
A munkahely-család konfliktus prevalenciája, prediktorai és 
lehetséges hatása az orvosnők és férfi orvosok egészségi 

állapotára és életminőségére Magyarországon 
 

Doktori értekezés tézisei 
 
 

Ádám Szilvia 
 
 

 
 
 
Témavezető:   Dr. Kopp Mária, egyetemi tanár, az MTA doktora 
 
Hivatalos bírálók:  Dr. Tóth Olga, szociológus, PhD, az MTA tagja 
       Dr. Réthelyi János, klinikai orvos, PhD 

 
Szigorlati bizottság 
elnöke:     Dr. Füredi János, egyetemi tanár, az MTA doktora 
tagjai:      Dr. Tringer László, egyetemi tanár, az MTA doktora 

     Dr. Krémer Balázs, egyetemi docens, PhD 
 
 

Budapest 
2008 



Bevezetés 
 Az orvosok körében a más hivatásúakhoz viszonyítva nagyobb a 
munkahelyi és a családi élet összeegyeztetéséből adódó nehézségek 
kialakulásának a valószínűsége, amely a munkahelyükön rájuk nehezedő 
magas fizikai és emocionális követelményeknek lehet a következménye1. A 
magyar orvosnőket a munkahelyi és a családi élet összeegyeztetéséből 
adódó nehézségek különösen nagymértékben érinthetik, amelyek a már 
említett magas fizikai és emocionális megterheléseken kívül, az alábbi 
tényezőknek is tulajdoníthatók: a nők egyre növekvő aránya az orvosi 
hivatásban (30% 1970-ben és 51% 2002-ben), a hosszú munkaidő, valamint 
a társadalom tradicionális jellege. Az utóbbi a család központi szerepében 
és olyan társadalmi elvárásokban nyilvánul meg, melyek arra kényszerítik a 
nőket, hogy elsődlegesen családi szerepeiknek tegyenek eleget2 3 4. 
 Így a magyar orvosnőknek egyidejűleg több otthoni és munkahelyi 
szerepet (anya, partner, orvos) kell a lehető legjobban ellátniuk. Minden 
szerep más és más szerepelvárásokkal jár együtt és a különböző 
szerepelvárások egyidejű fennállása olyan válaszreakciókat válthatnak ki, 
melyek egy vagy több szerep ellátását megnehezíthetik. Ezt a koncepciót 
nevezik szerepkonfliktusnak. 5 A munkahely-család konfliktus a 
szerepkonfliktus azon formája, amely a munkahelyi és családi szerepek 
összeegyeztetéséből adódó konfliktust tárgyalja.  
 A szerepelmélet ún. hiány-teóriája szerint, az egyén erőforrásai (pl. idő, 
energia stb.) véglegesek, és több szerep egyidejű fennállása 
elkerülhetetlenül csökkenti a szerepek ellátására fordítható erőforrásokat. 
Ez szerepkonfliktus kialakulásához és következésképpen stressz (strain), 

                                                 
1 Geurts, S., Rutte, C. & Peeters, M. (1999). Antecedents and consequences of work-home interference among medical residents. 
Social Science & Medicine, 48(9), 1135-1148. 
2 Poelmans, S. (2001). Individual and organizational issues in work-family conflict. Research Paper No. 445, IESE, Barcelona. 
3 Pongrácz, T. & S. Molnár, E. (1994). Kisgyermekes apák és anyák szülői, családi attitűdjei négy európai országban [Parental and 
family attitudes of fathers and mothers with small children, in four European countries]. KSH NKI Kutatási Jelentései [HCSO DRI 
Research Reports], vol. 52, 1994/3. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet [HCSO Demography Research Institute]. 
4 Tóth, O. (2006). Modern Behaviour, Traditional Values - Changes in the Family since 1990. The Hungarian Quarterly, 47(184), 
85-92. 
5 Rizzo, J.R., House, R.J., & Lirtzman, S.I. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative Science 
Quarterly, 15, 150-163. 
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valamint stresszel kapcsolatos pszichés és szomatikus megbetegedésekhez 
vezethet6. Ez a teória beleillik a stressz elméletek koncepcióiba, melyek ok-
okozati viszonyt állítanak fel a stresszorok és a stressz (strain) között7. A 
szerepkonfliktus a stressz válasz kulcsfontosságú komponense.  
 A stressz válasz következménye számos szomatikus pl. 
kardiovaszkuláris, gyomorfekély 8 , nőgyógyászati 9 , valamint pszichés 
megbetegedés lehet, mint amilyen pl. a stressz, szorongás vagy a kiégés10. 
A kiégés a krónikus stressz eredményeként létrejövő, emocionális 
kimerülésben, deperszonalizációban és teljesítménycsökkenésben 
megnyilvánuló szindróma 11 . A magyar egészségügy rossz helyzete, a 
fentebb említett pszicho-szociális tényezők, valamint az orvosokra háruló 
követelmények magas fokú munkahely-család konfliktust (stresszt) 
okozhatnak. Ez szomatikus és pszichés megbetegedések – pl. kiégés – 
kialakulásához vezethet, melyek rontják az orvosok egészségi állapotát és 
életminőségét. A kiégés kialakulása orvosok körében fontos társadalom-
orvostani és közegészségügyi jelentőséggel bír, mivel a kiégés 
depresszióhoz, alkoholizmushoz, kábítószer-fogyasztáshoz, és munkahelyi 
hiányzáshoz vezethet, ami nemcsak hogy negatívan befolyásolhatja az 
orvosok egészségi állapotát, de csökkentheti a betegellátás színvonalát12 13.  
 
