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HAFFNER ORSOLYA –BÁRDOS GYÖRGY 

A stressz megjelenési formái 

állásinterjún és a munkahelyen 

Munkahelyi stressz és az egészség  

Jelen áttekintés fő célja a munkahelyi stressz megjelenésének, valamint az egészséggel kapcsolatos 

viszonyának áttekintése. A munkavállalók egészségének fenntartása a munkáltatók számára a 21. 

századra elkerülhetetlenül fontossá vált, hiszen a jól-lét és a teljesítmény szorosan korrelál az 

egészségi állapottal. Az egészség romlása pszichológiai és fiziológiai változásokat indít el az egyén-

ben, amelynek következménye akár a munkából való kiesés is lehet. Az áttekintés kitér arra is, hogy 

a megjelenő stressznek kétféle dimenziója lehetséges: kihívás-okozta, illetve akadályozó tényezők-

okozta stressz. A közvélekedéssel ellentétben az első inspiráló és motiváló lehet a munkavállaló 

számára, amellyel a megelégedettsége, lojalitása, ezzel együtt az egészsége hosszabb távon fenntar-

tható. Kulcsszavak: munkahelyi stressz, egészség 

 

Bevezetés, háttér 

A munkavállaló egészsége és az egészségmegőrzés fontossága 

A 20. század végéig a munkahelyi vagy munkavállalói stressz tényét és annak tanulmányo-

zását nem tartották kiemelkedően fontosnak, mert az általános felfogás szerint a munka-

vállaló egészsége (és egészségének őrzése) kevésbé fontos tényező összehasonlítva a tel-

jesítményével vagy kimutatható eredményeivel (Pugliesi, 1999). Ez a felfogás a század 

végére egyre inkább gyengülni látszott, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a fizikai (testi) 

egészség minden egyén számára elsődleges. Ugyanakkor szoros korrelációt mutat a men-

tális egészéggel, a munkaképességgel, és ezzel összefüggően a munkahelyi teljesítménnyel 

is, amely mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató vitathatatlan érdeke (Karasek, 

1990). Egy, a hetvenes években az Egyesült Államokban végzett kutatás szerint (Burns, 

1973) 1972-ben az amerikaiak százmillió dollárt költöttek egészségügyi szoltáltatásokra, 

amely még egy ilyen nagy népességű országban is jelentős szám. 

A 20. század vége felé a fejlett nyugati államokban egyre inkább megfigyelhető volt az 

a tendencia, hogy a munkahelyi nyomásra válaszként az emberek mozgással, meditációs 

gyakorlatokkal, aktív pihenéssel, szabadidős programokkal és egyéb, rekreációs tevékeny-

ségekkel igyekeztek fizikai jóllétüket biztosítani és javítani (Morris, 1996). Ezt elősegítette 

az egyre szélesebb körben bevezetett ötnapos munkahét is, amely hetente két teljes szabad-

napot biztosított. (Magyarországon az ötnapos munkahetet az 1981. április 27.-i kormány-

rendelet rendelte el, a 40 órás munkahét pedig 1984-ben váltotta fel a heti 42 órát. Az 

Egyesült Államokban az ötnapos munkahetet hivatalosan 1940-ben rendelték el).  

Az a tény, hogy korábban a munkáltatók és mentális szakemberek kevesebb figyelmet 

fordítottak az egészségmegőrzésre, abból is fakadhatott, hogy az akkor jellemző általános 

álláspont szerint az egészség romlásának illetve a betegségek kialakulásának kizárólag fi-

zikai okai vannak, és kevésbé függenek a környezeti vagy társas körülményektől 

(Adelmann 1995). Ez a nézőpont mára erősen túlhaladottnak számít - a pszichológusok és 
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mentálhigiénés szakemberek egyre jobban felismerik a test és elme interakciójának fontos-

ságát, és a környezet befolyásoló szerepét az egészség/betegség kölcsönhatásában 

(Okechukwu, 2014). 

A munkahely, mint stressz-forrás 

A szemlélet fokozatos fejlődésével a munkahelyi stressz egyre inkább a figyelem közép-

pontjába került. A 2000-es évekhez közeledve egyre több tanulmány és kutatás látott nap-

világot, amely kimondottan a munkahellyel, vagy munkával összefüggő stresszt vizsgálta 

(Carlopio & Gardner, 1995) . Ezzel együtt járt az, hogy a munkával való elégedettséget, 

teljesítményt, nyomás alatti viselkedést és motivációt is lehetőség volt vizsgálni és mérni. 

Ez pedig a munkáltatóknak is vonzó és újszerű lehetőségnek ígérkezett, hiszen hírnevüket, 

elismertségüket és a korral való haladás imidzsét tudták így felmutatni. (DeCastro, 2016)  

A társas és környezeti tényezők egészségre gyakorolt szerepe abból a szempontból is 

lényeges, hogy a felnőtt lakosság nagy része a nappali órák jelentős hányadát a munkahe-

lyén vagy munkatevékenységgel tölti, ahol a munkaköre fizikai komponensein kívül (fizi-

kai munkavégzés, fáradtság, stb.) pszichológiai és társas benyomások is érik (Frese, 1985). 

Amennyiben tehát az egyén egészsége önmaga számára fontos, és tesz is érte, akkor ez a 

munkáltatónak, így közvetve az egész társadalomnak is lényeges tevékenység, amely be-

folyásolja a makrogazdasági folyamatok eredményét, a szervezetek teljesítményét és telje-

sítőképességét is.  

A stressz fogalma 

„A stressz az élet sava-borsa” (Selye János1) 

A „stressz”, mint szó eredetileg igeként jelent meg a latin nyelvekben, amelynek jelen-

tése szorítani, bántani volt. Később a szó átkerült a természettudományos szókincsbe, ahol 

elsősorban a külső nyomással kapcsolatban használták. 

A fogalom Selye János (1966) kutatásai eredményeként vonult be a köztudatba az 1930-

as években. Selye a patkányok viselkedésének tanulmányozása során kapcsolta össze elő-

ször a stresszt, a stresszválaszt és a krónikus stressz káros hatásait. Vizsgálatának tárgya 

az volt, hogy hogyan változik a patkányok hormonrendszere, ha különféle stresszt okozó 

tényezőknek teszi ki őket, pl.: éhezésnek, szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak, hangos 

zajoknak vagy egyéb zavaró tényezőknek. A patkányoknál alkalmazta először a stresszre 

adott általános adaptációs válasz2 kifejezést arra a válaszra, amely három szakaszra bont-

ható: riadó, alkalmazkodás-ellenállás (rezisztencia) és kimerülés. 

