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Abstract. Multi-criteria psychological measurement of gifted student’s
educators.
We set the aim to study high-school educators’ (131 persons) who have already
spent a long time in their area: typical coping mechanisms with stress; conside-
ration of frustrating situations; physical and psychic symptoms related to these
situations; how they consider the difficulties of their life situations in the most
difficult period of the year; with what kind of coping strategies they try to over-
come them; to what extent anxiety, the syndrome of depression and hopelessness
is typical of them; what kind of gender differences we can observe in these fields.
We assumed that we could see the special gender pattern of coping mechanisms in
the sample. It is obvious that there is a considerable difference between the gen-
ders regarding the coping mechanisms. Our results show that women rather prefer
avoidance coping (p=,005). Furthermore they choose asking for help (p=,000) and
accommodation (p=,013) more willingly. The small differences of the averages in-
dicate the fact that we did not get significant differences between any of the factors
and total scores either in Hopelessness Scale, in the short form of Beck Depression
Inventory, in Beck Anxiety Inventory, in Király Anxiety Questionnaire, in Personal
Efficiency Questionnaire or in Collective Efficiency Questionnaire.
However, there were significant gender differences in the question of Dávid Stress
Inventory. Women are much more sensitive to school-life stressors than men. For-
tunately, we have not experienced indicators of severe anxiety, depression, or ho-
pelessness in any of the cases at group-level.
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Összefoglalás

Még 2009 tavaszán kérdőíves felmérést végeztünk az ország igen nívós gimnáziu-
maiban tanító pedagógusok (n=131) körében. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az
év eme kiemelkedően megterhelő (stresszes) szakaszában hogyan képesek megküz-
deni a számos irányból rájuk nehezedő nyomással. Milyen szinten jellemzi őket a
szorongás, a reménytelenség, a depresszió, a kiégés jelenségköre, melyek az általuk
leginkább preferált coping mechanizmusok? Vannak-e jellegzetes nemi különbségek
a vizsgált pszichés paramétereket tekintve férfiak és nők közt?

Vajon mennyire élik át megterhelőként az iskolai élet jellegzetes stresszorait?
E tekintetben mutatkoznak-e nemi különbségek? Vizsgálatunkhoz a hazai kuta-
tási gyakorlatban is jól bevált eszközöket (8 kérdőív) alkalmaztunk, valamint két
olyan újabb eljárást, melyeket nemrégiben fejlesztettünk a Debreceni Egyetem Pszi-
chológiai Intézetében. Eredményeink szerint a vizsgálati minta esetében egyedül
az elkerülésre irányuló megküzdési mód tekintetében van jelentős eltérés a nemek
közt. Hipotézisünkkel ellentétes módon sem a szorongáshoz kapcsolódó fiziológiai-
testi tüneteket tekintve, sem pedig a kiégés jelenségének megjelenését, súlyosságát
vizsgálva nem kaptunk markáns eltéréseket a nemek között. Előfeltevésünkkel meg-
egyező módon azonban a legtöbb - az iskolai élethez kötődő - stresszor esetében
látható, hogy szignifikánsan nagyobb megterhelő hatást gyakorolnak a nőkre, mint
férfi pedagógus társaikra.

kulcsszavak: stressz, coping, depresszió, reménytelenség, szorongás, kiégés, peda-
gógus

„Mindenkinek van, mindenki beszél róla,
mégis csak kevesen vették a fáradtságot, hogy utánanézzenek,

