, kiégés és depresszió szempontjából is veszélyeztetett csoport 
alátámasztja a két jelenség együttes előfordulását. 

Harmadik hipotézisünket a három csoport jellemzőinek összehasonlításával vizsgáltuk 
meg. Az eredményekből kiemelhető, hogy a csoportok közötti legnagyobb különbségek a 
munkahelyi stressz különböző aspektusaiban (erőfeszítés: χ2 = 188,37, p<0,001; jutalom 
hiány: χ2  =  94,07, p<0,001; túlvállalás: χ2 =  129,03, p<0,001), valamint a szomatizációs 
tendenciában tapasztalhatók (χ2 = 107,36, p<0,001). Kisebb, de mindhárom csoportot 
megkülönböztető eltérés tapasztalható a munkahelyi kapcsolatok minőségében, valamint 
a feszültségcsökkentés megküzdési stratégia használatának gyakoriságában is (rendre: χ2 = 
68,49, p<0,001; χ2 =  28,31, p<0,001). A kiégett csoportban sokkal több a hajadon, illetve az 
egyedülálló, mint a nem veszélyeztetett csoportban (χ2 = 5,09, p<0,05). 

4. Megbeszélés
Vizsgálatunk célja a kiégés és depresszió viszonyának pontosabb elemzése, 

valamint demográfiai, pszichés és szomatizációs korrelátumaik tárgyalása volt. Első 
hipotézisünk a kiégés előrejelző szerepével foglalkozott. Bebizonyosodott, hogy mind a 
kiégés egésze, mind pedig a jelenség érzelmi aspektusa számottevő kapcsolatot mutat a 
depressziós tünetekkel.  Rávilágítottunk arra is, hogy a kiégés és depresszió pontszámok 
mentén három csoport különíthető el, tehát nemcsak egy depressziós és egy nem depressziós 
csoport azonosítható a mintában, hanem csaknem ötszáz olyan ember is, aki még nem küzd 
depressziós problémákkal, de a kiégés pontszáma az amerikai cut off pontok alapján két 
dimenzión is eléri a súlyos tartományt. E csoport elkülönülése jelzi azt, hogy a kiégés 
sajátosságai megkülönböztethetők a depressziótól, jelentőségét pedig tovább hangsúlyozzák 
azok az eredmények is, melyek szerint a legtöbb demográfiai, pszichés és szomatizációs 



tényezőt tekintve a kiégés szempontjából veszélyeztetett csoport rosszabb állapotban van a 
nem veszélyeztetett csoporthoz képest. Intenzívebb munkahelyi stresszt él át, rosszabbnak 
ítéli munkahelyi kapcsolatait, megküzdési kapacitása csekélyebb, és szomatizációs 
problémákról is gyakrabban számol be. Emellett fontos kiemelni, hogy a kiégés 
szempontjából veszélyeztetett csoportban nagyobb arányban fordulnak elő az egyedülállók a 
másik két csoporthoz képest, ennek hátterében az álhat, hogy az egészségügyi dolgozók 
esetében a családnak különleges jelentősége van, mert az átlagos munkavállalónál több időt 
töltenek a munkahelyükön. S ha nincs a család, mely értékes, jelentésteli időtöltést ad 
számukra a munka szerepe óriásira nőhet, és ennek következtében nagyobb az esélye a 
munkával kapcsolatos csalódásnak, kiégésnek is (Ádám, Győrffy, és Susánszky, 2008; 
Hegedűs és mtsai, 2004; Hegedűs és mtsai, 2008; Maslach, 2003). 

3. vizsgálat: a Konstruktív Gondolkodás Kérdőív (CTI) magyar változatának validálása

1. Célkitűzés
A vizsgálat célkitűzése a Konstruktív Gondolkodás Kérdőív faktorstrukturájának 

szisztematikus vizsgálata volt. Mivel az eredeti koncepcióban a hatfaktoros kérdőív 
kimunkálása nem követett egységes elveket, a babonás gondolkodás skála pedig apriori 
feltételezésen alapult, és pszichometriai szempontból nem volt alátámasztható (Epstein, 2001; 
Epstein és Meyer, 1989), ezért feltételeztük, hogy a CTI magyar változata öt-faktoros.  

2. Módszer
2.1. Minta

Az országos szintű felmérésben 1000 embert kérdeztünk meg. A vizsgálatban 
résztvevők kicsit több, mint a fele a fővárosban él (501 fő, 50,1%), háromnegyedük nő (750 
fő, 75,0%), átlagéletkoruk 35,75 év (minimum = 17 év, maximum 69 év, szórás = 10,9 év). 
Legtöbben egyetemet/főiskolát (272 fő, 27,2%), illetve gimnáziumot végeztek (257 fő, 
25,7%). 

Az elemzés céljából az SPSS 20.0 program „random sample of cases” funkciójának 
segítségével a mintát 60-40% arányban szétválasztottuk. A két mintafélbe kerülők egyetlen 
vizsgált demográfiai paraméter mentén sem különböznek szignifikánsan. 

2.2. Mérőeszközök
Koncstruktív gondolkodás: A konstruktív gondolkodás mérésére szolgáló CTI kérdőívet 
Seymour Epstein és kollégái (2001) alakították ki, a kihívásokhoz, nehéz szituációkhoz 
való rugalmas alkalmazkodás mérőeszközeként. A kérdőívet munkacsoportunk adaptálta 
magyarra.1 A magyar változatot Seymour Epstein hagyta jóvá. A kérdőív eredeti változata 
108 ötfokú likert skálán megválaszolható tételt tartalmaz. 9 skálából áll, melyből kettő a 
konstruktív (érzelmi és viselkedéses megküzdés), négy a differenciálatlan, merev gondolkodást 
méri (babonás, ezoterikus és kategorizáló gondolkodás, valamint naiv optimizmus), kettő 
pedig a kérdőív használhatóságát vizsgálja (validitás és ellenállás skála).2 
Depresszió: A depresszió mérésére a CES-D kérdőívet (Center for Epidemiological Studies 
Depression Scale; Radloff, 1977) használtuk. 