Célkitűzések és hipotézisek 
Kutatásunk elsődleges célja a munkahely-család konfliktus szintjének, 
prevalenciájának, formáinak és irányának feltárása volt orvosnők körében 

                                                 
6 Frone, M.R., Russell, M., & Cooper, M.L. (1992b). Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the 
work-family interface. Journal of Applied Psychology, 77, 65–78. 
7 Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work. Stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York, NY: Basic. 
8 Quick, J., Nelson, D., & Hurrell, J. Jr. (1997). Preventive stress management in organizations. Washington, D.C.: American 
Psychological Association. 
9 László, K.D., Győrffy, Z., Ádám, S., Csoboth, C., & Kopp, M. (2008). Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-
wide representative survey. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 29(2), 133-138. 
10 Higgins, C.A., Duxbury, L.E., & Irving, R.K. (1992). Work-family conflict in the dual-career family. Organizational Behavior 
and Human Decision Processes, 51, 51-57. 
11 Maslach, C., Jackson, S.E. & Leiter, M.P. (1996). Maslach burnout inventory manual (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting 
Psychologists Press. 
12 Firth-Cozens, J. & Greenhalgh, J. (1997). Doctors' perceptions of the links between stress and lowered clinical care. Social Science 
& Medicine, 44(7), 1017-1022. 
13 Shanafelt, T.D., Bradley, K.A., Wipf, J.E. & Back, A.L. (2002). Burnout and self-reported patient care in an internal medicine 
residency program. Annals of Internal Medicine, 136, 358–367. 
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Magyarországon. Kutatásunk további célja a társadalmi támogatás (szülői, 
partneri, munkatársi és szervezeti) prevalenciájának és pszicho-szociális 
jellemzőinek feltárása, valamint a társadalmi támogatás és a munkahely-
család konfliktus közötti kapcsolat vizsgálata volt orvosnők körében. 
Kutatásunk végső célkitűzése a munkahelyi elégedettség, valamint a 
szomatikus és pszichés morbiditás, beleértve a kiégés prevalenciájának és a 
munkahely-család konfliktussal való viszonyának a feltárása volt magyar 
orvosnők körében. A szerephiány elméletet használva kutatásunk teoretikus 
koncepciójaként, a következő hipotéziseket állítottuk fel: 
 
H1: Orvosnők szignifikánsan magasabb munkahely-család konfliktusról 

számolnak be, mint a férfi orvosok. 
H2: A társadalom családcentrikus természete miatt, az orvosnők 

gyakrabban számolnak be család-függő munkahely-család 
konfliktusról, mint munkahely-függő munkahely-család konfliktusról.  

H3: A társadalmi (szülői, partneri, munkatársi és szervezeti) támogatás 
hiánya gyakoribb orvosnők körében a férfiakhoz viszonyítva.  

H4: Az orvosnők munkahely-család konfliktusa szoros összefüggésben 
áll a társadalmi támogatás hiányával.  

H5: A férfiakhoz képest, több orvosnő számol be stresszel kapcsolatos 
szomatikus és pszichés morbiditásról beleértve a kiégés-szindrómát. 

H6: A munkahelyi elégedetlenség gyakoribb orvosnők körében. 
H7: A munkahely-család konfliktus szoros összefüggésben áll a pszichés 

morbiditással, különösképpen a kiégéssel, a szomatikus 
morbiditással és a munkahelyi elégedetlenséggel orvosnők körében 

 
Kutatási alanyok és módszerek 
Vizsgálati terv 
 Vizsgálatunkat kavantitatív és kvalitatív módszerekkel, kérdőívek és 
strukturált mélyinterjúk felhasználásával végeztük. A szociodemográfiai 
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tényezőket, a munkahelyi jellemzőket, valamint a munkahely-család 
konfliktust kérdőívek segítségével vizsgáltuk. A munkahely-család 
konfliktus formáit (az időhiányon, stresszen (strain), és 
magatartásformákon alapuló konfliktust) és irányát (a munkahely-, illetve 
család-függő munkahely-család konfliktust), valamint a társadalmi 
támogatás (szülői, partneri, munkatársi és szervezeti) prevalenciáját és 
jellemzőit mélyinterjúk segítségével tártuk fel, melyeket a kérdőíves 
vizsgálatokat követően vettük fel. Az interjúkat maximum 1 héten belül 
megismételtük és a munkahely-család konfliktus szintjét újra felmértük 
annak a megállapítására, hogy a munkahely-család konfliktus orvosok által 
jelzett szintje változott-e (ún. „test-retest” módszer a munkahely-család 
krónikus jellegének a vizsgálatára). Csak azokkal az orvosokkal vettük fel a 
második interjút, akik korábban beszámoltak legalább közepes szintű 
munkahely-család konfliktusról. 
 
Minta 
 A mintavétel kvótás módszerrel, a normatív populáció számának (kb. 
37000 orvos), életkorának, nemének, szakképesítésének és lakóhelyének 
figyelembevételével történt. A felkért orvosok közül 219 nő és 201 férfi 
(76%-os válaszarány) egyezett bele a vizsgálatban való részvételbe. Az 
interjúkat 86 nővel és 75 férfival vettük fel. A 25%-os lemorzsolódási arány 
miatt, illeszkedésvizsgálatot végeztünk, ami a minta eloszlását hasonlítja 
össze bizonyos kategóriákban 14  (pl. életkor, nem, lakóhely stb.). Az 
illeszkedésvizsgálat eredménye alapján elmondható, hogy mintánk a nem, 
életkor, lakóhely és két nagy orvosi szak (belgyógyászok és 
gyermekgyógyászok) alapján reprezentatívnak tekinthető. A normatív, a 
vizsgálati, valamint a meginterjúvolt populáció szocio-demográfiai mutatói 
megegyeztek. 

                                                 
14 Snedecor, G.W. & Cochran, W.G. (1989). Statistical Methods. Ames, IA: Iowa State University Press. 
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 Az orvosnők és férfi orvosok demográfiai és munkahelyi profilja 
hasonló volt.  
 