valójában mi is a stressz?”
- Selye János -

Minden egyes történelmi kor emberének sajátos nehézségekkel kellett megküzde-
nie életfeltételeinek megteremtése és fenntartása érdekében. Napjaink fejlődési
irányai, társadalmi mozgásai egészen különleges - nem egyszer szinte soha koráb-
ban át nem élt - problémákkal, megoldandó gondokkal, divatos kifejezéssel élve
„kihívásokkal” szembesítik az egyént, a társadalmakat. Egészen új gazdasági, tár-
sadalmi, információs-kommunikációs közegben kell létezni, ami gyakorta igen meg-
terhelő feltételeket teremt és szükségessé teszi a rugalmas alkalmazkodóképesség, az
erőtartalékok maximális mozgósítását. A tudományos-technikai fejlődés jószerivel
követhetetlen ritmusban felgyorsult, a világból ránk zúduló információmennyiség
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exponenciális mértékben növekszik. Hihetetlen új távlatok nyíltak meg az em-
beri civilizáció előtt. Az új információs csatornák (internet, mobilkommunikáció, a
megannyi televíziós csatorna stb.) térhódításával a világ egyszerre vált barátságo-
sabban megismerhetővé, egyszersmind fenyegetően közelivé. Soha nem keveredhet-
tek ilyen mértékben a különböző kultúrák, talán soha nem volt érzékelhető ennyire
az, hogy nem csupán egyes népek, nemzetek problémái, nehézségei léteznek, hanem
olyan univerzális gondok, amelyek közös, hatásos megoldása mindnyájunkat sürget.

Mindezek a pszichés közérzetünket fenyegető tényezők pedig rárakódnak az egyéni
életutak nehézségeire, időnként traumatikus élettörténéseire. A felgyorsult élet-
tempó következtében - még ha az igény sok ember esetében meg is lenne rá -
elsikkad, háttérbe szorul a testi-lelki jó közérzetünkről való gondoskodó odafigye-
lés. „Nincs rá idő!” fogalmazódik meg gyakorta az önfelmentő passzus, amivel
természetesen sokszor csak áltatjuk és felmentjük magunkat. Ugyanakkor persze
nem vagyunk gépek, mechanikus szerkezetek, amelyek ezt rövidebb, vagy hosszabb
távon ne sínylenék meg: szervezetünk „benyújtja a számlát”. Az immunrendszer
legyengül, mindenféle testi-lelki panaszok, megbetegedések jelennek meg. A társa-
dalmi feszültségek lecsapódása jellegzetes színterének tekinthetjük az iskola világát.
Ebben a közegben szinte minden „lecsapódik” kicsiben, ami az össztársadalom meg-
oldandó problémáinak széles spektrumát jelenti.

A tanárokkal szembeni sokrétű elvárás rendszer igen alapos bemutatását nyújtja
Bagdy Emőke:
„Hovatovább azt várjuk a pedagógusoktól, hogy egy személyben képviseljék:
1. a személyiségformálásban betöltendő evolutív (fejlesztő-fejlesztési) funkciót
2. az oktató, ismeretátadó funkciót: tehát „edukátorok” legyenek:
3. teljesítsék a családi szocializáció mulasztásából rájuk háruló reedukatív-korrek-
ciós (vagy terápiás) funkciót:
4. legyenek zavarfelismerő, szűrő diagnoszták:
5. a családdal való kapcsolatban vállalják a familiáris rekreációs (családgondozó,
családterapeuta) funkciót:
6.és a gyermek személyiségfejlődési, magatartási zavarainak helyrehozó (pszichote-
rapeutai) funkcióját.” (Bagdy-Telkes: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában
1990., 19. o.).

Természetesen ezen elvárások mindegyikének magas szinten megfelelni képtelenség!
A követelményeknek való megfelelésvágya igen komoly stressz forrás.
Mi is a stressz?

Selye a stresszorokat az általuk kifejtett hatás pozitív vagy negatív természete sze-
rint két csoportba osztja:

Az eustressz az önmegvalósítás stressze. Az ezt kiváltó tényezők a személy által
fontosnak tartott aktivitásokra, készségei kihasználására és fejlesztésére, a kihívá-
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sokkal való megküzdésre sarkallják a személyt, ezáltal hosszútávon építő jellegű
stresszorok. Ezzel szemben a hatásában negatív stresszt nevezzük distressznek. Ez
akkor lép fel, ha a stresszorral való megküzdés során nincs lehetőség a személy ké-
pességeinek felhasználására vagy új képességek megszerzésére. Ez hosszabb távon
bonyolult pszicho-neuroimmunológiai és pszichoszociális folyamatok révén mentá-
lis, illetve fizikai problémák kifejlődéséhez vezethet. A stresszre adott viselkedé-
ses válaszok nem csak az érintett egyénre, de szervezeti környezetükre is hatással
vannak. Eredményezhetik a kollégák iránti tisztelet elvesztését, indulatosságot, in-
dulati kitöréseket és a kollégáktól való ’érzelmi eltávolodást’ (Duldt, 1981). Nem
meglepő tehát, hogy a munkahelyi stressz szintje és a szubjektív módon észlelt
mentális distressz (Tyler and Cushway, 1995.), valamint a kiégés (burnout) illetve
az érzelmi zavarok között erős pozitív együttjárás figyelhető meg. Sokan egész-
ségkárosító viselkedések segítségével próbálnak megküzdeni a stresszel (pl. erős
dohányzás, egészségtelen étrend, túlzott alkoholfogyasztás), ezáltal tovább rontva
általános egészségi állapotukat.