A stressz kiküszöbölése lehetetlen – de nem is feltétlenül kívánatos. A stressz nem min-

den esetben károsító tényező, ellenkezőleg: a „jó stressz” (eustress) hatalmas erőforrásként 

szolgálhat, amely inspiráló és motiváló lehet egy-egy élethelyzetben (Selye 1976, a.b.). A 

történelemkönyvek tele vannak olyan személyiségekkel, akiket megerősített a stressz, és 

akik győztesként kerültek ki az életükben jelen lévő megpróbáltatásokból. Kiváló példája 

ennek Mahatma Gandhi, aki a 20. század egyik legjelentősebb alakja India függetlenségé-

nek kivívásával. Annak ellenére maradt karizmatikus és életenergiában bővelkedő ember, 

hogy élete valóban komoly stressztényezőktől volt terhes, lásd: börtönbüntetés, böjti cik-

lusok, harcok és küzdelmek (Nanda, 1958). 

                                                      
1 Selye János a stresszelmélet atyja. Született 1907. január 26-án Bécsben, elhunyt 1982. október 15-én Mont-

realban 
2 General Adaptation Response to Stress – GAS 
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A munkahelyi stressz megjelenési formái 

A munkahelyi stressz tekinthető olyan tényezőnek, amely az egyén pszichológiai és fizio-

lógiai homeosztázisát rombolja le (Margolis & Kroes, 1974). Az egyes helyzetekből adódó 

munkahelyi stressztényezők dimenziói a következők (Boswell et Al, 2004): 

− Rövidtávon megjelenő állapot- vagy hangulatváltozás: harag, idegesség, feszültség;  

− Hosszútávon jelentkező pszichológiai válaszreakciók: depresszió, krónikus betegségek. 

− Átmeneti fiziológiai változások: vérnyomás növekedése, pulzus emelkedése. 

− Fizikai egészségi állapotra vonatkozó nem átmeneti változások: gasztro-enterológiai 

betegségek, asztma, szívproblémák. 

Amennyiben a stresszt fiziológiai értelemben vizsgáljuk, megállapítható, hogy a stressz 

tulajdonképpen egy, a stresszorra adott válaszreakció (Selye, 1970). Ilyen értelemben a 

stressz nem tekinthető eltúlzott válaszreakciónak, csupán egy ingerre adott biológiai jelen-

ségnek.  

A munkahelyi stressz jelensége erősen függ az egyén és környezete interakciójától, a 

személy attitűdjétől, valamint az időtényezőtől is (Hall, 1991). Ez utóbbi akkor játszik sze-

repet, amikor a stressz percepciója bizonyos esetekben nem azonnal történik meg, hanem 

órákkal, napokkal vagy hetekkel később. A munkahelyi stressz ezen túlmenően az egyén 

biztonságérzetére is hatással van; a túlzott mértékű, tartósan fennálló, a személy egészsé-

gére káros stressz a biztonsági előírások megszegésével is negatívan korrelál (Chin -Shan 

Lu, Szu-Yu Kuo, 2016). 

A munkahelyi stressz két típusú dimenziója 

A 21. század stresszel terhelt világában érdekes, már-már szokatlannak tűnő felvetés az, 

hogy bár a munkáltatók és szervezetek célja a stressz megelőzése és csökkentése, a stressz 

mégis vezethet bizonyos esetekben javuló eredményekhez. Kétféle stresszt előidéző di-

menzió különböztethető meg, amely a dolgozó munkahelyi eredményét eltérő módon be-

folyásolja: a kihívás-okozta, illetve az akadályozó tényezők-okozta stressz (Cavanaugh et 

Al., 2000). Abban az esetben, ha az egyén kihívásként éli meg az adott stresszort, a stressz 

percepciója a kívánatos eredményekhez vezethet, tehát stimuláló a dolgozó számára, 

vagyis a korreláció pozitív. Az ilyen jellegű kihívások - bár stresszt okoznak – személyes 

fejlődést és elismerést jelentenek az egyénnek, ezért hajlandó a feladatokkal kapcsolatban 

plusz erőfeszítéseket tenni (Okechukwu, 2014). Ilyen esetekben a személy kevésbé kíván 

új munkahelyet keresni, és a jelenlegi munkájával kapcsolatos elégedettsége nő. Ilyenkor 

még akkor is erősödik a dolgozó elkötelezettsége és nyereség-érzete, ha erős nyomás alatt 

van (McCall & Morrison, 1988). 

Ezzel ellentétben az akadályozó, hátráltató események negatívan korrelálnak az eredmé-

nyességgel (Reilly & Stroh, 1997), mivel az egyén veszít a jövőképéből, és csökken a mun-

káltató iránti bizalma. Ez a kutatási eredmény rávilágít arra, hogy önmagában a stressz nem 

jelent minden esetben negatívumot, sőt bizonyos területei pozitív változást idéznek elő.  

Megbeszélés 

Jelen cikk szerzői szerint a fentiek alapján a munkahellyel vagy munkával összefüggő 

stressz olyan változásokat jelent a személy számára, amely az egyén pszichológiai és/vagy 

fiziológiai állapotát változtatja meg, amely a normálistól vagy átlagostól eltérő működés-

ben nyilvánul meg. Mindez az egészség romlásához vezethet mind átmeneti, mind hosz-

szabb időtávra. Megállapítható, hogy a munkavállaló egészsége az egyén mentális és fizi-

kai állapotának függvénye. Az összefoglalt irodalom alapján megállapítható, hogy az 

egészségi állapot korrelál a jól-léttel, a jól-lét pedig a teljesítménnyel. Az egymásba fonódó 

és egymásnak előfeltételként szolgáló tényezők úgy is felfoghatók, hogy mindegyik függ 
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a másiktól (Davidson & McEwen, 2012). A stressz gyakran visszatérő előfordulása azon-

ban minden bizonnyal túlmutat az egészségügyi problémákon, hiszen a dolgozó kimerü-

lése, elégedetlensége, teljesítményromlása, betegsége vagy munkából való kiesése kézzel-

fogható veszteséget okoz a vállalatnak (Schuler, 1980). A stresszt nagy mértékben befo-

lyásolja a társas támogatás megléte, mind a munkahelyen belül (kollegák, felettesek), mind 

azon kívül (család, baráti kör) (Cummings, 1990).  