1 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a kérdőív fordításában résztvevő Csigás Gábornak, Komlósi 
Saroltának,  Amy Kovácsnak, illetve Seymour Epstein professzornak. 
2 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Psychological Assessment Resources Inc.-nek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta a kérdőívet. 



2.3. Adatelemzés
Mintánkon elsőként megerősítő faktorelemzést végeztünk. Ezután a résztvevőket 

két részre osztottuk, és a minta egyik felén feltáró, a másik felén pedig újra megerősítő 
faktorelemzést végeztünk. A feltáró faktorelemzést SPSS 20.0 programmal készítettük el, 
és tekintettel arra, hogy a CTI faktorai korrelálnak egymással, az elemzés során maximum 
likelihood módszert és oblique rotációt alkalmaztunk. A megerősítő faktorelemzéseket Mplus 
6.1-es programmal végeztük. Mivel a kérdőív egyes tételei nem normál eloszlásúak, ezért 
a maximum likelihood módszer egy robusztus változatát alkalmaztuk (MLR estimation; 
Muthen és Muthen, 1998-2010). Az illeszkedési mutatók megfelelő szintjét az első 
vizsgálatban leírtak alapján határoztuk meg. 

3. Eredmények
3.1. A kérdőív faktoriális validitása

A faktorelemzéseket az Epstein és Meyer (1989), valamint a Hoyer és munkatársai 
(1998) által leírt szempontok figyelembevételével készítettük el. Mivel az Epstein által leírt 
eredeti faktorstruktúra nem volt megfelelő illeszkedésű, ezért a kérdőív faktorstuktúrája 
további elemzésre szorult. A mintát kétfelé osztottuk, hogy az egyik felén feltáró, a másik 
felén pedig megerősítő faktorelemzést végeztünk. A feltáró faktorelemzés során figyelembe 
vettük, hogy a CTI faktorai korrelálnak, ezért a faktorelemzést maximum likelihood 
módszerrel és ferdeszögű faktorforgatással (oblique rotáció, direkt oblimin módszer) 
végeztük. A scree-plot segítségével 5 faktor rajzolódott ki. Epstein és Meyer (1989) ajánlása 
alapján a 0,3-nál nagyobb sajátértékű tételeket tekintve, az érzelmi megküzdés, az ezoterikus 
gondolkodás, a naiv optimizmus, a kategorizáló gondolkodás, és a viselkedéses megküzdés 
faktor különült el. A babonás gondolkodáshoz tartozó tételek döntő többsége a kategorizáló 
gondolkodás faktorára került, 9 tétel egyik faktoron sem érte el a 0,3-as faktorsúlyt, 4 tétel 
pedig jelentős kereszttöltéssel rendelkezett, ezért Hoyer és munkatársai (1998) ajánlása 
alapján ezeket a tételeket a továbbiakban eltávolítottuk a skálákból. A kérdőív magyar 
változata tehát abból az 58 tételből áll, mely tételek csak a saját faktorukon súlyozódnak, 0,3-
nál nagyobb faktorsúllyal. Emellett a kérdőív magyar változatába a 8 tételes ellenállás és a 8 
itemes validitás skálát is integráltuk, így a végső változat 74 tételes lett. 

A randomizált minta másik – kisebbik - felén megerősítő faktorelemzést végeztünk, 
melynek illeszkedési mutatói megfelelőnek bizonyultak: Satorra-Bentler χ2 = 2850,855, df = 
1676, p <0,001; RMSEA = 0,042 [0,039 – 0,044]; CFI = 0,926; TLI = 0,916; SRMR = 0,075.

3.2. A CTI magyar változatának jellemzői, valamint kapcsolata a depresszióval
A faktorelemzéssel kapott skálák leíró jellemzőit is vizsgáltuk. Elemeztük az 

egyes skálákon mutatott nemi különbségeket, a belső reliabilitást, valamint a depresszióval 
való kapcsolatot. Azt találtuk, hogy a nemek közötti különbség leginkább az érzelmi és a 
viselkedéses megküzdés terén mutatkozik meg (rendre: t = 17,88, p < 0,01;  t = 19,44, p < 
0,01). A férfiak jobb érzelmi, a nők jobb viselkedéses megküzdők. Emellett a nők magasabb 
átlagpontszámot érnek el két, a differenciálatlan, merev gondolkodást mérő skálán is. 
Erősebben jellemzi őket a kategorizáló gondolkodás, illetve a naiv optimizmus hite. Az 
ezoterikus gondolkodásban viszont nem találtunk nemek közötti különbséget (t = 0,42, p = 
0,67). A depresszióval három skálának van szignifikáns kapcsolata. A depressziós tünetek 
gyakorisága az érzelmi és viselkedéses megküzdéssel közepes negatív (rendre: r = -0,57, 
p<0,01 és r = -0,35, p<0,01), a kategorizáló gondolkodással pedig gyenge pozitív 
kapcsolatban állnak (r = 0,29, p<0,01). 



4. Megvitatás
Vizsgálatunkban a CTI faktorstrukturáját teszteltük magyar mintán. Eredményeink 

azt mutatják, hogy az 1989-ben kialakított kérdőív, bizonyos feltételek mellett, hazai 
közegben is alkalmazható. Megállapításaink összhangban vannak Hoyer és munkatársai 
(1998) eredményeivel, miszerint a kérdőív két legstabilabb skálája a nehéz helyzetekben 
való adekvát érzelemkezelést mérő érzelmi megküzdés, valamint az ezoterikus gondolkodás. 
A babonás gondolkodás skálával kapcsolatos eredményeink szintén összhangban vannak a 
a korábbi kutatásokkal, miszerint a skála pszichometriai szempontból nem alátámasztható 
(Epstein és Meyer, 1989; Hoyer és mtsai, 1998). A faktorstruktúra alkalmazhatóságát továbbá 
az optimális Cronbach-alfa értékek is megerősítik; illetve az egyes skálák depresszióval 
mutatott kapcsolata is megegyezik az Epstein (2001) által leírtakkal. 