A túlzott stressz tehát vezethet a teljesítmény romlásához (Cox, 1993.), a mun-
kával való elégedetlenséghez, balesetekhez, nem biztonságos munkavégzéshez és a
hiányzások nagy arányához egyaránt (Cooper, 1986.). Összefüggés mutatkozik to-
vábbá a stressz és a hangulati változások, szorongás, gyengeségérzés és depresszió
között is. Az érintett személyek gyakran számolnak be alacsonyabb energiaszintről,
mely meggátolja őket abban, hogy fenntartsák a munka által megkövetelt ütemet.
Gyakran érzik úgy, hogy kis személyes nyereség vagy jutalom elérése érdekében
is nagy erőbefektetésre van szükség munkahelyükön (Farrington,1997.). A stressz
okozta szenvedés tartós személyiségváltozásokhoz is vezethet, például az önértéke-
lés csökkenéséhez, cinizmushoz, negativizmushoz, önmegvetéshez. A munkahelyi
stressz tehát komoly terhet ró az egyénre, ronthatja általános életminőségét és
jóllétét (EASHW, 2000), és egyes esetekben korai halálozáshoz is vezethet.

A vizsgálat leírása

Még 2009 tavaszán egy kutatást végeztünk 131 magyarországi pedagógus bevoná-
sával (8 különböző város, 8 különböző, az országos rangsorban igen előkelő helyet
elfoglaló gimnázium). Vizsgálatunkban a tehetséges középiskolás diákok tanításá-
ban már hosszú időt a pályán töltött pedagógusok pszichés állapotának, stresszel
való jellegzetes megküzdési mechanizmusainak, szorongást keltő helyzeteik megíté-
lésének, az ezekhez a helyzetekhez kapcsolódó testi és pszichés tünetek megnyilvá-
nulásának tanulmányozását tűztük ki célként. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az
év legnehezebb időszakában hogyan ítélik meg élethelyzetük nehézségeit, milyen
megküzdési stratégiák alkalmazásával igyekeznek legyűrni azokat, milyen mérték-
ben jellemző rájuk a depresszió tünetegyüttese, a reménytelenség, a szorongás és a
kiégés.

Milyen nemi különbségek lelhetők fel (fellelhetők-e egyáltalán?) a stresszel való
megküzdés, a szorongást kiváltó helyzetek, a szorongás, depresszió, reménytelenség



Acta Medicinae et Sociologica - Vol.3. No. 4-5., 2012. 33

stb. tekintetében a pedagógusok mintájában? Megnevezhetők-e olyan jellegzetes
coping mechanizmusok, melyek erősebb preferenciával bírnak a két különböző nem
esetében? Melyek azok a stresszorok, amelyek a legmegterhelőbb tényezőket jelen-
tik a pedagógusok számára? Vannak-e nemi különbségek a tekintetben, hogy az
iskolai élethez kapcsolódó stresszorok közül melyik megterhelőbb az egyik, vagy a
másik nem számára? Mennyire tartják önmagukat és saját tantestületüket haté-
konynak a különféle problémák kezelése ügyében?

Szándékaink szerint vizsgálatunk révén hozzájárulhatunk a tehetséges diákok-
kal foglalkozó pedagógusok jobb megismeréséhez az említett kérdésköröket illetően.
Az árnyalt elemzés („diagnózis”) hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy ajánlásokat
fogalmazzunk meg a pozitív irányba történő változtatások esetleges megtételéhez
(hatékonyabb, sikeresebb megküzdési stratégiák alkalmazása, szükség esetén pre-
venciós, illetve életmód változtatási javaslatok megfogalmazása).

