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Megküzdés, társas támogatás és 
az élet értelmessége

A megküzdés Megküzdés a stresszel – két 
alapvető mód

Mit tehetek, amikor egy nehéz helyzettel kell 
megbirkóznom? 

• Probléma-központú megküzdés

• Érzelmi-központú megküzdés

Problémaközpontú
megküzdés

Közvetlen, nyílt tett, 
amely a helyzet megváltoztatására irányul. 
A személy arra összpontosít, hogy megkísérelje 

elkerülni, vagy megváltoztatni a stresszt 
okozó szituációt.

Ennek során először is pontosan meghatározza 
a problémát, lehetséges megoldási módokat 
dolgoz ki, ezek közül választ, majd 
végrehajtja a kiválasztott megoldást. 

Problémaközpontú megküzdés

Leggyakoribb módjai:
• tárgyalás (a helyzet többi résztvevőjére irányuló 

akciók, például mások meggyőzése, 
kompromisszumos megállapodás),

• a cselekvés (a probléma megoldására irányuló 
erőfeszítés),

• az óvatosság gyakorlása (több kárt, mint 
hasznot hozó cselekvések visszatartása)

• önmagunkban változtatunk meg valamit: pl. 
tanulással igyekszünk megszerezni valamilyen 
hiányzó készséget, képességet.
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Érzelemközpontú megküzdés

Az idetartozó megküzdési stratégiák célja 
enyhíteni a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó 
érzelmi reakciót, megváltoztatni a helyzet 
értelmezését. 

Megküzdésünk ilyenkor arra irányul, hogy saját 
fájdalmas, kellemetlen érzelmeinket 
csökkentsük, vagyis, hogy jobban érezzük 
magunkat. 

Érzelemközpontú megküzdés

Érzelemközpontú megoldási stratégiáink olyanok 
lehetnek, mint: 

• panaszkodás, támaszkeresés, kibeszélés
• a helyzet jelentésének megváltoztatása,
• figyelemelterelés,
• vallásos hit,
• a probléma félre tétele,
• tagadás,
• humor,
• alkohol, drog, gyógyszer, stb.

Melyiket használják gyakrabban a nők, 
melyiket használják gyakrabban a férfiak?

Mindkét nem használja mindkettőt.

De a férfiak gyakrabban a 
problémaközpontú megküzdést választják, 
a nők inkább az érzelemközpontút „veszik 
elő” sűrűbben. 

Melyik a jobb?

A kontrolltól függ: 

Ha van kontrollunk az események fölött, ha 
tudjuk befolyásolni a helyzetet, akkor a 
problémaközpontú a jobb, ha nem akkor, 
az érzelemközpontú. 

Az az igazán jó megküzdő, aki tudja, mikor, 
melyiket érdemes használni. 

A társas támasz 
• Az egyik legfontosabb „eszköz” a 

megküzdésben, a stressz csökkentésében.
• Akinek van támasza, az sokkal könnyebben 

megbirkózik a nehéz helyzetekkel. 

A társas támasz

Kapcsolatokat jelent: 

• közeli rokoni kapcsolatok
• igaz baráti kapcsolatok
• társkapcsolat
• támogató közösség (pl. osztály, sport egyesület, 

gyülekezet, stb.)
• a természettel, állatokkal való kapcsolat
• a transzcendenssel, felsőbb hatalommal való 

spirituális kapcsolat is ide tartozik
• stb.
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Szociális háló

Értelem-adás: a miért kérdése

Viktor Frankl, 
1905-1997 
pszichiáter, 
Holocaust túlélő:

Ha van miért csinálni, akkor a hogyan már 
nem kérdéses. 