Mérőeszközök 
 A munkahely-család konfliktus szintjét három validált mérőeszközzel 
mértük 15  16  17 . A munkahelyi követelmények, kontroll és támogatás 
felmérésére a Theorell által kifejlesztett skálát használtuk, melynek alapjául 
Karasek követelmény-kontroll-támogatás kérdőívének rövid változata 
szolgált 18 . A munkahelyi stressz (strain) megállapítására a munkahelyi 
követelmények és kontroll hányadosát használtuk 19 . A szomatikus és 
pszichés betegségek és tünetek prevalenciáját egy 26 kérdéses betegség és 
tünet-lista segítségével vizsgáltuk. A kiégés szintjét a Maslach Burnout 
Inventory-Human Services Survey-vel (MBI-HSS) mértük fel. A 
munkahelyi elégedettség mérésére egy Likert-féle skálát használtunk20 21. 
A felhasznált mérőeszközök megbízhatósági koefficiensei (Cronbach alfa) 
elfogadhatóak voltak.  
 
Analízisek 
 A 72 orvosnővel és 51 férfi orvossal felvett interjúkat tartalmi 
analízissel elemeztük22 és a felmerülő motívumok gyakoriságát határoztuk 
meg. A munkahely-család konfliktus formáinak és irányának, valamint a 
társadalmi támogatás (szülői, partneri, munkatársi, szervezeti) 
prevalenciájának férfiak és nők közötti összehasonlítását khi-négyzetes 
                                                 
15 Rice, R.W., Frone, M.R., & McFarlin, D.B. (1992). Work-nonwork conflict and the perceived quality of life. Journal of 
Organizational Behavior, 13(2), 155-168. 
16 Firth, L., Mellor, D.J, Moore, K.A., & Loquet, C. (2004). How can managers reduce employee intention to quit? Journal of 
Managerial Psychology, 19(2), 170-187. 
17 Warde, C., Allen, W., & Gelberg, L. (1996). Physician role conflict and resulting career changes. Gender and generational 
differences. Journal of General Internal Medicine, 11(12), 729-735. 
18 Theorell, T. (2000). Working conditions and health. In: L. Berkman & I. Kawachi (Eds.), Social epidemiology (pp. 95-118). New 
York, NY: Oxford University Press. 
19 Theorell, T., Perski, A., Akerstedt, T., Sigala, F., Ahlberg-Hulten, G., Svensson, J. & Eneroth, P. (1988). Changes in job strain in 
relation to changes in physiological state. A longitudinal study. Scandinavian Journal of Work Environment and Health, 14(3), 189-
196.
20 Scarpello, V. & Campbell, J.P. (1983). Job satisfaction: are all the parts there? Personnel Psychology, 36, 577-600. 
21 Wanous, J.P., Reichers, A.E., & Hudy, M.J. (1997). Overall job satisfaction: how good are single-item measures? Journal of 
Applied Psychology, 82, 247-252. 
22 Weber, R.P. (1990). Basic content analysis (2nd edition). Quantitative applications in the Social Sciences Series, Vol. 49. Newbury 
Park, CA: Sage. 
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tesztekkel végeztük. Leíró statisztikai elemzést használtunk (átlag, szórás, 
gyakoriság) a pszichés és szomatikus morbiditás, a magas szintű 
munkahely-család konfliktus, kiégés és munkahelyi elégedettség 
prevalenciájának és szintjének megállapítására. A munkahely-család 
konfliktus szintjének férfiak és nők közötti összehasonlítását, valamint 
annak vizsgálatát, hogy van-e különbség a munkahely-család konfliktus 
szintjében a magas és közepes/alacsony kiégéstől, illetve munkahelyi 
elégedetlenségtől szenvedő orvosok között, független-mintás t-teszttel 
végeztük. A nemek közötti különbséget a kiégés összes dimenziójában, a 
munkahelyi elégedettségben és a pszichés, valamint szomatikus morbiditás 
prevalenciájában khi-négyzetes tesztekkel vizsgáltuk. A munkahely-család 
konfliktus szociodemográfiai, illetve munkahelyi stresszorait lineáris 
regressziós analízissel vizsgáltuk. A munkahely-család konfliktus és 
társadalmi támogatás közötti kapcsolatot független-mintás t-teszttel tártuk 
fel. A munkahelyi elégedetlenség, a pszichés és szomatikus morbiditás, 
valamint a kiégés stresszorainak megállapításához lineáris és binomiális 
regressziós analízist használtunk. A kapott eredményeket SPSS 13.0 
statisztikai programmal (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) elemeztük. A 
szignifikanciavizsgálatok esetében a 95%-os szignifikanciaszintet (p< 0,05) 
fogadtuk el az értékelhetőség minimumának. 
 
Eredmények 
 
A munkahely-család konfliktus prevalenciája magas orvosnők körében 
 Hipotézisünknek megfelelően, az orvosnők szignifikánsan magasabb 
munkahely-család konfliktusról számoltak be, mint a férfiak (3,0 (SD 0,9) 
vs. 2,6 (SD 0,9); t(df): -3,8(418); p< 0,001). Ezenkívül, szignifikánsan több 
orvosnő (56,2%) jelzett munkahely-család konfliktust gyakran és nagyon 
gyakran a férfiakhoz képest (41,3%) (χ2(df)= 9,3 (1); p< 0,01). Majdnem 
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minden orvosnak (99%) volt valamilyen fokú munkahely-család 
konfliktusa. 
 