Az adatok felvétele 2009. májusának végén-júniusának elején történt. A vizs-
gálni kívánt problémakör természetéből fakadóan szándékosan választottuk ezt az
időpontot. Ebben az időszakban a pedagógusok számára köztudomásúan az érett-
ségik, az évzárás fokozott szellemi-idegi-fizikai megterhelése jelent az évközi fel-
adatokhoz, kötelezettségekhez képest is fokozott igénybevételt. Úgy véltük, hogy
ilyen módon ez ama időszak, amikor is a legtöbb nehézséggel, szorongató helyzet-
tel (stresszorral) kell megküzdeni vizsgálati alanyainknak. A vizsgált minta nagy
átlagát tekintve (természetesen lényeges egyéni különbségek lehetnek az életutak,
megterhelő szituációk egyéni mintázatában!) ekkor a legszükségesebb tehát megíté-
lésünk szerint egész pszichés védekező rendszerünk „csatasorba állítása”. Ez olyan
időszak, amikor rendszerint szükséges valamennyi erőtartalék mozgósítása a prob-
lémák megoldásához, a nehézségek leküzdéséhez.

Vizsgálati eszközök

Az általunk felhasználni szándékozott kutatási eszközök kiválasztásában két fontos
szempont vezérelt bennünket. Egyfelől olyan eljárásokat szerettünk volna felhasz-
nálni, amelyek a pszichológia (elsősorban a klinikum) világában régóta használatos
és igen megbízható mérőeszközöknek bizonyultak. Olyan eljárásoknak, amelyek
számos nemzetközi és hazai vizsgálatban „bizonyították” pszichometriai és alkal-
mazási erősségeiket, komoly kutatási referenciákkal rendelkeznek. Másfelől pedig
szerettünk volna olyan - a témánkhoz jól illeszkedő - újabban kifejlesztett eljáráso-
kat is beépíteni vizsgálatunkba, amelyek újabb fejlesztési folyamatok eredményei.
Noha természetesen messze nem rendelkeznek még olyan széleskörű felhasználási
tapasztalatokkal, kvázi „garanciákkal”, mint az előbb leírtak, ugyanakkor az eddigi
kutatási tapasztalatok alapján kecsegtetőnek és hasznosnak tűnt alkalmazásuk. (el-
sősorban itt két eszközre, a Király-féle Szorongástesztre és a Dávid-féle Stresszor
Leltárra gondolunk).

Az eszközök elsősorban a stressz, depresszió, pszichés közérzet kérdésköréhez
kapcsolódnak.
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Coping Inventory for Stressful Situations (CISS-48)
Ways of Coping, 1980. by Folkman és Lazarus
Beck-féle Reménytelenség Skála
A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változata
Beck Szorongás Leltár
Király-féle Szorongás kérdőív
Tanári Kollektív Hatékonyság Kérdőív
Maslach-féle Kiégés Kérdőív Tanári Változata
Dávid-féle Stresszor-leltár
Tanári egyéni Hatékonyság Kérdőív

Vizsgálati minta

A pedagógusok valamennyien tagjai a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programjának, amely programot 2000-ben indította útjára
az Oktatási Minisztérium az 5000 fő alatti lélekszámú települések fiataljai számára
szociális hátrányaik kompenzálására. A Program keretében a diákok országosan
is elismert, igazán patinás intézményekben tanulhatnak 5 éven keresztül (a 4 éves
képzést előkészítő év előzi meg). A Programba való bekerülés feltétele a megadott
szempontoknak való megfelelés (szociálisan hátrányos helyzet) és a kifejezetten szá-
mukra szervezett felvételin nyújtott meghatározott teljesítmény. A vizsgálatban
részt vevő pedagógusok az ország 8 különböző gimnáziumából kerültek ki: ezek
a gimnáziumok több mutató alapján is a legerősebb, legmagasabb szintű képzést
nyújtó intézmények közé tartoznak Magyarországon. A vizsgálatban részt vevő 131
személy közül 66% volt a nő (86 fő) és 34% (45 fő) a férfi.

Nem Átlagéletkor Hány éve Hány éve Hányadik
(év) dolgoznak? dolgoznak jelenlegi munkahelyük

munkahelyükön? a jelenlegi?
Nők 45 22 14,5 2,4

Férfiak 42 18,5 13,5 2,2
1. számú táblázat A mintát alkotó pedagógus populáció alapadatai.

