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Mitől függ, hogy mennyire 
stresszelünk?

A stressz mértéke
A stressz nem maga a kiváltó inger (a 

stresszor), hanem az arra adott reakció

Nem egyforma mindenkinél: van, aki 
könnyebben lesz stresszes, van, aki 
kevésbé

• más-más jelentőséggel bírnak számunkra 

egyes helyzetek
• pl. fóbiák

Speisman és mtsai kísérlete (1964)

Ugyanaz a film egy 
műtétről. 

3 különböző háttérzene: 
• boldog,
• traumatikus, fájdalmas, 
• intellektualizáló 

(dokumentum filmes)

Megterhelőbb volt azok 
számára, akik a 
fájdalmas zenével 
hallgatták

Jelentés - Kiértékelés

Hogy mekkora stressz élünk át egy 
helyzetben, az a kiértékeléstől függ:

Mit jelent számunkra az a helyzet? Hogyan 
magyarázzuk? Hogyan fogjuk fel az adott 
szituációt? 

Nem (feltétlenül) tudatosan, de mindig 
mérlegelünk:

„Stressz ez? Ha igen, mekkora?” Stb.

Elsődleges kiértékelés

Mit jelent a helyzet, mekkora a jelentősége?
Fontos-e számunkra, ami történt, érinti-e a 

személyes céljainkat, és ha igen, milyen 
mértékben tér el az adott hatás az elvárttól. 

Lényegében arra a kérdésre kell megtalálni a 
választ, hogy „Bajban vagyok-e?”. vagy 
„Mekkora bajban vagyok?”

Az elsődleges értékelés határozza meg, hogy 
milyen érzelmekkel reagálunk a helyzetre.



2014.10.28.

2

Másodlagos kiértékelés

Mi a teendő? Tudunk-e egyáltalán tenni valamit? 
Itt dől el, hogy véleményünk szerint meg tudunk-e 

küzdeni az elsődleges értékelésben 
fenyegetőnek ítélt helyzettel. 

Eldöntjük, hogy kontrollálható-e a helyzet, s ki 
vagy mi az okozója. 

Számba vesszük az erőforrásainkat. (mások 
segítsége, anyagi javak, stb). A kérdés:

„Mit tehetek én ebben a szituációban?”

Feladat

Közösen értékeljétek ki a feladatban 
szereplő személyek helyzetét!

Beszélgessetek el róla, hogy vajon az adott 
szituáció:

• Stresszt jelent-e az adott személy 
számára, ha igen mekkorát? 

• Hogy fog vajon reagálni a helyzetre?
• Állítsátok őket sorrendbe az átélt stressz 

mértéke szerint!

Stressz és kontroll

• Ha képesek vagyunk kontrollálni az 
eseményeket, akkor kevésbé érint rosszul

• Ha a személy érzi, hogy uralja a környezetet 
vagy rendelkezik olyan képességgel, hogy az 
adott helyzetet, cselekvése kimenetét be tudja 
jósolni: csökken a stressz hatása

• Stressz=kontrollvesztés

Tanult tehetetlenség: Saligman 
kísérlete

Miért jó hír, hogy kiértékeléstől függ 
a stressz mértéke?

• Ha változtatunk a kiértékelésünkön, akkor 
csökkenthetjük a stresszt.

• Mitől függ, hogy hogyan értékelünk:
– személyiség
– neveltetés
– külső körülmények
– társas támogatás 
– stb.

• Hozzáállásunk is befolyásolja tehát, hogy 
hogyan éljük meg a velünk történő dolgokat.

• Próbáljunk meg minél tudatosabban értékelni! 
Tényleg akkora a baj? 

• Mit tehetek? – Próbáljuk a kezünkbe venni a 
kontrollt

• Alaposan mérlegelni a lehetőségeket! 
(következő alkalommal ezekről részletesen is fogunk 

beszélgetni)

• Másoktól segítséget kérni!
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Köszönöm a figyelmet!

Zenés relax

http://www.youtube.com/watch?v=dOSGS9r
uj4U

http://www.youtube.com/watch?v=44YGF9f
mEEo