4. vizsgálat: a konstruktív gondolkodás szerepének vizsgálata a munkahelyi stressz és 
kiégés kapcsolatában

1. Célkitűzés
 A vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a konstruktív gondolkodás hogyan 

befolyásolja a munkahelyi stressz és kiégés kapcsolatát. Vajon a konstruktív gondolkodók 
személyiségükből fakadóan kevesebb stresszt élnek át, mivel a nehezebb helyzeteket 
könnyebben interpretálják kihívásként, mint fenyegetésként. Tehát a konstruktív gondolkodás 
moderálja a stresszhelyzetek megélését. Vagy a stresszhelyzetek kezelése könnyebb azok 
számára, akik rugalmasan, konstruktívan alkalmazkodnak. Tehát a konstruktív gondolkodás 
mediálja a munkahelyi stressz és kiégés kapcsolatát. Feltételeztük, hogy amennyiben a 
konstruktív gondolkodás moderáló változó, úgy a munkahelyi stressz jellemzőivel kapcsolatba 
lépve módosítja a stresszhelyzetek megélését, és ezáltal gyakorol hatást a kiégésre. 
Amennyiben pedig mediáló tényező, a munkahelyi stresszre adott reakcióként módosíthatja a 
kiégés megélt súlyosságát.

2. Módszer
2.1. Minta
A vizsgálatban 328 egészségügyi szakdolgozó vett részt, a résztvevők 91,8%-a nő (301 
fő), átlagéletkora 42,2 év (min = 20 év; max = 66 év; SD = 8,6 év). A kérdőívet kitöltők 
közül legtöbben 30-as (111 fő; 33,8%) és 40-es (122 fő; 37,2%) éveikben járnak. Az 
egészségügyben átlagosan 21,0 éve dolgoznak (min = 1 év; max = 41 év; SD = 9,8 év).  
Többségüknek van partnere (203 fő; 61,9%) és Budapesten vagy Pest megyében élnek (204 
fő; 62,2%). 

2.2. Mérőeszközök
A vizsgálatba három mérőeszközt vontunk be. A munkahelyi stressz mérésére az Erőfeszítés–
Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőívet (ERI; Siegrist és mtsai, 2004), a kiégés mérésére a 
Maslach Kiégés Leltár Humán Szolgáltató Szektor számára készült változatát (MBI-HSS; 
Maslach és mtsai, 1996; Mészáros, Ádám, Szabó, Szigeti, és Urbán, 2013) és a konstruktív 
gondolkodás mérésére Konstruktív Gondolkodás Kérdőívet (CTI; Epstein, 2001) használtuk 
(leírásukat ld. a 2., illetve 3. vizsgálatokban). A CTI esetében azonban fontos kiemelni, hogy 
a kérdőív magyar változata hat fő skála helyett ötből áll, mivel a babonás gondolkodás skálát 
pszichometriai szempontból nem tudtuk alátámasztani. Az öt skálából kettő a konstruktív, 
három a merev, differenciálatlan gondolkodást méri. 



2.3. Adatelemzés
A moderátor elemzést SPSS 20.0 programmal, a mediátor elemzést pedig Mplus 6.1-

es programmal végeztük. A mediátor elemzés során figyelembe vettük hogy a kérdőívek 
egyes skálái nem normál eloszlásúak, ezért a maximum likelihood módszer egy robusztus 
változatát alkalmaztuk (MLR módszer; Muthen és Muthen, 1998-2010). Modellünk 
illeszkedési mutatóit a nemzetközi standardok alapján határoztuk meg (leírásukat ld. az első 
vizsgálatban). 

3. Eredmények
Elsőként konstruktív gondolkodás skáláinak moderátor hatását vizsgáltuk. 

Feltételeztük, hogy a konstruktív gondolkodás befolyásolja a munkahelyi stressz megélt 
intenzitását, és így hatást gyakorol a kiégésre. A konstruktív gondolkodás moderáló hatásának 
vizsgálatát lineáris regressziós elemzéssel végeztük. Ahogy az a 4. táblázatból látható, hogy 
munkahelyi stressz mindhárom skálája, valamint a CTI három alskálája (az érzelmi és a 
viselkedéses megküzdés, illetve a naiv optimizmus) közvetlen kapcsolatban van a kiégéssel, 
azonban a munkahelyi stressz és a konstruktív gondolkodás skáláiból képzett interakciós 
tagok egyetlen esetben sem. Sőt bevonásukkal a megmagyarázott variancia arány 43,1%-
ról 41,2%-ra csökken. Így elmondható, hogy a konstruktív gondolkodás nem moderálja a 
munkahelyi stressz és a kiégés kapcsolatát.

4. táblázat: a konstruktív gondolkodás moderáló hatásának vizsgálata - a prediktor, a moderátor, valamint a 
belőlük képzett interakciós változókhoz tartozó nem standard regressziós B értékek 

Prediktor Nem 
standard

regressziós 
B

t-
érték

Moderátor Nem 
standard

regressziós 
B

t-
érték

Interakciós tag Nem standard
regressziós B

t-érték

Erőfeszítés 2,45 7,33 Érzelmi megk. -0,70 -5,55 Erőf. x érz. m. -0,07 -1,88
Erőfeszítés 2,78 8,06 Viselkedéses 

megk.
-1,57 -4,79 Erőf. x vis. m. -0,12 -1,49

Erőfeszítés 2,54 7,04 Kategorizáló 
gond.