Igen imponálóak a háttérkérdőív azon adatai, amelyek a tanároknak a diákjaik által
elért versenyeredményeit mutatják be. Városi versenyen 6 pedagógus tanítványa
szerepelt sikerrel, megyei versenyen 21, területin 7, országoson 59 (!), nemzetközin
pedig 9! A vizsgálati mintánkból csupán 32 fő nem dicsekedhet egyelőre rangosabb
verseny eredménnyel. Ezek az adatok úgy véljük egyértelműen jelzik, hogy valóban
igen sikeres intézményekről/pedagógusokról van szó a mintánkban.

A vizsgálati adatok feldolgozása, a statisztikai számítások elvégzése az SPSS
14.0 programcsomaggal történt. Adataink elemzésében a következő eljárásokat
alkalmaztuk: korreláció számítás (Pearson-féle korreláció), kétmintás t-próba.
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Vizsgálati hipotézisek

1. Feltételeztük, hogy jól érzékelhető különbségeket kapunk majd a nők és férfiak
coping mintázatában. A szakirodalmi adatokkal egybecsengően úgy gondol-
juk, hogy a nőkre a stresszel való megküzdési módozatok közül azok jellem-
zőek inkább, amelyek emócióközpontúak és az elkerülésre irányulnak. Elkép-
zelésünk alapján ezzel szemben a férfiaknak inkább sajátossága a probléma-
központú megküzdési módok preferenciája.

2. Elgondolásunk szerint a nőkre inkább jellemző az alkalmazkodás, a segítség-
kérés, az érzelmi egyensúly keresése, valamint a visszahúzódás. A férfiak
pedig inkább a problémaelemzés és a céltudatos cselekvés alskáláiban érnek
el magasabb pontszámot a nőknél.

3. Feltételeztük, hogy a szorongás mértékében kapunk majd eltérést a nemek
közt (a nők átlagértékei lesznek majd magasabbak az egyes vizsgáló eljárá-
sokban) és detektálható lesz a szorongáshoz kapcsolódó fiziológiai-szomatikus
tünetek nemekre jellemző mintázata.

4. A kiégés egyes szintjeit és összesített értékét tekintve a nők fognak magasabb
értéket elérni.

5. Az iskolai élet stresszorai közül több lesz olyan, amely a nőkre nagyobb pszi-
chés megterhelést ró a férfiaknál. A nemek tekintetében jól érzékelhető kü-
lönbség lesz majd abban a tekintetben, hogy mely stresszorokat tartják a
leginkább negatív hatást kiváltónak.

6. Az egyéni és kollektív hatékonyság szubjektíven átélt mértékében nem kapunk
markáns különbségeket a nemek között.

Vizsgálati eredményeink bemutatása

CISS-48
Változók, alskálák elnevezése Férfiak Nők Szignifikancia

(n=45) (n=86)
Átlag Szórás Átlag Szórás

Feladatközpontú megküzdés 63,26 9,50 64,82 8,09 ,352
Emócióközpontú megküzdés 36,77 9,66 39,06 10,25 ,210
Elkerülésre irányuló megküzdés 31,48 7,36 35,53 8,03 ,005
Összesített érték 131,53 17,56 139,43 15,45 ,228
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Megküzdési módok kérdőív
Változók, alskálák elnevezése Férfiak Nők Szignifikancia

(n=45) (n=86)
Átlag Szórás Átlag Szórás

Problémaelemzés 6,51 1,68 6,96 1,49 ,132
Céltudatos cselekvés 7,66 1,90 7,39 2,14 ,461
Érzelmi indíttatású cselekvés 2,00 1,65 2,51 1,77 ,104
Alkalmazkodás 4,42 1,61 5,22 1,91 ,013
Segítségkérés 2,57 1,48 3,54 1,37 ,000
Érzelmi egyensúly keresése 1,68 1,36 2,13 1,33 ,074
Visszahúzódás 3,60 1,76 3,86 1,77 ,425
Összesített érték 28,46 5,42 31,63 5,70 ,002