A munkáltatóknak továbbá érdemes lenne a tárgyalt két eltérő dimenziót (kihívás-okozta 

stressz, akadályozó tényezők-okozta stressz) differenciálni, hiszen ha nem ismerik fel a 

kétféle stresszor-terület közötti különbséget, előfordulhat a munkahelyi motiváció és sti-

muláció nem akaratlagos csökkentése. Ha az egyén által jelzett stresszt egyetlen, differen-

ciálatlan skálán mérjük, nehéz a stressz és a munkahelyi eredményesség közötti kapcsolat 

feltárása, mivel a két típusú dimenzió nem mérhető külön-külön. Érdemes olyan variánso-

kat vizsgálni, amelyek a lojalitásra, a felmondási szándékra, és más munka keresésére vo-

natkoznak. 

Szerzők javaslata szerint érdemes és elengedhetetlen mind a stresszor (a stresszt kiváltó 

tényezők), mind pedig a stressz megjelenési formáinak a vizsgálata, hiszen egyikből kö-

vetkezik a másik, és együtt vizsgálva a kettőt közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy megértsük, 

mi váltja ki a stressz jeleit az egyén esetében, és mi lenne a megfelelő eszköz ennek meg-

oldására.  
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A pályázók stressz-percepciója és 

reagálási formái állásinterjún 

A tanulmány célja a pályázók állásinterjú-okozta stresszre és egyéb tényezőkre adott válasz-

reakciójának és attitűdjének vizsgálata, valamint azon legfontosabb stressztényezők azonosítása, 

amelyek befolyásolják  vagy ellenkezőleg, nem befolyásolják  az állásinterjú résztvevőit. Az ál-

lásinterjút a pályázó gyakran stresszes helyzetként éli meg, amely erőteljes koncentrációt és magas 

fokú figyelmet követel. A stressz által okozott emocionális változások befolyásolhatják a tel-

jesítményt, és ennek következményeként az eredményt. A szerző tapasztalatai szerint a legtöbb jelölt 

a stresszinterjút és a bizottság előtti interjút találja a legnagyobb mértékben stresszesnek, továbbá 

az interjút vezető személy viselkedése és személyisége az a tényező, amely a stressz-szint csökken-

éséhez vezethet. A problémát kérdőíves megkérdezéssel kutattuk egy budapesti, informatikai szol-

gáltatásokkal foglalkozó multinacionális cég véletlenszerűen kiválasztott mintájának fel-

használásával. Kulcsszavak: Állásinterjú, interjú, stressztényezők, stress. 

Háttér 

Az állásinterjút gyakran tekintik az élet egyik legnehezebb helyzetének (Haffner, 2016). A 

manapság jellemző stresszes és gyorsan változó munkakörnyezetben a szorongás érzése 

meglehetősen gyakori (Yuen, 1998), és ez az állásinterjú-helyzetben is megjelenhet. Az 

adott munkakörre legmegfelelőbb jelölt kiválasztásához a munkáltatók leginkább a szemé-

lyes interjú módszerét részesítik előnyben. Abból a tényből kiindulva, hogy egy interjú 

vizsgahelyzetként jelenik meg (Heimberg, Keller & Peca-Baker, 1986), nem meglepő, 

hogy a stressz és a szorongás az interjú és az egész kiválasztási folyamat szerves része.  

A „stressz” és a „szorongás” kifejezés egymás szinonimájaként jelenhet meg a pályá-

zóknál, amelyet gyakran sem percepciójuk során, sem pedig az írásbeli értékelés során nem 

tudnak megkülönböztetni. Mindkét esetben fizikai tünetek jellemzőek (mint pl. izomfeszü-

lés, fejfájás, izzadás, heves szívverés), ám értelmezésünk szerint a stressz olyan válaszre-

akció, amelynek rövidebb az időtartama, különösen, ha az adott vizsgálati helyzetet tekint-

jük. Ezzel ellentétben a szorongást itt abban az értelemben használjuk, hogy ez egy, a 

stressz által kiváltott jelenség, amely hosszabb ideig fennállhat, valamint az egyén életének 

más területeire is kihathat. Ide tartozik többek között az alvászavar, kimerültség, ingerlé-

kenység, koncentráció-készség elvesztése, valamint a korábban említett fizikai tünetek bár-

melyike. Jelen vizsgálat során a válaszadók számára a stressz és a szorongás fogalmát  nem 

különböztettük meg, ezért a két fogalmat a továbbiakban összevontan értelmezzük.  

A pályázók esetében kialakuló stressznek komoly következményei lehetnek az adott mun-

kakör betöltése tekintetében, ilyen például a nem kielégítő interjú-teljesítmény, holott ezen je-

löltek alkalmazásuk esetén akár kiváló eredményt is elérhetnek (McCarthy, Goffin 2004). 

Nyilvánvaló, hogy a jelöltek fő célja saját teljesítményük maximalizálása annak érdekében, 

hogy az általuk megpályázott pozíciót elnyerjék. A pályázóra gyakorolt hatások között nem 

csupán a sztenderd és könnyen észlelhető tényezők szerepelnek, hanem a környezet is je-

lentősen befolyásolja a viselkedését és teljesítményét.  

Applebaum (Applebaum et al., 2010) az ápolószemélyzet stressz szintjét mérő kórházi 

környezetben végzett vizsgálatában olyan környezeti tényezőket elemez, mint a zaj, a fény, 

a levegő minősége, a páratartalom, az esztétikus berendezés és a hőmérséklet, de további 

tényezőként említi a szagot és a színeket is, amelyek mind befolyásolják a személyeket. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a teljesítőképességet nagymértékben befolyásolja a fi-

zikai környezet, de nem csupán ezt, hanem számos további funkciót is érint, mint például 

a szorongást, a viselkedést vagy a kommunikációt. 
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A szakirodalomban kevés vizsgálat található a pályázó állásinterjún mutatott teljesítmé-

nyének vizsgálatára, és ezek is csupán kis számú mintán végzett kutatások (Ayres & 

Crosby, 1995; Ayres et al., 1998; Delery & Kacmar, 1998), holott egy interjú feltétlenül 

olyan esemény, ahol a szorongás és a stressz megjelenik és mérhető. Mivel nem áll rendel-

kezésre pontos és egységes eszköz a stressz mérésére, a korábbi vizsgálatok nem konzisz-

tensek az interjún nyújtott teljesítmény és a stressz korrelációjának értékelésében (Keenan, 

1978; Ayres & Crosby, 1995). 