Nemi különbségek a munkahely-család konfliktus formáiban és 
irányában  
 Második hipotézisünkkel összhangban, szignifikánsan több orvosnő 
számolt be család-függő munkahely-család konfliktusról, mint férfi (39% 
vs. 18%; χ2(df)=6,40(1), p< 0.05). Ugyanakkor, a munkahely-függő 
munkahely-család konfliktus prevalenciája magas volt, de a nők és férfiak 
között nem volt szignifikáns különbség (79% vs. 88%; χ2(df)=1,73(1), NS). 
Az orvosnők szignifikánsan gyakrabban számoltak be stressz-alapú 
munkahely-család konfliktusról, mint a férfiak (68% vs. 20%; 
χ2(df)=28,07(1), p< 0,001), míg a férfiak szignifikánsan gyakrabban 
észleltek idő-alapú munkahely-család konfliktust, mint a nők (82% vs. 
50%; χ2(df)=13,46(1), p< 0,001). A magatartás-alapú munkahely-család 
konfliktus prevalenciája alacsony volt az orvosok körében (kb. 10%).  
 
Nemi különbségek a társadalmi (szülői, társas, munkatársi és 
szervezeti) támogatás prevalenciájában 
 Harmadik hipotézisünknek megfelelően, a férfiakkal összehasonlítva, 
szignifikánsan kevesebb orvosnő érezte azt, hogy társadalmi (szülői 
támogatás a pályaválasztásban, partneri támogatás a háztartási munkában és 
munkatársi támogatás, pl. az azonos nemű példaképek vagy mentorok 
támogatása, vagy a nemi diszkrimináció hiánya) támogatásban részesül. A 
szervezeti támogatás (pl. családbarát opciók, mint a bölcsőde, óvoda, 
rugalmas munkaidő és részmunkaidő) hiányát az orvosnők és férfi orvosok 
mintegy fele jelezte.  
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A munkahely-család konfliktus és a társadalmi (szülői, partneri, 
munkatársi, szervezeti) támogatás szoros kapcsolata orvosok körében: 
a munkahelyi támogatás hiányának prediktív szerepe 
 Regressziós analízisekben a magas munkahelyi követelmények és 
munkateher, a munkahelyi stressz, a nagy gyerekszám és a munkahelyi 
támogatás hiánya bizonyultak a MCSK legerősebb prediktorainak (R2 0.59). 
 
Az orvosok körében magas a szomatikus és pszichés morbiditás 
prevalenciája 
 Az orvosnők körében a szorongás (53,9%), a fáradtság (39,3%), az 
alvászavar (38,8%) és a kiégés (teljesítmény-csökkenés) (34,7%) 
prevalenciája volt a legmagasabb. A férfiak leggyakrabban szorongásról 
(55,7%), hipertenzióról (42,8%), alvászavarról (38,8%) és kiégésről 
(teljesítmény-csökkenésről) (35,8%) számoltak be. 
 
Nemi különbségek a pszichés és szomatikus morbiditás 
prevalenciájában és szintjében orvosok között 
 Hipotézisünkkel ellentétben, szignifikáns nemi különbségeket csak 
bizonyos szomatikus és pszichés betegség prevalenciájában találtunk. A 
hypertenzió és szívinfarktus prevalenciája szignifikánsan magasabb volt 
férfi orvosok körében (42,8% és 7,5%), mint nőknél (21,5% és 1,4%). A 
kiégés (emocionális kimerülés) és allergia prevalenciája szignifikánsan 
magasabb volt orvosnők körében (30,6% és 20,1%), mint férfiaknál (19,4% 
és 11,4%). Ezenkívül, az orvosnők szignifikánsan magasabb emocionális 
kimerülésről (20,8 (SD 10,8)) számoltak be, mint a férfiak (16,6 (SD 11,3)) 
(t(df): -3,9(418); p< 0,001). 
 Hipotézisünknek megfelelően, azok az orvosok, akik bizonyos 
szomatikus betegségektől (pl. kardiovaszkuláris, daganatos, 
gasztrointesztinális és neurológiai betegségektől) vagy pszichés 
betegségektől (pl. depressziótól, szorongástól és súlyos fokú kiégéstől) 

 9



szenvedtek, szignifikánsan magasabb munkahely-család konfliktusról 
számoltak be. 
 
A szomatikus és pszichés morbiditás stresszorai orvosok körében: a 
munkahely-család konfliktus, mint prediktor 
 Binomiális és lineáris regressziós analíziseink eredményei azt mutatták, 
hogy a munkahely-család konfliktus az egyéb pszichológiai és pszichiátriai 
betegségek (pl. öngyilkossági gondolatok), neurológiai betegségek, 
depresszió, urológiai betegségek, hypertenzió, gasztrointesztinális 
betegségek, tumoros megbetegedések, egyéb kardiovaszkuláris betegségek 
(pl. atherosclerosis), szorongás, nőgyógyászati betegségek, kiégés-
szindróma (emocionális kimerülés, deperszonalizáció, teljesítmény-
csökkenés) szignifikáns prediktora volt.  
 A munkahely-család konfliktus a kiégés szignifikáns prediktora volt. A 
vizsgált stresszorok (nem, életkor, munkahelyi stressz, munkahelyi 
követelmények, kontroll, gyerekszám, napi átlagos munkaidő, munkahely 
típusa és munkahely-család konfliktus) közül a munkahelyi követelmények, 
a munkahely-család konfliktus és a munka kontroll hiánya bizonyult az 
emocionális kimerülés legerőseb prediktorainak. A deperszonalizáció 
legerősebb prediktorai a munkahely követelmények, a munkahely-család 
konfliktus, a férfi nem, és a munkahely bizonyos típusai (pl. 
oktatóintézmények) voltak. A teljesítménycsökkenés prediktorai a 
munkahelyi kontroll hiánya és a munkahely bizonyos típusai (pl. 
oktatóintézmények) voltak. Ezek a prediktorok az emocionális kimerülés, a 
deperszonalizáció és a teljesítménycsökkenés varianciájának kb. 62%, 19% 
és 5%-át magyarázták.  
 