Reménytelenségi skála
Változók, alskálák elnevezése Férfiak Nők Szignifikancia

(n=45) (n=86)
Átlag Szórás Átlag Szórás

Affektív faktor 1,62 1,57 1,22 1,60 ,171
Motivációs faktor 0,711 1,42 0,81 1,40 ,694
Kognitív faktor 1,64 1,41 1,50 1,46 ,585
Összesített érték 3,97 3,58 3,53 3,94 ,519

Változók, alskálák elnevezése Férfiak Nők Szignifikancia
(n=45) (n=86)
Átlag Szórás Átlag Szórás

Rövid Beck Depresszió Kérdőív 12,51 2,89 12,74 3,49 ,685
Beck Szorongás Leltár 6,08 5,86 7,96 7,39 ,116
Király-féle szorongás kérdőív 13,33 7,43 13,91 6,19 ,652
Kollektív hatékonyság 32,93 5,54 33,50 7,34 ,622

Maslach-féle Kiégés Kérdőív
Változók, alskálák elnevezése Férfiak Nők Szignifikancia

(n=45) (n=86)
Átlag Szórás Átlag Szórás

Lelki szint 4,60 2,85 4,24 3,03 ,509
Érzelmi szint 7,51 3,85 7,33 3,76 ,805
Testi szint 6,46 4,18 7,09 4,18 ,418
Szociális szint 4,68 3,14 3,83 3,18 ,146
Összesített érték 23,26 11,83 22,51 12,03 ,731

Stressz leltár
Változók, alskálák elnevezése Férfiak Nők Szignifikancia

(n=45) (n=86)
Átlag Szórás Átlag Szórás

Diákok 1,80 0,35 1,96 0,34 ,014
Tantestület 1,60 0,42 1,76 0,43 ,047
Vezetőség 1,59 0,38 1,73 0,40 ,049
Tanulmányi munkával kapcsolatos 1,65 0,36 1,85 0,32 ,003
Szülők 1,79 0,43 2,04 0,41 ,002
Fizikai környezet 1,35 0,35 1,54 0,41 ,007
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Hatékonyság Kérdőív
Változók, alskálák elnevezése Férfiak Nők Szignifikancia

(n=45) (n=86)
Átlag Szórás Átlag Szórás

Általános hatékonyság 27,57 4,51 27,45 4,85 ,884
Tanítással kapcsolatos hatékonyság 28,35 4,31 28,94 3,88 ,447
Halogatás 29,84 3,69 30,67 4,47 ,260
Önszabályozás 30,42 4,12 29,68 4,22 ,339

2.sz. táblázat Férfiak és nők összehasonlítása minden változóban és alskálában (át-
tekintő táblázat).

A vizsgálati eszköz révén nyert információkat összegezve azt jelenthetjük ki, hogy a
vizsgálati minta esetében egyedül az elkerülésre irányuló megküzdési mód tekinte-
tében van jelentős eltérés a nemek közt (a nők által lényegesen kedveltebb megküz-
dési módozat ez). Eredményeink hátterében feltételezésünk szerint az állhat, hogy
az azonos munkakör hosszú ideje történő betöltése révén (vizsgálati mintánk leíró
statisztikájában láthattuk, hogy a minta közel kétharmada a 40 év feletti korosz-
tályhoz tartozik) a női pedagógusok esetében ugyanúgy kialakulnak a napi iskolai
stresszhelyzetek kezeléséhez elengedhetetlenül fontos problémaközpontú megoldási
módok. A munkakör természetéből fakadóan férfi kollégáikkal azonos nehézségekkel
megküzdeniük, amely megoldások révén formálódhat a hasonló természetű prob-
lémák megoldásának algoritmusa. A ma női pedagógusa elődeihez képest talán
egyre csökkenő mértékben engedheti meg maga számára az osztályteremben ér-
zelmei kimutatását, a nehézségek érzelemorientált megközelítését, mivel ez bizo-
nyos mértékű sebezhetőséget, kiszolgáltatottságot jelenthetne napjaink iskoláiban,
az osztálytermekben. Az iskolai konfliktusok (diákok egymás közti konfliktusa, a
pedagógus nézeteltérései a diákokkal, szülőkkel stb.) növekvő mennyisége meg-
ítélésünk szerint magával vonja, hogy a nőknek ugyanúgy „harcedzettnek”, adott
esetben keménynek kell mutatkozniuk a problémás helyzetekben. Nem igazolódott
tehát be első hipotézisünk, amelyben azt feltételeztük, hogy markáns eltérést de-
tektálhatunk majd a nemek között a preferált coping mechanizmusok tekintetében.
Várakozásainkkal ellentétesen így nem nyert mintánkon igazolást, hogy a nők sok-
kal inkább kedvelnék férfi kollégáikhoz képest a különféle stresszhelyzetek emóció
központú coping mechanizmusokon alapuló megoldását.