McCarthy és Goffin (2004) ezt a hiányosságot pótolandó megvizsgálta az állásinterjú  

által keltett szorongás konstruktumának elméleti alapjait. A vizsgálat alapján egy többdi-

menziós módszert fejlesztettek ki, amelynek az angol „Measure of Anxiety in Selection 

Interviews” (“Az állásinterjún megjelenő szorongás mérése”, MASI) nevet adták. Ez a 

módszer az interjún észlelt szorongás öt dimenzióját értékeli: kommunikáció, megjelenés, 

társas tényezők, teljesítmény és viselkedés. A mérési módszert  alkalmazva a kutatók meg-

állapították, hogy a vizsgált dimenziók negatívan korrelálnak az interjún nyújtott teljesít-

ménnyel. Kimutatható, hogy az alacsony társas szorongással rendelkező egyéneket szoci-

álisan pozitívabbnak (Hawkins & Steward, 1991) és intelligensebbnek tekintették (Rich-

mond, Beatty & Dyba, 1985). A MASI láthatóan jobban alkalmazható és pontosabb eszköz 

a szorongás felmérésére, mint más, általános, vizsgálati módszerek. A vizsgálat azt is ki-

mutatta, hogy az interjún megjelenő szorongás csökkentése megkönnyíti a pályázók szá-

mára az adott helyzetet, amely javítja a kiválasztási folyamat minőségét. 

Egy másik vizsgálat arra a következtetésre jutott (Cook, Vance & Spector, 2000), hogy 

az alacsonyabb szintű szorongással bíró jelöltek nagyobb valószínűséggel kaptak esélyt 

egy második körös interjúra, összehasonlítva a jobban szorongó egyénekkel. A kutatás 

eredménye azt mutatja, hogy azok a pályázók képesek a teljesítményük maximumát nyúj-

tani, akiknél a stressz alacsony fokú, ezáltal kedvezőbb benyomást tehetnek. A gyakorlat-

ban alkalmazott felosztást követve, vizsgálatunkban az alábbi interjú típusokat különböz-

tettük meg: 
 

Interjú idegen nyelven Az interjú nem a jelölt anyanyelvén folyik. 

Interjú személyiségteszttel 
Az interjú szerves része egy személyiségteszt kitöltése, amely a személyes 

beszélgetés előtt vagy után történik meg papíron vagy online formában.  

Stresszinterjú 

Az interjún a jelöltet pszichológiai nyomás alá helyezik abból a célból, 

hogy a teljesítménye és válaszreakciója stressz alatt mérhető legyen (pl. tá-

madó vagy sértő viselkedés a kérdező részéről, szélsőséges körülmények 

megteremtése, a jelölt szavainak szándékos félreértelmezése stb.).  

Második és harmadik körös 

interjúk 

Az első személyes interjút második vagy harmadik megbeszélés követi, 

gyakran a munkáltató más képviselőjével. 

Interjú ügyvezető igazgatóval/ 

tulajdonossal 
Interjú a munkáltató ügyvezető igazgatójával vagy a cég tulajdonosával.  

Interjú külföldi vezetővel 

idegen nyelven 
Interjú a munkáltató külföldi vezetőjével, nem a jelölt anyanyelvén. 

Interjú emberi erőforrás képvi-

selővel, anyanyelven 

Interjú a személyzeti osztály képvselőjével ("HR" -Human Resources), 

nem a leendő szakmai vezetővel. 

 

Interjú típusok Jelöltek száma 
Interjúztatók 

(kérdezők) száma 

Hagyományos interjú 1 1 

Több résztvevős interjú 1 2-3 

Bizottság előtti interjú 1 4-6 

Csoportos interjú 6-12 4-6 
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Célkitűzések 

Az itt bemutatott kutatás célja, hogy azonosítsa a fent említett stressztényezők , és a hozzá-

juk kapcsolódó érzések szerepét a pályázóknál, valamint vizsgálja az attitűdjüket, érzései-

ket, benyomásaikat és a szorongásuk tudatosodását az állásinterjú során. Az alábbi három 

hipotézist vettük fel: 

Hipotézisek 

A jelöltek attitűdjének felmérése a különböző interjútípusok esetén: 

1.) Hipotézis: A pályázók többsége a stresszinterjút és a bizottság előtti interjút találja 

a leginkább stresszes típusú interjúnak; 

A legfontosabb stresszelem kimutatása, amely hatással lehet a teljesítményre, és amely 

befolyásolja a végeredményt: 

2.) Hipotézis: A vizsgált tételek közül a pályázók többsége a fizetésre vonatkozó kér-

déseket találja a legstresszesebbnek; 

Azon módszerek és eszközök azonosítása, amelyek csökkentik a jelölt stressz szintjét az 

állásinterjún: 

3.) Hipotézis: A pályázók többsége úgy véli, hogy a közvetlen kommunikációs stílus 

és a bemelegítő (“ice breaking”) kérdés fontos szerepet játszik az interjú során. 

Módszer és minta 

A kutatást egy multinacionális, informatikai szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat helyszí-

nén folytattuk Budapesten, amelynek központja az Egyesült Államokban, Pennsylvaniában 

található. A vállalatcsoport számítástechnikai megoldásokat kínál, valamint komplex in-

formatikai problémákat kezel globális piacon működő vállalatok számára, köztük kor-

mányzati szervezeteknek, oktatási, banki és gyógyszeripari vállalkozásoknak. A kutatás-

ban alkalmazott vizsgálati minta a budapesti központ különböző szervezeti egységeiben 

dolgozó, a vállalati hierarchiában különböző pozíciókat betöltő személyekből ál lt: beosz-

tott munkatársakból, középvezetőkből és felsővezetőkből. 

A vizsgálati minta az 1. táblázatban található. 

A vizsgálati kérdőív 

A kutatás célját figyelembe véve egy 24 kérdést tartalmazó kérdőívet dolgoztunk ki, amely, 

a statisztikai adatokat nem számítva, két fő szakaszból állt. Az első szakasz a személy 

általános elképzeléseit vizsgálta az interjúkkal kapcsolatban, valamint az észlelt stresszt 

azonosította és mérte. 

A második rész az esemény fizikai környezetének jellemzőit és az ezzel kapcsolatos 

percepciókat vizsgálta. Jelen cikk kizárólag az első szakasz vizsgálatára korlátozódik, 

amely a stressztényezőkkel kapcsolatos eredményeket tárta fel. 

A vizsgálat 

A vizsgált szervezet különböző részlegein dolgozó, véletlenszerűen kiválasztott 150 mun-

katársát kértük fel az online kérdőív kitöltésére, amelyből 112 válasz érkezett (75% -os vá-

laszadási ráta). Mivel nem volt lehetőség kérdést megválaszolatlanul hagyni, minden kér-

dést fel lehetett dolgozni. A kérdőív bevezetésében tájékoztattuk a résztvevőket a kutatás 

céljáról, valamint megerősítettük az adatok biztonságára vonatkozó irányelveket. A rész-

vételt anyagi juttatásokkal nem kompenzáltuk, és a kutatásban való részvétel önkéntes volt.  