Nemi különbségek a munkahelyi elégedettség prevalenciájában 
orvosok között 
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 Bás a munkahelyi elégedettség átlagában nem találtunk nemi 
különbséget, hipotézisünknek megfelelően szignifikánsan kevesebb 
orvosnő (55%) számolt be magas fokú munkahelyi elégedettségről, mint 
férfi (66%) (χ2(df)= 4,8 (1), p< 0,05).  
 
A munkahely-család konfliktus a munkahelyi elégedetlenség 
szignifikáns prediktora orvosnők körében 
 Azok az orvosok, akik magas fokú munkahelyi elégedettséget 
jelentettek, szignifikánsan alacsonyabb munkahely-család konfliktusról 
számoltak be. Orvosnők körében a teljesítmény-csökkenés, magas 
gyerekszám, munkahelyi támogatás hiánya és a munkahely-család 
konfliktus bizonyultak a munkahelyi elégedetlenség legerősebb 
stresszorainak.  
 
 
Megbeszélés 
A munkahely-család konfliktus manifesztációja orvosok körében 
 Hipotézisünknek megfelelően, eredményeink azt mutatják, hogy az 
orvosnők szignifikánsan magasabb munkahely-család konfliktusról 
számolnak be, mint a férfiak. Eredményeink alátámasztják Duxbury és 
Higgins kutatásait, akik szintén magasabb szintű munkahely-család 
konfliktus találtak nők körében23. Ennek az lehet az egyik magyarázata, 
hogy a nők a férfiakhoz képest másként reagálnak a stresszre24. Kvalitatív 
eredményeink alapján azonban azt mondhatjuk, hogy a munkahely-család 
konfliktus prevalenciájában általunk feltárt nemi különbségek oka az 
orvosok nem-specifikus szocializációjában keresendő. Ennek az az 
eredménye, hogy a nőkre sokkal nagyobb nemi szerep-elvárások (anya, 
partner, ápoló stb.) hárulnak.  

                                                 
23 Duxbury, L.E. & Higgins, C.A. (1991). Gender differences in work-family conflict. Journal of Applied Psychology, 76, 60–73. 
24 Robinson, G.E. (2003). Stresses on women physicians: consequences and coping techniques. Depression and Anxiety, 17, 180-189. 
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 Eredményeink szerint, az orvosnők többsége (56%-a) szenvedett súlyos 
munkahely-család konfliktustól és majd 99%-uknak volt valamilyen fokú 
konfliktusa. Ez azt mutatja, hogy a munkahely-család konfliktus 
prevalenciája a magyar orvosnők körében az egyik legmagasabb más 
országbeli orvosokhoz viszonyítva, mely az utóbbi 25 év irodalmában 58%-
tól 87%-ig terjedt 25  26  27  28  29 . A munkahely-család konfliktus 
prevalenciáiban megfigyelhető különbségek oka metodikai különbözőségek 
(pl. más mérőeszköz használata) lehetnek, vagy az, hogy a munkahely-
család konfliktus prevalenciája valóban megnőtt az elmúlt 25 évben. Ennek 
hátterében az lehet, hogy az orvosokra egyre nagyobb munkahelyi 
megterhelések nehezednek (pl. növekvő bürokrácia, továbbképzések stb.), 
ami a családra fordítható erőforrásokat nagymértékben lecsökkentik.  
 Eredményeink fontos nem-specifikus különbségeket mutatnak a 
munkahely-család konfliktus formáiban és irányában. Nagyon kevés 
vizsgálat taglalta a munkahely-család prevalenciájának és pszicho-szociális 
jellemzőinek nemek közötti különbségeit. Ezen vizsgálatok eredményeivel 
ellentétben, adataink megerősítik Pleck azon feltevését, miszerint a nők 
több család-függő munkahely-család konfliktusnak vannak kitéve, mint a 
férfiak 30 . Ezen eredményeink valószínű magyarázata az lehet, hogy a 
magyar társadalomban a család központi szerepével kapcsolatos elvárások 
sokkal dominánsabbak. Eredményeink azonban azt is mutatták, hogy mind 
az orvosnők, mind pedig a férfiak körében nagyobb volt a munkahely-
függő munkahely-család konfliktus prevalenciája, a család-függő 
munkahely-család konfliktus prevalenciájához képest. Ezek az eredmények 

                                                 
25 Nadelson, C.C., Notman, M.T., & Lowenstein, P. (1979). The practice patterns, life styles, and stresses of women and men 
entering medicine: a follow-up study of Harvard Medical School graduates from 1967-1977. Journal of American Medical Women’s 
Association, 34(11), 400-406. 
26 Linn, L., Yager, J., Cope, D., & Leake, B. (1985). Health status, job satisfaction and life satisfaction among academic and clinical 
faculty. Journal of the American Medical Association, 254, 2775-2783. 
27 O’Driscoll, M.P., Ilgen, D.R., & Hildreth, K. (1992). Time devoted to job and off-job activities, interrole conflict, and affective 
experiences. Journal of Applied Psychology, 77, 272-279. 
28 Kinnunen, U. & Mauno, S. (1998). Antecedents and outcomes of work-family conflict among employed women and men in 
Finland. Human Relations, 51(2), 157-177. 
29 Warde, C.M., Moonesinghe, K., Allen, W., & Gelberg, L. (1999). Marital and parental satisfaction of married physicians with 
children. Journal of General Internal Medicine, 14, 157–165. 
30 Pleck, J. (1977). The work-family role system. Social Problems, 24(4), 417-427. 
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megerősítik Frone, et al. adatait, akik szintén azt találták, hogy a 
stresszválaszban a munkahely-függő munkahely-család konfliktus szerepe a 
család-függő munkahely-család konfliktuséhoz képest sokkal fontosabb31. 
Eredményeink a munkahely-család konfliktus típusaiban is fontos nembeli 
különbségeket tártak fel. Orvosnők szignifikánsan gyakrabban számoltak be 
stressz-alapú munkahely-család konfliktusról, míg a férfiak körében 
gyakrabban fordult elő idő-alapú konfliktus. Hasonló eredményeket még 
eddig nem írtak le, így ezek megerősítésére további vizsgálatok 
szükségesek.  
 