A férfiak és nők átlagait a megadott instrukcióknak megfelelően (Perczel-Kiss-
Ajtay, 2005. i.m.) a teljes kérdőív pontszámára átszámolva (rövidített pontszám -
9x20) azt állapíthatjuk meg, hogy a pedagógus minta alanyai a minta egésze átlagát
tekintve nem jeleznek a depresszió szempontjából veszélyeztetett állapotot.

Következő vizsgáló eszközünk a Beck Szorongás Leltár volt. Ebben a vizsgáló
eszközben sem kaptunk a nemek közt szignifikáns eltérést (p=,116), bár a nők átlaga
itt is magasabb a férfiakénál. Nem igazolódott be tehát azon feltételezésünk, hogy
a nemek közt a szorongáshoz kapcsolódó fiziológiai-testi tüneteket tekintve esszen-
ciális különbséget kapunk majd. Így nem tudtunk megragadni olyan jellegzetes
fiziológiai eltéréseket a nemek között, melyek a szorongás hatására jelentkeznének.
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A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében nemrégiben fejlesztett új vizs-
gáló eszköz , a Király-féle szorongás kérdőív itemei hangsúlyosan nem a testi tü-
netekre fókuszálnak (sokkal inkább különféle szorongáskeltő helyzetek szubjektív
megítélésre), de ezzel együtt sem kaptunk a szorongás tekintetében szignifikáns
eltérést a nemek között (p=,652). A nők átlaga ebben a vizsgáló értékben is ten-
denciaszerűen magasabb a férfiakénál.

Negyedik hipotézisünkben azt feltételeztük a szakirodalmi hivatkozások alap-
ján, hogy a kiégés egyes szintjeit és összesített értékét tekintve a nők fognak ma-
gasabb pontszámot elérni. Eme elgondolásunkra a Maslach-féle Kiégés Kérdőív
adatsora ad választ. Vizsgálati mintánkon nem nyert igazolást ez a hipotézisünk.
Az összesített pontszámot tekintve nem kaptunk jelentős eltérést a nemek közt eme
vizsgáló eszköz esetében sem (p=,731). A kérdőívben található szintekhez (lelki,
érzelmi, testi, szociális) tartozó számértékek jelzik, hogy egyikben sem mutatko-
zott szignifikáns különbség a nemek között. Sőt! A négy közül háromban (lelki,
érzelmi, szociális) a férfiak átlaga a magasabb tendenciaszerűen. Ezt némiképp
meglepő tényként konstatálhatjuk. Csupán a testi szint az, amelyben a nők ér-
tek el magasabb pontszámot. Megállapítható tehát, hogy a kiégés tekintetében a
férfiak jelentették mintánkban a veszélyeztetettebb almintát.