A demográfiai adatokat (életkor, iskolai végzettség, lakóhely és jelenlegi munkakör) kö-

vetve a kérdőív négy feltáró kérdéssel kezdődött, amelyek az egyének - az interjúra vonat-

kozó - általános tapasztalataira vonatkoztak. Nevezetesen, az alábbi tényezőket vizsgáltuk: 
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hány állásinterjún vett részt a pályázó eddig élete során, milyen általános benyomásokat 

szerzett, átlagosan hány interjúztató személy volt jelen, valamint milyen hosszú ideig tar-

tottak a meghallgatások. Ezt a szekciót a jelölt észlelt stressz szintjével kapcsolatos kérdé-

sek követték, majd arra kérdeztünk rá, hogy a személyek véleménye szerint mely eszközök 

lehetnek a stressz csökkentésére alkalmasak. 

1. táblázat: Vizsgálati minta 

Kérdés Válasz n Százalék 

Nem 
Férfi 50 44,6 

Nő 62 55,4 

Kor 

20-30 év 44 39,3 

31-40 év 54 48,2 

41-50 év 13 11,6 

51 felett 1 0,9 

Végzettség 

Érettségi 7 6,3 

Érettségi és OKJ bizonyítvány 6 5,4 

Egyetemi/főiskolai BA diploma 50 44,6 

Egyetemi/főiskolai MA diploma 47 42 

PhD, DLA  2 1,7 

Lakhely  

Főváros  70 62,5 

Megyeszékhely 11 9,8 

Megyei város 18 16,1 

Község, falu 9 8 

Külföld 4 3,6 

Jelenlegi beosztás 

Beosztott alkalmazott  77 68,7 

Középvezető 17 15,2 

Felsővezető, Menedzser 2 1,8 

Egyéb 3 2,7 

 

A következő 4 kérdés a vizsgált személyek állásinterjúval kapcsolatos általános tapasz-

talataira vonatkoztak. A kérdések és az eredmények a 2. táblázatban láthatóak. 

2. táblázat: A pályázók tapasztalatai állásinterjúk vonatkozásában 

Kérdés Válasz n Százalék 

Hány állásinterjún vett részt élete során pá-

lyázóként? 

1-2 3 2,7 

3-5 35 31,3 

6-10 37 33,0 

11-15 16 14,3 

15+ 20 17,9 

Nem tudom/Nem emlékszem 1 0,9 

Általában milyen benyomást szerzett azokról 

az interjúkról, amelyeken részt vett? 

Nagyon pozitív 13 11,6 

Inkább pozitív 68 60,7 

Semleges 22 19,6 

Inkább negatív 9 8,0 

Nagyon negatív 0 0,0 

Általában hányan voltak jelen az interjúkon a 

munkáltató oldaláról?  

1 17 15,2 

2 70 62,5 

3 20 17,9 

4 4 3,6 

5 0 0,0 

5-nél többen 1 0,9 
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Általában mennyi ideig tartottak azok az in-

terjúk, amelyeken részt vett?  

30 perc vagy kevesebb 21 18,8 

1 óra 77 68,8 

1,5 óra 8 7,1 

2 óra 2 1,8 

2 óránál több 4 3,6 

 

Az állásinterjúkon történt részvétel relatíve nagy száma (3-5 és 6-10 számú interjún 

résztvettek összesen 64,3%; 15 vagy több: 17,9%) a feltételezések szerint a válaszadók 

korosztálybeli eloszlásának köszönhető. Az a tény, hogy a válaszolók több, mint 60% -a 

tartozik a 31 év felettiek csoportjába, arra utal, hogy a résztvevők többsége tisztában van 

az interjúzási folyamatokkal, és határozott, pozitív általános véleményt alakított ki (az ‘in-

kább pozitív’ válasz aránya 60,7%). A kérdések egyikében sem találtunk szignifikáns kü-

lönbséget a nemeket illetően. 

Az egyéb változókat tekintve látható, hogy általában két személy volt jelen a munkáltató 

oldaláról (62,5%), és az állásinterjúk az esetek túlnyomó részében 1 óráig tartottak 

(68,8%). 

A következő kérdések a résztvevő által észlelt stresszre vonatkoznak a különböző állás-

interjú típusokra bontva. A kérdéseket és az eredményeket a 3. táblázat foglalja össze.  

3. táblázat: A pályázó által észlelt stressz az egyes állásinterjú-típusok esetén 

Változók Válasz n Százalék 

Interjú 2 résztvevővel (1 interjúztató, 1 jelölt) 

Rendkívül nagy stresszt jelent 1 0,9 

Elég nagy stresszt jelent 26 23,2 

Közepes mértékű stresszt jelent 16 14,3 

Kis mértékű stresszt jelent 42 37,5 

Nem jelent stresszt 27 24,1 

Interjú több résztvevővel (2-3 interjúztató, 1 jelölt) 

Rendkívül nagy stresszt jelent 9 8,0 

Elég nagy stresszt jelent 47 42,0 

Közepes mértékű stresszt jelent 8 7,1 

Kis mértékű stresszt jelent 30 26,8 

Nem jelent stresszt 18 16,1 

Bizottság előtti interjú (4-6 interjúztató, 1 jelölt) 

Rendkívül nagy stresszt jelent 45 40,2 

Elég nagy stresszt jelent 40 35,7 

Közepes mértékű stresszt jelent 6 5,4 

Kis mértékű stresszt jelent 14 12,5 

Nem jelent stresszt 7 6,3 

Csoportos interjú (4-5 interjúztató, 6-12 jelölt) 

Rendkívül nagy stresszt jelent 27 24,1 

Elég nagy stresszt jelent 33 29,5 

Közepes mértékű stresszt jelent 20 17,9 

Kis mértékű stresszt jelent 20 17,9 

Nem jelent stresszt 12 10,7 

Interjú idegen nyelven 

Rendkívül nagy stresszt jelent 4 3,6 

Elég nagy stresszt jelent 26 23,2 

Közepes mértékű stresszt jelent 28 25,0 

Kis mértékű stresszt jelent 23 20,5 

Nem jelent stresszt 31 27,7 

Interjú személyiségteszttel 

Rendkívül nagy stresszt jelent 3 2,7 

Elég nagy stresszt jelent 26 23,2 

Közepes mértékű stresszt jelent 29 25,9 

Kis mértékű stresszt jelent 29 25,9 

Nem jelent stresszt 25 22,3 
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Stresszinterjú 