0,33 1,70 Erőf. x kat. g. -0,02 -0,04

Erőfeszítés 2,61 7,09 Ezoterikus gond. -0,29 -1,66 Erőf. x ezo g. 0,00 0,03
Erőfeszítés 2,57 7,47 Naiv optimizmus -0,40 -1,62 Erőf. x naiv o. 0,09 1,20
Jutalom 
hiány

1,91 6,68 Érzelmi megk. -0,39 -2,86 Jut. x érz m. 0,01 0,19

Jutalom 
hiány

2,09 7,67 Viselkedéses 
megk.

-0,91 -2,75 Jut. x vis m. -0,03 0,05

Jutalom 
hiány

2,05 7,10 Kategorizáló 
gond.

0,07 0,33 Jut. x kat. g. -0,05 -1,14

Jutalom 
hiány

1,91 6,82 Ezoterikus gond. -0,05 -0,29 Jut. x ezo g. 0,05 1,11

Jutalom 
hiány

2,15 7,75 Naiv 
optimizmus

-0,49 -1,97 Jut. x naiv o. -0,02 -0,31

Túlvállalás 1,41 3,78 Érzelmi megk. -0,62 -4,31 Túlv. x érz. m. -0,04 -1,23
Túlvállalás 2,12 5,77 Viselkedéses 

megk.
-1,40 -3,92 Túlv. x vis. m. -0,07 -0,93

Túlvállalás 1,52 4,06 Kategorizáló 
gond.

0,38 1,82 Túlv. x kat. g. -0,03 -0,64

Túlvállalás 1,72 4,59 Ezoterikus gond. -0,13 -0,69 Túlv. x ezo. g. 0,04 0,94
Túlvállalás 1,89 5,19 Naiv optimizmus -0,44 -1,63 Túlv. x naiv o. 0,02 0,29
Megjegyzés: a szignifikáns (p < 0,01) hatásokat kiemeléssel jelöltük.

A mediátor hatás elemzésére Mplus 6.1-es programmal útelemzést készítettünk. 
Ahogy az az 1. ábráról is leolvasható teljes mediátor hatás érvényesül a jutalom hiány – 
érzelemi megküzdés – kiégés (rendre: β = -0,18, p <0,001; β = -0,20, p <0,001), a túlvállalás 
– érzelmi megküzdés – kiégés (rendre: β = -0,35, p <0,001; β = -0,20, p <0,001), a túlvállalás 
– viselkedéses megküzdés – kiégés (rendre: β = 0,16, p <0,001; β = -0,15, p <0,001), valamint 



a túlvállalás – naiv optimizmus – kiégés útvonalon (rendre: β = 0,20, p <0,001; β = -0,13, p 
<0,05). Emellett a modell illeszkedése is az optimális tartományban van: Satorra-Bentler χ2 = 

7,257, df = 5, p = 0,202; RMSEA = 0,037 [0,001 – 0,091]; CFI = 0,994; TLI = 0,960; SRMR 
= 0,020. Tehát elmondható, hogy a munkahelyi stressz bizonyos aspektusaira adott válaszként 
a konstruktív gondolkodás egyes jellemzői csökkenteni tudják a kiégés mértékét.
 
1. ábra: a konstruktív gondolkodás mediáló szerepe a munkahelyi stressz és a kiégés viszonyában 

Megjegyzés: A modell 328 fő bevonásával MLR módszerrel készült. A regressziós β értékeket STD YX 
standardizációval jelenítettük meg, csak azokat a regressziós súlyokat ábrázoltuk, melyek legalább 5%-os 
szinten szignifikánsak. Az ábrán csak regressziókhoz tartozó értékeket jelenítettünk meg. A jobb áttekinthetőség 
érdekében az ERI és CTI kérdőívek skálái közti szignifikáns korrelációkat nem tüntettük fel. Ezek a következők: 
erőfeszítés – jutalomhiány (r = 0,35,  p <0,001), erőfeszítés – túlvállalás (r = 0,51,  p <0,001), jutalomhiány 
– túlvállalás (r = 0,17,  p <0,01), érzelmi megküzdés – viselkedéses megküzdés (r = 0,30,  p <0,001), érzelmi 
megküzdés – kategorizáló gondolkodás (r = 0,51,  p <0,001), érzelmi megküzdés – ezoterikus gondolkodás (r 
= 0,13,  p <0,05), érzelmi megküzdés – naiv optimizmus (r = 0,16,  p <0,01), naiv optimizmus - viselkedéses 
megküzdés (r = 0,23,  p <0,001), naiv optimizmus – kategorizáló gondolkodás (r = 0,31,  p <0,001), naiv 
optimizmus – ezoterikus gondolkodás (r = 0,25,  p <0,001), ezoterikus gondolkodás – kategorizáló gondolkodás 
(r = 0,28,  p <0,001).

4. Megvitatás 
A pszichológia több területén felmerülő kérdés, hogy bizonyos jellegzetességek 

alapvetően létező sajátosságokként az előzmény változókkal interakcióba lépve moderálnak 
folyamatokat, vagy az előzményváltozóra adott válaszként mediálják a kimeneti változóval 
való kapcsolatot. A stresszel való megküzdés irodalma – amint azt a bevezetőből is láthattuk 
– a megküzdéssel összefüggő személyiségtényezőket esetenként moderátor, esetenként pedig 
mediátorként kezeli, ezért is vállalkoztunk arra, hogy a konstruktív gondolkodás szerepét 
ebből a szempontból is megvizsgáljuk a munkahelyi stressz és a kiégés viszonylatában. 