A támogatás hiánya a munkahely-család konfliktus prediktora 
 Vizsgálataink az orvosok munkahely-család konfliktusának alábbi 
prediktorait állapította meg: magas munkahelyi követelmények, 
munkahelyi stressz, magas munkahelyi megterhelés és magas gyerekszám. 
Eredményeink azt is mutatják, hogy a munkahelyi támogatás (azaz a 
munkatársak illetve főnökök támogatása) szignifikáns mértékben csökkenti 
az orvosok munkahely-család konfliktusát. Ezen vizsgálati eredményeink 
alapján megállapítható, hogy a munkahely-család konfliktus Greenhaus és 
Beutell, valamint Frone, et al. által felállított koncepciója (bizonyos 
munkahelyi és családi stresszorok kapcsolata a munkahely-család 
konfliktussal) más szociális és kulturális viszonyok között élő orvosok 
körében is alkalmazható32 33. 
 
A társadalmi támogatás pszicho-szociális jellemzői 
 Kvalitatív eredményeink szignifikáns nem-specifikus különbségeket 
mutatnak az orvosoknak nyújtott társadalmi támogatás (szülői, partneri, 
munkatársi, és szervezeti támogatás) fokában, valamint a munkahely-család 

                                                 
31 Frone, M.R., Russell, M., & Cooper, M.L. (1992b). Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the 
work-family interface. Journal of Applied Psychology, 77, 65–78. 
32 Greenhaus, J.H. & Beutell, N.J. (1985). Sources and conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10, 
76–88. 
33 Frone, M.R., Russell, M., & Cooper, M.L. (1992b). Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the 
work-family interface. Journal of Applied Psychology, 77, 65–78. 
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konfliktussal való kapcsolatában. Míg a partneri, munkatársi és szervezeti 
támogatás csökkenti a munkahely-család konfliktus fokát az orvosok teljes 
populációjában, addig a szülői támogatás hiánya a pályaválasztás során, a 
munkatársi támogatás hiánya (azaz az azonos nemű példaképek vagy 
mentorok hiánya és/vagy a nemi diszkrimináció), valamint a szervezeti 
támogatás hiánya (pl. a családbarát környezet vagy szabályzatok hiánya) 
szoros kapcsolatot mutat a munkahely-család konfliktussal orvosnők 
körében.  
 Eredményeink felvetik annak a fontosságát, hogy olyan munkahelyi 
szabályzatok és megoldások bevezetésére van szükség, amelyek csökkentik 
az orvosok stressz szintjét és ezáltal megelőzik a munkahely-család 
konfliktus kialakulását. Ezeknek a szabályzatoknak és megoldásoknak arra 
kell törekedniük, hogy növeljék az orvosok önbecsülését, kompetenciáját és 
személyes fejlődését azáltal, hogy felgyorsítják az orvostársadalom 
fejlődését és növelik az orvosok anyagi és társadalmi elismerésének, 
valamint „empowerment”-jének a szintjét. A részmunkaidő, az átképzési 
programok és a rugalmas munkaidő bevezetése, valamint konzekvens 
alkalmazása csak néhány azon lehetőségek közül, melyek megfelelő 
megoldási lehetőségeket kínálhatnak.  
 
A munkahely-család konfliktus lehetséges egészségkárosító 
következményei orvosok körében 
 Hipotéziseinkkel összhangban, eredményeink azt mutatják, hogy az 
orvosok körében a pszichés morbiditás – beleértve a kiégés – prevalenciája 
magas. Egyre több adat áll rendelkezésre a kiégés magas prevalenciájáról 
orvosok körében34  35  36 . Eredményeinket összehasonlítva más országok 
orvosai körében végzett kutatásokkal megállapíthatjuk, hogy a magas 