Rendkívül nagy stresszt jelent 26 23,2 

Elég nagy stresszt jelent 45 40,2 

Közepes mértékű stresszt jelent 19 17,0 

Kis mértékű stresszt jelent 12 10,7 

Nem jelent stresszt 10 8,9 

Második és harmadik körös interjúk általában 

Rendkívül nagy stresszt jelent 14 12,5 

Elég nagy stresszt jelent 49 43,8 

Közepes mértékű stresszt jelent 19 17,0 

Kis mértékű stresszt jelent 19 17,0 

Nem jelent stresszt 11 9,8 

Interjú ügyvezető igazgatóval/tulajdonossal 

Rendkívül nagy stresszt jelent 24 21,4 

Elég nagy stresszt jelent 45 40,2 

Közepes mértékű stresszt jelent 13 11,6 

Kis mértékű stresszt jelent 19 17,0 

Nem jelent stresszt 11 9,8 

Interjú külföldi vezetővel idegen nyelven 

Rendkívül nagy stresszt jelent 28 25,0 

Elég nagy stresszt jelent 37 33,0 

Közepes mértékű stresszt jelent 14 12,5 

Kis mértékű stresszt jelent 22 19,6 

Nem jelent stresszt 11 9,8 

Interjú emberi erőforrás képviselővel, anyanyelven 

Rendkívül nagy stresszt jelent 3 2,7 

Elég nagy streszt jelent 19 17,0 

Közepes mértékű stresszt jelent 26 23,2 

Kis mértékű stresszt jelent 34 30,4 

Nem jelent stresszt 30 26,8 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a résztvevők a bizottság előtti állásinterjút 

találták a legstresszesebbnek (40,2%) Ez után a csoportos interjú és a külföldi vezetővel 

folytatott idegen nyelvű interjú következett. Az adatok alapján a két résztvevővel és az 

emberi erőforrás képviselőjével folytatott interjút találták a résztvevők a legkevésbé stresz-

szesnek. Megállapítható, hogy ha akár külföldi vezető, akár több interjúztató van jelen, az 

észlelt stressz ennek megfelelően nő. Az első hipotézis feltevésével szemben a 

stresszinterjú nem az a típusú interjú, amely a jelöltekben a legnagyobb észlelt stresszt 

okozza. 

A 4. táblázat a jelölt interjú közben észlelt stressz-szintjét és tapasztalatait foglalja össze. 

4. táblázat: A jelölt észlelt stressz-szintje a legutóbbi állásinterjú során, 

amelyen pályázóként részt vett 

Változók  Erősen éreztem/ 

tapasztaltam 

Kevésbé erősen 

éreztem/ 

tapasztaltam 

Alig éreztem/ 

tapasztaltam 

Nem 

éreztem/nem 

tapasztaltam 

Erős szívdobogás 
n 12 28 43 29 

s% 10,7 25,0 38,4 25,9 

Fejfájás 
n 0 1 7 104 

% 0,0 0,9 6,3 92,9 

Emésztési problémák, gyo-

morfájdalom 

n 7 3 23 79 

% 6,3 2,7 20,5 70,5 

Kézremegés 
n 2 5 29 76 

% 1,8 4,5 25,9 67,9 

Felejtés, emlékezetkiesés 
n 0 5 29 78 

% 0,0 4,5 25,9 69,6 

Leblokkolás 
n 2 10 36 64 

% 1,8 8,9 32,1 57,1 
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Bőrkiütések 
n 1 2 0 109 

% 0,9 1,8 0,0 97,3 

Düh 
n 0 2 4 106 

% 0,0 1,8 3,6 94,6 

Ingerlékenység 
n 0 3 5 104 

% 0,0 2,7 4,5 92,9 

Csökkent önbizalom 
n 3 9 32 68 

% 2,7 8,0 28,6 60,7 

Kimerültség 
n 5 7 28 72 

% 4,5 6,3 25,0 64,3 

Szóbeli kifejezőkészség 

romlása, dadogás 

n 2 11 31 68 

% 1,8 9,8 27,7 60,7 

Szájszárazság 
n 5 10 32 65 

% 4,5 8,9 28,6 58,0 

Nehéz légzés 
n 0 7 19 86 

% 0,0 6,3 17,0 76,8 

Izzadás 
n 6 22 40 44 

% 5,4 19,6 35,7 39,3 

Görcsös kéz vagy láb 
n 0 0 5 107 

% 0,0 0,0 4,5 95,5 

Tüsszentés 
n 0 0 1 111 

% 0,0 0,0 0,9 99,1 

Indokolatlan nevetés 
n 0 1 15 96 

% 0,0 0,9 13,4 85,7 

 

Amennyiben az „Erősen éreztem/tapasztaltam” és a „Kevésbé erősen éreztem/tapasztal-

tam” válaszokat a stressz jelének tekintjük, az alábbi válaszok értek el nagyobb százalék-

arányt: erős szívdobogás (35,7%), izzadás (25%), szájszárazság (13,4%), szóbeli kifejező-

készség romlása, dadogás (11,6%), kimerültség (10,8%) emésztési problémák, gyomorfáj-

dalom (9%). 

Fenti hat tételt tekintve a résztvevők mintegy 4,5% -a mérsékelt stresszt, 20,5% -a kevés 

stresszt jelzett, valamint 75% -a nem tapasztalta a stressz jeleit (ebből 18% -uk nem jelölte 

meg egyik választ sem, vagy csupán a felsorolt tünetek egyikét). 

Az eredmények azt mutatják, hogy számos egyén egyáltalán nem észleli a felsorolt 

pszichofiziológiai tüneteket. 

A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy a jelöltek mennyire tartják fontosnak az 

egyes körülményeket az állásinterjú során. (5. táblázat). 

Az eredményekből kitűnik, hogy pozícióval kapcsolatos információk (67%), a kérdezési 

lehetőség (55,4%), a fizetés tisztázása (55,4%) és az interjúztató személye (53,6%) a leg-

lényegesebb elemek a felsorolt körülmények közül a résztvevőknek. Az interjúztató élet-

kora, az italok és snack kínálata, az ülőhely megválasztásának lehetősége, valamint az in-

terjúztató neme rendkívül alacsony pontszámot ért el, azaz mindegyiket kevesebb, mint 6 

személy jelölte meg. 

5. táblázat: A jelölt által fontosnak tartott körülmények az állásinterjún 

(Fontosnak tekintjük azt az elemet, amely befolyásolhatja az interjú eredményét.) 