Elemzéseinkből kiderült, hogy a konstruktív gondolkodás munkahelyi stresszel 
való interakciója egyetlen esetben sem befolyásolta a kiégés mértékét, így a moderáló hatás 
kizárható. Ezzel szemben a konstruktív gondolkodás több skálájának is mediáló hatása 
van. Ez nem meglepő, hiszen a kognitív-tapasztalati self-elmélet leírja, hogy minden egyes 

0,33

Jutalom hiány

Túlvállalás 

Erőfeszítés 

Ezoterikus  g.

Naiv optimizmus

Viselkedéses megküzdés

Érzelmi megküzdés

Kategorizáló g.

Kiégés 

0,15
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helyzetben a már meglévő tapasztalatok újra kalkulálása történik a helyzet jellemzőihez 
igazítva. Az egyén válaszai nem automatikusak, hanem a helyzetekhez mérten kognitív 
differenciáció történik a válaszadás paramétereinek kiválasztásában, így a munkahelyi 
stresszhelyzetekben adott válaszoknak is egyéni jellemzői lehetnek (Epstein, 1998, 2003).  

A munkahelyi stressz dimenziók közül a túlvállalás dimenzió a konstruktív 
gondolkodás több formáját aktiválja. Az „áldozatkész működésmód” azonban nem tesz jót az 
érzelmi megküzdéshez kapcsolódó érzelmi egyensúly fennmaradásának. Az érzelmi egyensúly 
felborulásával pedig aktiválódnak a kognitív torzítások, melyek az érzelmi megküzdés rossz 
hatásfokát jelzik, és a későbbiekben kiégéshez vezetnek. Ezen érzelemszabályozási deficitek 
jelentőségét depressziós és szorongásos tünetek kapcsán több kutatócsoport igazolta (Aldao, 
Nolen-Hoeksema, és Schweizer, 2010; Dennis, 2007; Garnefski, Teerds, Kraaij, Legerstee, 
és van den Kommer, 2004), azonban a kiégés kutatása eddig főként az érzelmi stabilitással, 
illetve a felszíni és mély érzelemregulációval foglalkozott (Alarcon, Eschleman, és Bowling, 
2009; Brotheridge és Grandey, 2002; Ro és mtsai, 2010). 

Több tanulmány támasztja alá, hogy a viselkedéses megküzdés, azaz a 
problémahelyzetekben a reális pozitív gondolatok keresése, a problémahelyzetekhez történő 
aktív, cselekvésközpontú hozzáállás megvéd a kiégéstől (Mészáros, Cserháti, Oláh, Perczel 
Forintos, és Ádám, 2013; Sasaki, Kitaoka-Higashiguchi, Morikawa, és Nakagawa, 2009). 
Az azonban újdonság, hogy a munkahelyi stressz bizonyos aspektusai növelik a viselkedéses 
megküzdési stratégiák használatát. Feltehető, hogy ennek az oka az, hogy a stresszhelyzetben 
az egyén az érzelmekkel kapcsolatos alkalmazkodási nehézségeket cselekedetekkel, „konkrét 
lépésekkel” próbálja kompenzálni, és ezzel biztosítani a helyzethez való sikeres adaptációt. 

A túlvállalásra hajlamos embereknél nemcsak a viselkedéses megküzdés használatának 
gyakorisága, hanem a naiv optimista gondolkodás is gyakoribb, mely eredmény Stacciarini 
és Troccoli 2004-es vizsgálatával is összhangban van. A munkával kapcsolatos odaadás, a 
gyakori áldozatvállalás hívja azokat a gondolatokat, miszerint az egyén minél jobban teljesít, 
minél keményebben dolgozik, annál sikeresebb lesz, annál több öröm éri, és annál többen 
szeretik majd. Annak ellenére, hogy a naiv optimizmus a merev, differenciálatlan gondolkodás 
mérőeszköze, a kiégés szempontjából mégis mérsékelt protektív hatása van. A munkával 
kapcsolatos lelkesedés, naivitás protektív szerepét mind a kiégés szakirodalom, mind pedig a 
naiv optimizmus elődjének tekinthető illuzórikus optimizmus szakirodalom leírja (Schaufeli, 
Leiter, és Maslach, 2009; Taylor és Brown, 1994).

A munkahelyi stressz és kiégés kapcsolatában mediáló tényezők felderítésének 
elsősorban a kiégés intervenciók tervezésekor lehet gyakorlati jelentősége. A vizsgálat 
kiemeli, hogy intervenciós szempontból elsődleges jelentősége az érzelmi megküzdésnek 
van, hiszen a konstruktív gondolkodás ezen adaptációs lehetősége a munkahelyi stressz két 
dimenziójával is összefügg. Emellett az is kiemelhető, hogy az érzelmi megküzdés képviseli 
a leghatékonyabb módszert a kiégéssel szemben. Ahogy azt korábban említettük, az érzelmi 
megküzdés hiánya azokat a kognitív torzításokat tömöríti, melyeket érzelmek hoznak létre 
és tartanak fenn. Így a ruminációt, a túlérzékenységet, a túláltalánosítást és az önelfogadás 
hiányát. Epstein munkáiból (1998; 1999; 2003), valamint kognitív pszichoterápiás 
leírásokból (Beck, 1979; Clark és Beck, 2010; Mórotz és Perczel Forintos, 2005) tudjuk, 
hogy ezek a kognitív torzítások a problémára specifikusan feltérképezhetők, felismerésük és 
átstrukturálásuk módszerspecifikus eszközökkel tanítható. Így a továbbiakban javasolható a 
kognitív eszköztár bizonyos módszereinek beemelése a kiégés intervenciós programokba!



Összegzés

A vizsgálatok során az alábbi eredményekre jutottunk. Az első vizsgálat igazolta 
a Maslach Kiégés Leltár magyar változatának három-faktoros modelljét, és a kiégés 
összpontszám használhatóságát a kérdőív felvétele során. 