                                                 
34 Ramirez, A.J., Graham, J., Richards, M.A., Cull, A. & Gregory, W.M. (1996). Mental health of hospital consultants: the effects of 
stress and satisfaction at work. Lancet, 347, 724-728. 
35 Grassi, L. & Magnani, K. (2000). Psychiatric morbidity and burnout in the medical profession: an Italian study of general 
practitioners and hospital physicians. Psychotherapy and Psychosomatics, 69, 329–334. 
36 Visser, M.R., Smets, E.M., Oort, F.J., & de Haes, H.C. (2003). Stress, satisfaction and burnout among Dutch medical specialists. 
Canadian Medical Association Journal, 168(3), 271-275. 
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emocionális kimerüléstől és deperszonalizációtól szenvedő magyar orvosok 
száma hasonló a brit sebészekéhez, de alacsonyabb, mint az olasz vagy 
amerikai orvosoké. A kiégés harmadik dimenziója – a 
teljesítménycsökkenés –, sokkal nagyobb mértékben fordul elő magyar 
orvosok körében, mint máshol (35% vs. 13-31%). Schaufeli és Janczur37 
eredményei, valamint jelen eredményeink az orvosok körében megfigyelt 
teljesítménycsökkenés magas prevalenciájáról felvetik annak a 
szükségességét, hogy az MBI teljesítménycsökkenés dimenziójának a 
másik két dimenzióhoz (emocionális kimerülés és deperszonalizáció) 
képest, vagy azok mellett fontosabb szerepet tulajdonítsunk az orvosok 
kiégés szintjének megállapításában különösen olyan kultúrákban, ahol a 
nők száma a munkaerőpiacon magas és ahol a család szerepe központi 
fontosságú.  
 Eredményeink az orvosok kiégésének szintjében mért szignifikáns nemi 
különbségekről összhangban vannak azokkal a korábbi kutatásokkal, 
amelyek a nőknél magasabb emocionális kimerülést, a férfiaknál pedig 
magasabb deperszonalizációt mutattak38. A nőknél a hosszabb munkaidő és 
munka kontroll hiánya volt kapcsolatban a magasabb kiégéssel. Ugyanez a 
vizsgálat azt is mutatta, hogy nincsenek nemi különbségek a kiégés 
szintjében a holland orvosok körében, aminek a hátterében a nőknél 
megfigyelt jobb munka kontroll és rövidebb munkaidő lehet. A holland 
orvosnők körében megfigyelhető rövidebb munkaidőnek az lehet az oka, 
hogy túlnyomó többségük (75%) részmunkaidőben dolgozik39. Más nyugati 
országokban ez az arány kb. 20% és 50% között van40. Ezzel ellentétben, 
eredményeink szerint a magyar orvosnők mindössze 3%-a dolgozott 
részmunkaidőben. A részmunkaidőben dolgozó nők száma 

                                                 
37 Schaufeli, W. & Janczur, B. (1994). Burnout among nurses: A Polish-Dutch comparison. Journal of Cross-Cultural Psychology, 
25, 95-113. 
38 Linzer, M., McMurray, J.E., Visser, M.R., Oort, F.J., Smets, E., & de Haes, H.C. (2002). Sex differences in physician burnout in 
the United States and The Netherlands. Journal of the American Medical Women’s Association, 57(4), 191-193. 
39 Heiligers, P.J.M. & Hingstman, L. (2000). Career preferences and work family balance in medicine: Gender differences among 
medical specialists. Social Science & Medicine, 50, 1235-1246. 
40 McMurray, J.E., Cohen, M., Angus, G., Harding, J., Gavel, P., Horvath, J., Paice, E., Schmittdiel, J, & Grumbach, K. (2002). 
Women in medicine: a four-nation comparison. Journal of American Medical Women’s Association, 57(4), 185-190. 
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Magyarországon kevesebb, mint 6%, ami az Európai Unióban a 
legalacsonyabb. Eredményeink, valamint a fenti irodalmi adatok alapján 
feltételezhető, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás hiánya és a hosszú 
munkaidő hozzájárulhatott a magyar orvosnők magasabb kiégéséhez.  
 Eredményeink az orvosok körében megfigyelt szomatikus morbiditás 
magas prevalenciájáról összhangban vannak azokkal, amelyek a férfi 
orvosok körében a hipertenzió szignifikánsan magasabb prevalenciáját 
mutatják a nőkhöz képest41. Azonban, a hipertenzió prevalenciája a magyar 
orvosok körében háromszor nagyobb, mint a finn orvosok között 42 . A 
magas pszichés és szomatikus morbiditás magas mortalitáshoz vezethet43. 
A magyar orvosnők moratlitása a 40-59 évesek kohortjában kb. 50%-kal 
magasabb, mint a normatív női populációé, amelynek a mortalitása 
Európában a legmagasabbak egyike 44 . Ezen jelenség hátterében az 
orvosnők körében megfigyelt pszichés és szomatikus morbiditás együttesen 
fennálló magas prevalenciája és a közöttük fellépő augmentatív kapcsolat 
lehet.  
 Vizsgálatunkban az orvosok közel 40%-a számolt be munkahelyi 
elégedetlenségről, mely összhangban áll az irodalmi adatokkal 45 . 
Eredményeink a stressz/strain-alapú munkahely-család konfliktus magas 
prevalenciájáról orvosnők körében (68%), valamint a munkahely-család 
konfliktus és munkahelyi elégedettség közötti prediktív szerep jellegéről 
felvetik annak a fontosságát, hogy a stressz individuális és szervezeti 
következményeinek (pl. a munkahelyi elégedettségnek) a kutatásához a 
munkahely-család konfliktus irányait és formáit is figyelembe kell venni. 
 