Ötödik hipotézisünkben feltételeztük azt, hogy az iskolai élet stresszorai kö-
zül több lesz olyan, amely a nőkre nagyobb pszichés megterhelést ró a férfiaknál.
Úgy véltük, hogy a nemek tekintetében jól érzékelhető különbség lesz majd abban
a tekintetben, hogy mely stresszorok a legmegterhelőbbek a nők, illetve a férfiak
számára. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy hipotézisünk igazolást
nyert. A vizsgálati eredményekről szóló rész elején látható áttekintő táblázatunkból
egyértelműen kitűnik, hogy valamennyi elkülönített stresszor csoportban (diákok-
kal, tantestülettel, vezetőséggel, tanulmányi munkával, szülőkkel, fizikai környezet-
tel kapcsolatos itemek) és összesítésben is erősen szignifikáns különbséget kaptunk
a nemek között. A szignifikancia értékek p=,002 és p=,049 közt helyezkednek el -
zömmel az előbbi értékhez közelítve. Valamennyi stresszor csoport összesített érté-
kében a nők átlaga lett a magasabb. A bemutatott adatokból az következik, hogy
mintánkban a női pedagógusok számára az iskolai élet gyakorlatilag minden terü-
lete pszichésen megterhelőbb, jelentékenyebb mértékben stresszforrás. A felsorolt
itemek az elkülönített stresszor csoportok mindegyikét felölelik, valamennyi kate-
gória képviselteti magát. Különösen fontos lehet az a megállapítás, hogy a peda-
gógus munkaköréhez kapcsolódó valamennyi személyes interakció (diákok, szülők,
kollégák, az iskola vezetése) jobban igénybe veszi/veheti mintánkban a női peda-
gógusok pszichés ellenálló képességét. Nagyobb megterhelést ró rájuk a kötelező
jellegű szervezési feladatok ellátása: osztálykirándulás, iskolai rendezvények meg-
szervezése. Hangsúlyozottnak tűnik igényük a személyes beszélgetésekre diákokkal,
kollégákkal. Fontosnak tartják, hogy az ilyen típusú beszélgetésekhez megfelelő
hely, tér álljon rendelkezésre az intézményben.
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A stresszor megnevezése Értéke (0-5)
A tanulók rongáló magatartása 2,41
A tanulók közömbössége 2,36
Konfliktus egy kollégával 2,35
A tanítást zavaró diák 2,34
A tanári munka presztízsének csökkenése 2,33
Anyagi elismerés hiánya 2,32
Viselkedési problémák az osztályban 2,28
A szülők elégedetlensége az iskolával 2,23
Konfliktus egy szülővel 2,22
Túlterheltség 2,19

3. sz. táblázat A 10 legfajsúlyosabb stresszor a tanárok számára.

Összegezve azt mondhatjuk el, hogy ebben a vizsgáló eszközben volt megfigyelhető
a legélesebb különbség a nemek között. Úgy tűnik, hogy a férfiak sokkal kevésbé
érzékenyek az iskolai élethez köthető stresszorokra. Ebben a tényben alapvető lelki
alkatbeli eltéréseik húzódhatnak meg a háttérben magyarázó okként: a nők érzéke-
nyebbek, érzelemorientáltabbak, empatikusabbak az emberi kapcsolatokban. Talán
nem túlzás azt állítanunk, hogy jobban figyelnek személyes és fizikai környezetükre.

A kollektív hatékonyság és az egyéni hatékonyság kérdéskörét vizsgáló eszköze-
ink révén - várakozásunknak megfelelő módon - nem kaptunk szignifikáns eltérést
a nemek között. Napi szinten a férfiak és a nők egyaránt megfelelően hatékony-
nak érzik egyéni szinten munkájukat. Ugyanígy elégedettek azzal, ahogy az iskolai
oktató-nevelő közösség (a kollektíva, a tantestület) képes megoldani az iskolai hét-
köznapok során felmerülő ezernyi oktatási és nevelési problémát. Ezt az eredmé-
nyünket mindenképp fontos és figyelemre méltó tényként könyvelhetjük el.

Vizsgálatunk bebizonyította tehát, hogy összességében jó mentálhigiénés álla-
potban vannak a vizsgált pedagógusok. Eredményeik, pontszámaik (szorongás,
depresszió, kiégés, reménytelenség) megfelelő pszichés állapotot mutatnak: gyakor-
latilag igen kevés azon pedagógus száma a mintában, akik az egyes kérdőívekhez
tartozó övezeti besorolás, a rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján (Perczel-
Kiss-Ajtay, 2005. i.m.) a normál tartománytól való markáns eltéréseket mutatnak.
Ennek okát elsősorban abban látjuk, hogy a tehetséges diákokkal való foglalko-
zás több sikerélményt nyújt számukra. Ez pedig örömforrás lévén segíti a prob-
lémákkal, nehezebb élethelyzetekkel való megküzdést. Van miből erőt meríteni a
pedagógus kollégáknak: napi szintű sikerélményeik bizonyos értelemben és szinten
feledtetni képesek a hivatás gyakorlása során rájuk nehezedő pszichés nyomást.
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