A második vizsgálat nagy mintán alátámasztotta, hogy a kiégés elkülöníthető a 
depressziótól, és a kiégés az egyedülállókat fokozottabban érinti, mint azokat, akiknél a 
család ellensúlyozni tudja a munkahelyi megterhelést. Ezen következtetés pedig, felhívja a 
figyelmet a munkaszervezés családi életet támogató beosztására, valamint a családot támogató 
programok jelentőségére az egészségügyben. 

A prevencióval és invencióval kapcsolatos tudás bővítését célozta meg harmadik 
és negyedik vizsgálat. Ehhez lényeges volt egy olyan kérdőív adaptálása, mely nemcsak 
maladaptív, hanem adaptív megküzdési stratégiák feltérképezését is lehetővé teszi. Ennek 
eredményeként született meg a Konstruktív Gondolkodás Kérdőív magyar változata, melynek 
legjelentősebb skálája az érzelmi megküzdés. Az érzelmi megküzdés pedig nemcsak a kognitív 
torzításokként ismert érzelmi típusú gondolkodásból adódó hibákat, hanem olyan adaptív 
stratégiákat is felmér, mint az önelfogadás, vagy az örömökre érzékeny pozitív gondolkodás. 
A kérdőív hazai adaptációja megerősítette a korábban pszichometriai szempontból is 
alátámasztott érzelmi- és viselkedéses megküzdés, valamint a kategorizáló és ezoterikus 
gondolkodás, illetve a naiv optimizmus skálák használhatóságát. 

Mivel a kiégés szempontjából az érzelmek különleges jelentőséggel bírnak, az 
érzelmi típusú megküzdés hatékony stratégiának ígérkezett a megelőzés szempontjából. 
Ennek elemzése a negyedik vizsgálat tárgya lett. A jó érzemi megküzdés balanszolni tudja 
a jutalmak, visszajelzések hiányából származó csalódottságot, valamint segít abban, hogy 
a dolgozó ne vigye haza a munkahelyi terheket, ezáltal pedig véd a kiégéstől. Az érzelmi 
megküzdés mellett a viselkedéses megküzdés és a naiv optimizmus protektív szerepét is 
aláhúzta a vizsgálat. Összegezve tehát kiemelte a gondolkodás és megküzdés formálását célzó 
intervenciók jelentőségét a kiégés megelőzésében! 

Hivatkozások

Ádám, S. (2008). A munkahely-család konfliktus prevalenciája, prediktorai és lehetséges 
hatása az orvosnők és férfi orvosok egészségi állapotára és életminőségére 
Magyarországon. Semmelweis Egyetem, Budapest. (Doktori disszertáció)

Ádám, S., Győrffy, Zs., & Susánszky, É. (2008). Physician burnout in Hungary: a potential 
role for work-family conflict. Journal of Health Psychology, 13(7), 847-856.

Ahola, K., Honkonen, T., Isometsa, E., Kalimo, R., Nykyri, E., Koskinen, S., Aromaa, A., 
& Lonnqvist, J. (2006). Burnout in the general population. Results from the Finnish 
Health 2000 Study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41(1), 11-17.

Alacacioglu, A., Yavuzsen, T., Dirioz, M., Oztop, I., & Yilmaz, U. (2009). Burnout in nurses 
and physicians working at an oncology department. Psychooncology, 18(5), 543-548.

Alarcon, G., Eschleman, K. J., & Bowling, N. A. (2009). Relationships between personality 
variables and burnout: A meta-analysis. Work and Stress, 23(3), 244-263.

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across 
psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2), 217-
237.

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model 
to predict burnout and performance. Human Resource Management, 43(1), 83-104.



Beck, A. T. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.
Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for 

measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.
Bentler, P. M. (2009). Alpha, dimension-free, and model-based internal consistency 

reliability. Psychometrika, 74(1), 137-143.
Berg, A., Hansson, U. W., & Hallberg, I. R. (1994). Nurses creativity, tedium and burnout 

during 1 year of clinical supervision and implementation of individually planned 
nursing-care - Comparisons between a ward for severely demented patients and a 
similar control ward. Journal of Advanced Nursing, 20(4), 742-749.

Bowden, G. (1994). Work stress, burnout and coping: A review and an empirical study of 
staff in supported housing. Clinical  Psychology and Psychotherapy, 1(4), 219-232.

Brenninkmeyer, V., Van Yperen, N. W., & Buunk, B. P. (2001). Burnout and depression are 
not identical twins: is decline of superiority a distinguishing feature? Personality and 
Individual Differences, 30(5), 873-880.

Brookings, J. B., Bolton, B., Brown, C. E., & Mcevoy, A. (1985). Self-reported job burnout 
among female human-service professionals. Journal of Occupational Behaviour, 6(2), 
143-150.

Brotheridge, C. M., & Grandey, A. A. (2002). Emotional labor and burnout: Comparing two 
perspectives of "people work". Journal of Vocational Behavior, 60(1), 17-39.

Brunner, M., Nagy, G., & Wilhelm, O. (2012). A tutorial on hierarchically structured 
constructs. Journal of Personality, 80(4), 796-846.

Clark, D. A., & Beck, A. T. (2010). Cognitive therapy of anxiety disorders: science and 
practice. New York: Guilford Press.

Demerouti, E., Bakker, A. B., de Jonge, J., Janssen, P. P., & Schaufeli, W. B. (2001). Burnout 
and engagement at work as a function of demands and control. Scandinavian Journal 
of Work, Environment & Health, 27(4), 279-286.

Dennis, T. A. (2007). Interactions between emotion regulation strategies and affective style: 
Implications for trait anxiety versus depressed mood. Motivation and Emotion, 31(3), 
200-207.

Densten, I. L. (2001). Re-thinking burnout. Journal of Organizational Behavior, 22(8), 833-
847.