Változók   
Nagyon 

fontos 
Fontos 

Közepesen 

fontos/semleges 

Inkább nem 

fontos 

Egyáltalán 

nem fontos 

Az interjúztató személye 
n 60 47 4 0 1 

% 53,6 42,0 3,6 0,0 0,9 

Interjúztató életkora n 4 18 49 22 19 
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% 3,6 16,1 43,8 19,6 17,0 

Felkínált innivaló 
n 5 20 38 26 23 

% 4,5 17,9 33,9 23,2 20,5 

Rövid bevezető beszél-

getés 

n 34 57 14 6 1 

% 30,4 50,9 12,5 5,4 0,9 

Kérdezési lehetőség 
n 62 39 5 4 2 

% 55,4 34,8 4,5 3,6 1,8 

Barátságos, oldott légkör 
n 48 42 13 7 2 

% 42,9 37,5 11,6 6,3 1,8 

Interjúztató neme 
n 2 5 51 9 45 

% 1,8 4,5 45,5 8,0 40,2 

Információk a megpályá-

zott pozícióról 

n 75 32 3 2 0 

% 67,0 28,6 2,7 1,8 0,0 

Felkínált snack 
n 2 1 33 15 61 

% 1,8 0,9 29,5 13,4 54,5 

A munkahely könnyű 

megközelíthetősége 

n 12 51 28 14 7 

% 10,7 45,5 25,0 12,5 6,3 

Ülőhely megválasztása 

az interjún 

n 3 22 46 15 26 

% 2,7 19,6 41,1 13,4 23,2 

Ülőhely elhelyezkedése 

az interjún 

n 8 36 42 11 15 

% 7,1 32,1 37,5 9,8 13,4 

Fizetés megbeszélése  
n 62 39 5 4 2 

% 55,4 34,8 4,5 3,6 1,8 

Nyugodt környezet és 

hangulat összességében 

n 45 45 12 4 6 

% 40,2 40,2 10,7 3,6 5,4 

 

Az eredményekből az látható hogy az állásinterjún a résztvevők elsősorban a munkához 

kapcsolódó tényekre összpontosítanak, nem pedig a kiegészítő körülményekre, mint pél-

dául az ételre vagy a másik személy életkorára. A környezeti és egyéb tényezők kis mér-

tékben befolyásolják a válaszadók teljesítményét, holott az erre vonatkozó észlelések meg-

történnek (Haffner, 2016). 

A 6. táblázat a különböző elemek és tényezők által okozott és észlelt stresszt foglalja össze. 

6. táblázat: Egyéb témák és elemek említése során észlelt stressz az  állásinterjún 

Változók   
Nagyon erős 

stresszt jelent 

Meglehető-

sen erős 

stresszt jelent 

 Inkább 

kényelmetlen 

érzést okoz 

Kis mértékű 

stresszt 

jelent 

Nem jelent 

stresszt 

Családi háttér 
n 8 12 26 20 46 

% 7,1 10,7 23,2 17,9 41,1 

Fizetés 
n 6 20 24 36 26 

% 5,4 17,9 21,4 32,1 23,2 

Szakmai eredmények emlí-

tése 

n 2 5 11 31 63 

% 1,8 4,5 9,8 27,7 56,3 

Szemközti elhelyezkedés 

az interjúztatóval 

n 3 3 3 19 84 

% 2,7 2,7 2,7 17,0 75,0 

Szélsőséges fényviszonyok 

(túl világos vagy túl sötét 

helyiség) 

n 6 19 33 31 23 

% 5,4 17,0 29,5 27,7 20,5 

Egyéb személyes témák 

(pl. hobbi, szabadidő) 

n 2 3 14 15 78 

% 1,8 2,7 12,5 13,4 69,6 

Erősségek és gyengeségek 

említése 

n 5 17 21 36 33 

% 4,5 15,2 18,8 32,1 29,5 

Saját születési idő, életkor n 1 1 8 13 89 
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% 0,9 0,9 7,1 11,6 79,5 

Vallási hovatartozás 
n 12 9 19 8 64 

% 10,7 8,0 17,0 7,1 57,1 

Korábbi munkahelyi konf-

liktusok 

n 3 9 26 27 47 

% 2,7 8,0 23,2 24,1 42,0 

Munkanélküli periódus 

említése 

n 5 11 26 19 51 

% 4,5 9,8 23,2 17,0 45,5 

Politikai elkötelezettség 
n 19 17 18 17 41 

% 17,0 15,2 16,1 15,2 36,6 

 

Látható, hogy a politikai elkötelezettség említése az a téma, amely a legnagyobb pont-

számot, így a legnagyobb észlelt stressz-szintet érte el (17%). A többi témát kevesebb, mint 

13 fő jelölte meg. A következő legmagasabb érték a vallási elkötelezettség (10,7%). Figye-

lemreméltó, hogy a politikai hovatartozás említéséhez köthető stressz továbbra is az első 

helyen áll, amikor a „nagyon erős stressz” és a „meglehetősen erős stressz” kategóriát 

együttesen vesszük figyelembe (32%). Ezt követi a fizetés, a szélsőséges fényviszonyok , 

és az egyén erősségeinek és gyengeségeinek említése , közel hasonló értékekel (23,3%, 

22,3%, 19,7%). 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a 2. hipotézis, amely szerint a pályázók a fizetési 

tárgyalást tekintik a legnagyobb stressztényezőnek, nem tekinthető bizonyítottnak. 

A válaszadók többsége nem észlel stresszt, ha az állásinterjún az életkorát vagy a szüle-

tési idejét említik (79,5%). Ez azzal magyarázható, hogy a kitöltők átlagos életkora 32,8 

év volt, túlnyomó részben a 26 és 35 év közötti korosztályból. A második legnagyobb cso-

portot a legkisebb stresszt okozó kategóriában az interjúztatóval való szemközti  elhelyez-

kedés képviseli (75%). Ez az eredmény nem támasztja alá azt a human erőforrás szakem-

berek által hangoztatott vélekedést, miszerint a szemközti elhelyezkedés szorongást keltő 

és túlzottan hivatalos pozíció. A kutatási eredmények alapján ez a tényező nem jelenik meg 

tudatosan a pályázók esetében. 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a résztvevők álláspontja szerint milyen esz-

közökkel és módszerekkel lehet csökkenteni az állásinterjún megjelenő stresszt. Mivel ez 

a kérdés nyílt végű volt, számos különböző válasz érkezett. A válaszok kategorizálása és 

validálása érdekében 9 csoportot hoztunk létre, és a válaszokat tartalmuk alapján valame-

lyik kategóriába soroltuk. Az eredményeket az 1. ábra tartalmazza. 