                                                 
41 Töyry, S., Räsänen, K., Kujala, S., Äärimaa, M., Juntunen, J., Kalimo, R., et al. (2000). Self-reported health, illness, and self-care 
among Finnish physicians: a national survey. Archives of Family Medicine, 9(10), 1079-1085. 
42 Lásd az 52. hivatkozást! 
43 Kivimäki, M., Leino-Arjas, P., Luukkonen, R., Riihimäki, H., Vahtera, J., & Kirjonen, J. (2002). Work stress and risk of 
cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees. British Medical Journal, 325, 857. 
44 Molnár, L. & Mezey, M. (1991). Az orvosok megbetegedéséről és halandóságáról. [On mortality and morbidity of physicians.] 
Lege Artis Medicinae, 1(8), 524-530. 
45 Bovier, P.A. & Perneger, T.V. (2003). Predictors of work satisfaction among physicians. European Journal of Public Health, 13, 
299–305. 
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A munkahely-család konfliktus és a rossz pszichés illetve szomatikus 
egészségi állapot közötti kapcsolat 
 Jelen kutatásunk a munkahely-család konfliktus lehetséges 
egészségkárosító következményeit vizsgálta a stressz-elméleten belül, 
melyet Greenhaus és Parasuraman 46  dolgozott ki. Ez alapján azt 
feltételeztük, hogy a munkahely-család konfliktus a szomatikus és pszichés 
egészség stresszoraként funkcionál. Hipotéziseinknek megfelelően, 
eredményeink azt mutatják, hogy a munkahely-család konfliktus és a 
szomatikus, illetve pszichés morbiditás között szignifikáns kapcsolat létezik. 
Különösképpen a munkahely-család konfliktusnak a kiégés, a szorongás, a 
depresszió, a neurológiai, urológiai, kadiovaszkuláris, gasztrointesztinális, 
tumoros, és nőgyógyászati megbetegedések, valamint a hipertenzió 
pathomechanizmusában való lehetséges szerepére kívánjuk felhívni a 
figyelmet. 
 Eredményeink szintén alátámasztják más munkahelyi stresszorok, mint 
pl. a magas munkahelyi követelmények, valamint alacsony munka kontroll 
szerepét a stressz illetve a munkahely-család konfliktus kialakulásában. 
Ezek a munkahelyi stresszorok különösen fontos szereppel bírnak 
Magyarországon, mivel az egészségügy átalakítása a munkahelyi 
létbizonytalansághoz, valamint az erőforrások krónikus hiányához vezetett. 
Ezek a változások az emocionális és kvantitatív munkahelyi követelmények 
(pl. a megnőtt munkaidő, a feladatok elvégzéséhez szükséges idő hiánya és 
az ezekből fakadó stressz) növekedéséhez, a döntéshozatali képesség 
csökkenéséhez, valamint státuszvesztéshez vezettek az orvosok körében. Ez 
a folyamat a munkahely-család konfliktus felerősödéséhez és 
következésképpen pszichés morbiditáshoz – beleértve a kiégés szindrómát 
is – vezethet.  
 Vizsgálatunk egyik limitációja az önértékeléses válaszadás, ami felveti a 
„közös mérési módszerből adódó hiba” (az ún. „common method 
                                                 
46 Greenhaus, J.H. & Parasuraman, S. (1986). A work-nonwork interactive perspective of stress and its consequences. Journal of 
OrganizationalBehavior Management, 8, 37–60. 

 17



variance”) lehetőségét. Ennek minimalizálására a Podsakoff, MacKenzie, 
Lee, és Podsakoff 47  által ajánlott háromszögelési technikát alkalmaztuk, 
melynek az a lényege, hogy egy változó mérésére több mérési módszert 
használunk (pl. kérdőívek és interjúk), vagy a kérdéseket időben eltolva 
tesszük fel.  
 A fenti limitációk ellenére, vizsgálatunknak számos erőssége van, mivel 
számos területen továbbfejleszti a szerepkonfliktus kutatását. Elsősorban, 
kutatásunk egy új elméleti modell felállításához nyújt adatokat, melyben a 
munkahely-család konfliktust a kulturális hatások tükrében vizsgálja48 49. 
Továbbá, tudomásunk szerint ez az első vizsgálat, amely a munkahely-
család konfliktus prevalenciáját és nem-specifikus stresszorait (a szülői, 
partneri, munkahelyi és szervezeti támogatás hiányát) tárja fel részletesen 
orvosnők körében Magyarországon. Ezenkívül, ez az egyetlen vizsgálat, 
amely az orvosok egészségi állapotának individuális és szervezeti 
manifesztációját és prediktorait határozza meg orvosok között egy olyan 
kultúrában, ahol a család központi szerepet tölt be. Jelen vizsgálataink 
segítséget nyújtanak további hipotézisek felállításához és kutatási stratégiák 
kidolgozásához. Jelen eredményeink megerősítik olyan preventív 
módszerek bevezetésének a szükségességét, amelyek a munkahely-család 
konfliktus minimalizálásához vezethetnek, és ezáltal javíthatják az 
orvosnők egészségi állapotát és életminőségét. Végül, eredményeink 
nagymértékben hozzájárulnak a kultúrák közötti kiégés kutatásához 
használt MBI nemzeti normáinak felállításához. 
 Jelen kutatásunk a társadalmi támogatás és a munkahely-család 
konfliktus közötti prediktív kapcsolat vizsgálatát, valamint a munkahely-
család konfliktus orvosok egészségi állapotának szervezeti és individuális 
(pszichés és szomatikus) manifesztációjára gyakorolt hatását vizsgálta a 

                                                 
47 Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y., & Podsakoff, N.P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical 
review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. 
48 Korabik, K., Lero, D.S., & Ayman, R. (2003). A multi-level approach to cross cultural work-family research: A micro and macro 
perspective. International Journal of Cross Cultural Management, 3(3), 289-303. 
49 Joplin, J.R.W., Shaffer, M.A., Francesco, A.M., & Lau, T. (2003). The macro-environment and work-family conflict: 
Development of a cross cultural comparative framework. International Journal of Cross Cultural Management, 3(3), 305-328. 
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foglalkozási stressz irodalmában gyakran tárgyalt két limitáció (a kultúrák 
közötti és kvalitatív vizsgálatok hiánya) egyidejű kiküszöbölésével. 
Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a munkahely-család 
konfliktus prevalenciája orvosnők körében magasabb, mint a férfiaknál. A 
nemek közötti különbséget bizonyos súlyosbító tényezők megléte (pl. a 
megerőltető női szerepelvárások), és védő tényezők hiánya (pl. a szociális 
támogatás hiánya nőknél) magyarázhatjuk, melyeknek hátterében a nem-
specifikus szocializációs folyamatok állhatnak. Ezenkívül, eredményeink 
azt mutatják, hogy a munkahely-család konfliktus a munkahelyi 
elégedetlenség, és számos szomatikus, illetve pszichés megbetegedés – 
ideértve a kiégés szindrómát is – egyik kialakító tényezője lehet, így 
negatívan befolyásolhatja a magyar férfi orvosok és orvosnők egészségi 
állapotát és életminőségét.  
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