Epstein, S. (1998). Constructive thinking: the key to emotional intelligence. Westport, Conn.: 
Praeger.

Epstein, S. (2001). Constructive Thinking Inventory - Professional manual. Florida, FL: 
Psychological Assessment Resources.

Epstein, S. (2003). Cognitive-experimental self-theory of personality. . In T. Milton & M. J. 
Lerner (Eds.), Comprehensive handbook of Psychology, Volume 5: Personality and 
social psychology. (pp. 159-184.). Hoboken, NY: Wiley and Sons.

Epstein, S., & Meyer, P. (1989). Constructive thinking: A broad coping variable with specific 
components. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 332-349.

Epstein, S., & Pacini, R. (1999). Some basic issues regarding dual-process theories from the 
perspective of cognitive-experimental self theory. In S. Chaiken & Y. Trope (Eds.), 
Dual process theories in social psychology. (pp. 462-482). New York: Guilford 
Publishers.

Evers, W., Tomic, W., & Brouwers, A. (2005). Constructive thinking and burnout among 
secondary school teachers. Social Psychology of Education, 8, 425-439.

Fekete, S. (1991). Segítő foglalkozások kockázatai - Helfer szindróma és burnout jelenség. 
Psychiatria Hungarica, 4(1), 17-27.



Fujiwara, K., Tsukishima, E., Tsutsumi, A., Kawakami, N., & Kishi, R. (2003). Interpersonal 
conflict, social support, and burnout among home care workers in Japan. Journal of 
Occupation Health, 45(5), 313-320.

Garnefski, N., Teerds, J., Kraaij, V., Legerstee, J., & van den Kommer, T. (2004). Cognitive 
emotion regulation strategies and depressive symptoms: differences between males 
and females. Personality and Individual Differences, 36(2), 267-276.

Gil-Monte, P. R. (2005). Factorial validity of the Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS) 
among Spanish professionals. Revista De Saude Publica, 39(1), 1-8.

Hegedűs, K., Riskó, Á., és Mészáros, E. (2004). A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi 
dolgozók testi- és lelkiállapota. LAM, 14(11), 786-793.

Hegedűs, K., Szabó, N., Szabó, G., és Kopp, M. (2008). Egészségesebbek-e az 
egészségügyben dolgozók? Összehasonlító vizsgálat 2002-2006. Nővér, 21(1 ), 3-9.

Houkes, I., Winants, Y. H. W. M., & Twellaar, M. (2008). Specific determinants of burnout 
among male and female general practitioners: A cross-lagged panel analysis. Journal 
of Occupational and Organizational Psychology, 81, 249-276.

Hoyer, J., Averbeck, M., Heidenreich, T., Stangier, U., Pohlmann, K., & Rossler, G. (1998). 
The constructive thinking inventory: Factorial structure in healthy individuals and 
patients with chronic skin diseases. European Journal of Psychological Assessment, 
14(3), 226-233.

Iwanicki, E. F., & Schwab, R. L. (1981). A cross validation-study of the Maslach Burnout 
Inventory. Educational and Psychological Measurement, 41(4), 1167-1174.

Jenkins, R., & Elliott, P. (2004). Stressors, burnout and social support: nurses in acute mental 
health settings. Journal of Advanced Nursing, 48(6), 622-631.

Kanste, O., Miettunen, J., & Kyngäs, H. (2006). Factor structure of the Maslach Burnout 
Inventory among Finnish nursing staff. Nursing & Health Sciences, 8(4), 201-207.

Kessler, R. C., Birnbaum, H., Bromet, E., Hwang, I., Sampson, N., & Shahly, V. (2010). 
Age differences in major depression: results from the National Comorbidity Survey 
Replication (NCS-R). Psychological Medicine, 40(2), 225-237.

Kitaoka-Higashiguchi, K., Nakagawa, H., Morikawa, Y., Ishizaki, M., Miura, K., Naruse, 
Y., Kido, T., & Higashiyama, M. (2004). Construct validity of the Maslach Burnout 
Inventory-General Survey. Stress and Health, 20(5), 255-260.

Kopp, M., és Skrabski, Á. (1992). Magyar lelkiállapot. Budapest: Végeken Alapítvány.
Kristensen, T. S., Borritz, M., Villadsen, E., & Christensen, K. B. (2005). The Copenhagen 

Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout. Work and Stress, 19(3), 
192-207.

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2002). The PHQ-15: Validity of a new 
measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine, 
64(2), 258-266.

Kulcsár, Zs. (1998). Egészségpszichológia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). Banishing Burnout: Six Strategies for Improving Your 

Relationship with Work. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Mäkikangas, A., Hätinen, M., Kinnunen, U., & Pekkonen, M. (2011). Longitudinal factorial 

invariance of the Maslach Burnout Inventory-General Survey among employees with 
job-related psychological health Problems. Stress and Health, 27(4), 347-352.

Maslach, C. (1978). Client role in staff burn-out. Journal of Social Issues, 34(4), 111-124.
Maslach, C. (2003). Job burnout: New directions in research and intervention. Current 

Directions in Psychological Science, 12(5), 189-192.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of 

Occupational Behaviour, 2(2), 99-113.



Maslach, C., & Jackson, S. E. (1985). The role of sex and family variables in burnout. Sex 
Roles, 12(7-8), 837-851.

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory: Manual (3rd 
edition). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: how organizations cause 
personal stress and what to do about it (1st ed.). San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of 
Psychology, 52, 397-422.

Mészáros, V., Ádám, S., Szabó, M., Szigeti, R., & Urbán, R. (2013). The bifactor model of 
the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) - an alternative 
measurement model of burnout. Stress and Health. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1002/smi.2481/pdf 

Mészáros, V., Cserháti, Z., Oláh, A., Perczel Forintos, D., és Ádám, S. (2013). A munkahelyi 
stresszel való megküzdés egészségügyi szakdolgozók körében, avagy lehetőségek a 
kiégés és depresszió megelőzésének szolgálatában. Orvosi Hetilap, 154(12), 449-454.

Moreno-Jimerez, B., Rodrigez-Carvajal, R., Hernandez, E. G., & Benadero, E. M. (2008). 
Terminal versus non-terminal care in physican burnout: the role of decision-making 
processes and attitudes to death. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 31, 91-101.

Mórotz, K., és Perczel Forintos, D. (Szerk.)(2005). Kognitív viselkedésterápia. Budapest: 
Medicina Könyvkiadó Rt.

Muthen, L. K., & Muthen, B. O. (1998-2010). Mplus User’s Guide. Sixth Edition. Los 
Angeles, CA: Muthen & Muthen.

Pikó, B. F. (2006). Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among 
Hungarian health care staff: A questionnaire survey. International Journal of Nursing 
Studies, 43(3), 311-318.

Pines, A., & Yafe-Yanai, O. (2001). Unconscious determinants of career choice and burnout: 
theoretical model and counseling strategy. Journal of Employment Counseling, 40, 50-
64.

Prinz, P., Hertrich, K., Hirschfelder, U., & de Zwaan, M. (2012). Burnout, depression and 
depersonalisation--psychological factors and coping strategies in dental and medical 
students. German Journal for Medical Education, 29(1), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3296106/ 

Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A self-Report depression scale for research in the 
general population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401.

Reise, S. P., Moore, T. M., & Haviland, M. G. (2010). Bifactor models and rotations: 
exploring the extent to which multidimensional data yield univocal scale scores. 
Journal of Personality Assessment, 92(6), 544-559.

Ro, K. E. I., Tyssen, R., Hoffart, A., Sexton, H., Aasland, O. G., & Gude, T. (2010). A three-
year cohort study of the relationships between coping, job stress and burnout after a 
counselling intervention for help-seeking physicians. Bmc Public Health, 10. http://
www.biomedcentral.com/1471-2458/10/213 

Rózsa, S., Purebl, G., Susánszky, É., Kő, N., Szádóczky, E., Réthelyi, J., Danis, I., Skrabski, 
Á., és Kopp, M. (2008). A megküzdés dimenziói: a Konfiktusmegoldó Kérdőív hazai 
adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9(3), 207-241.

Sasaki, M., Kitaoka-Higashiguchi, K., Morikawa, Y., & Nakagawa, H. (2009). Relationship 
between stress coping and burnout in Japanese hospital nurses. Journal of Nursing 
Management, 17(3), 359-365.

Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and 
practice. Career Development International, 14(2-3), 204-220.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.2481/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.2481/pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296106/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296106/
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/213
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/213


Sears, S. F., Urizar, G. G., & Evans, G. D. (2000). Examining a stress-coping model 
of burnout and depression in extension agents. Journal of Occupational Health 
Psychology, 5(1), 56-62.

Shirom, A. (2003). Job related burnout. In J. C. Quick & T. E. Tetrick (Eds.), Handbook of 
occupational psychology. Washington DC: APA.

Shirom, A., & Ezrachi, Y. (2003). On the discriminant validity of burnout, depression and 
anxiety: A re-examination of the burnout measure. Anxiety Stress and Coping, 16(1), 
83-97.

Shirom, A., Melamed, S., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2005). Burnout, mental 
and physical health: A review of the evidence and proposed explanatory model. 
International Review of Industrial and Organisational Psychology, 20, 269-309.

Siegrist, J., Starke, S., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I., & Peter, R. 
(2004). The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. 
Social Science & Medicine, 58(8), 1483-1499.

Stacciarini, J. M., & Troccoli, B. T. (2004). Occupational stress and constructive thinking: 
health and job satisfaction. Journal of Advanced Nursing, 46(5), 480-487.

Taylor, S. E., & Brown, J. D. (1994). Positive illusions and well-being revisited: Separating 
fact from fiction. Psychological Bulletin, 116(1), 21-27.

Ten Berge, J. M. F., & Socan, G. (2004). The greatest lower bound to the reliability of a test 
and the hypothesis of unidimensionality. Psychometrika, 69(4), 613-625.

Tölgyes, T. (2003). A felnőttkori depresszió. Hippocrates. http://www.medlist.com/
HIPPOCRATES/V/6/379main.htm 

Travado, L., Grassi, L., Gil, F., Ventura, C., Martins, C., & Grp, S. E. P. S. (2005). Physician-
patient communication among Southern European cancer physicians: The influence of 
psychosocial orientation and burnout. Psycho-Oncology, 14(8), 661-670.

Van der Linden, D., Keijsers, G. P. J., Eling, P., & Van Schaijk, R. (2005). Work stress and 
attentional difficulties: An initial study on burnout and cognitive failures. Work and 
Stress, 19(1), 23-36.

Vanheule, S., Rosseel, Y., & Vlerick, P. (2007). The factorial validity and measurement 
invariance of the Maslach Burnout Inventory for human services. Stress and Health, 
23(2), 87-91.

Williams, D. R., Gonzalez, H. M., Neighbors, H., Nesse, R., Abelson, J. M., Sweetman, J., 
& Jackson, J. S. (2007). Prevalence and distribution of major depressive disorder in 
African Americans, Caribbean blacks, and non-Hispanic whites - Results from the 
National Survey of American Life. Archives of General Psychiatry, 64(3), 305-315.

Worley, J. A., Vassar, M., Wheeler, D. L., & Barnes, L. L. B. (2008). Factor structure of 
scores from the Maslach Burnout Inventory - A review and meta-analysis of 45 
exploratory and confirmatory factor-analytic studies. Educational and Psychological 
Measurement, 68(5), 797-823.

http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/V/6/379main.htm
http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/V/6/379main.htm