Az eredmények alapján a megkérdezettek közel fele (45,5%) úgy vélekedik, hogy az 

informális, közvetlen beszédmód, a bemelegítő (jégtörő – „ice breaking”) beszélgetés lé-

nyeges tényezők, amelyek határozottan csökkentik az állásinterjún észlelt stresszt. A többi 

feltételt szignifikánsan kisebb mértékben jelölték meg, amelyből a környezeti tényezőkre 

(mint pl. berendezés, növények, kilátás, stb.), mint második legfontosabb elemre 15,2% 

válasz érkezett. A munkával kapcsolatos információk és a kérdezési lehetőség nem minő-

sült lényeges stresszoldó tényezőnek. Egyetlen személy jelezte, hogy az interjú során nincs 

szükség a stressz csökkentésére, mivel ezt a munka során sem lehet elkerülni, ezért a nyu-

godt és kellemes interjúzási körülmények irreális elvárásokat generálhatnak a jelöltekben.  
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1. ábra. A pályázó által stresszcsökkentő tényezőnek minősülő tételek az állásinterjún  

 
 

A következő kérdés szorosan kapcsolódik az előzőhöz, és arra vonatkozott, hogy a pá-

lyázónak személyesen mely elem okozza a legnagyobb stresszt általában az állásinterjún.  

Az eredményeket a 2. ábra tartalmazza. 

2. ábra. A pályázók által a legnagyobb stresszfaktort jelentő tényezők az állásinterjún 

 
 

Mivel ez a kérdés is nyílt végű volt, számos különböző válasz érkezett. A válaszok ka-

tegorizálása és validálása érdekében 10 csoportot hoztunk létre, és a válaszokat tartalmuk 

alapján valamelyik kategóriába soroltuk. 

Az eredmények alapján látható, hogy a jó benyomás keltése és a megfelelő teljesítmény 

prezentálása érte el a legmagasabb pontszámot (33%). Az összes többi változó értéke 16% 

alá esik. A második legmagasabb értéket az interjúztató inkompetenciája/személyisége 

kapta (15,2%), de szorosan ezután következnek azok, akik nem tudják vagy nem válaszol-

tak (14,2%). Csak 1,8%-uk jelezte az idegen nyelvű interjút, mint a legnagyobb személyes 

stresszforrást, amely annak a ténynek köszönhető, hogy a vállalat alkalmazottai anyanyel-

vükön kívül legalább egy idegen nyelvet beszélnek. 
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Fentiek alapján kijelenthető, hogy az interjún a jelöltek többsége törekszik a jó benyo-

más keltésére, valamint a lehető legmagasabb szintű teljesítményre, és az önbizalom hiá-

nyát stresszforrásként éli meg. A környezeti tényezők ennél a kérdésnél szignifikánsabban 

kisebb szerepet játszottak, mint az 1. grafikon kérdései esetében. 

Diszkusszió 

Az 1. hipotézist („A pályázók többsége a stresszinterjút és a bizottság előtti interjút találja 

a leginkább stresszes típusú interjúnak”) a kutatás eredménye nem támasztotta alá teljes 

mértékben, csupán részben tekinthető bizonyítottnak.  

A 3. táblázat eredményei alapján a jelöltek többsége a bizottsággal való interjút találja a 

leginkább stresszes típusúnak, a „stresszinterjú” csak a negyedik helyet érte el ebben a 

rangsorban, ami arra enged következtetni, hogy ez a típusú állásinterjú nem tekinthető ki-

ugróan feszültségkeltőnek. Bár a humánerőforrás-szakemberek a stresszinterjút tekintik a 

legnehezebbnek az összes közül, ez a technika nem jellemző a kiválasztási folyamat során, 

mivel több etikai kérdést is felvet. A jelen tanulmányban szereplő válaszadók  feltételezé-

seink szerint nem feltétlenül értették, hogy pontosan mit jelent az ún. stresszinterjú a gya-

korlatban, ezért a válaszok ilyen szempontból némileg torz eredményt mutathattak. 

A 2. hipotézist („A vizsgált tételek közül a pályázók többsége a fizetésre vonatkozó kér-

déseket találja a legstresszesebbnek”) jelen kutatás eredménye nem támasztotta alá. 

A 6. táblázat eredménye alapján nem a fizetés (kompenzációs csomag) említése az a 

téma, amely a pályázók számára a legnagyobb stresszt okozza. Mindössze 6 személy jelölte 

meg ezt a témát a leginkább stresszesnek; míg a politikai hovatartozás stabilan az első 

helyet foglalja el, amennyiben a„nagyon erős stresszt jelent” és „meglehetősen erős stresszt 

jelent” minősítéseket öszesítve vesszük figyelembe. Ez az eredmény azért figyelemre 

méltó, mert a fizetési igény meghatározása a pályázó szakmai önértékelését jelzi, és amely-

nek nyílt, verbális megfogalmazása többnyire kellemetlen egy átlagos jelölt számára, ebből 

következően a humánerőforrás szakemberek által a leginkább stresszesnek ítélt téma. 

A 3. hipotézist („A pályázók többsége úgy véli, hogy a közvetlen kommunikációs stílus 

és a „bemelegítő” (ice breaking) kérdés fontos szerepet játszik az interjú során.”) jelen 

tanulmány hitelt érdemlően alátámasztotta. Az eredmények alapján a barátságos, feszült-

ségoldó „bemelegítő” beszélgetés segít a pályázónak a stressz csökkentésében, pozitív ér-

zelmeket general benne, ezáltal hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyén az állásinterjút kevésbé 

merev és hivatalos eseménynek érzékelhesse. 

Jelen kutatás eredményei alátámasztják, hogy a különböző típusú állásinterjúk és eltérő 

körülményeik ellenére a jelöltek többsége tisztában van a megjelenő stresszel vagy szoron-

gással. A megfelelő válaszok adása, a jó benyomás keltése , és a kiemelkedő teljesítmény 

vágya jelentős stresszfaktort jelent a számukra. A kutatás résztvevőinek álláspontja szerint 

az informális, barátságos vagy nyugalmat árasztó légkör kulcsfontosságú a szorongás csök-

kentésében. Ez az eredmény figyelemre méltó lehet a munkáltatóknak, az interjúztatóknak, 

és a kiválasztási eljárásban részt vevő személyeknek, mivel módjukban állhat olyan nyu-

godt és informális körülményeket megteremteni, amelyek megerősítőek lehetnek a jelöltek 

számára. Az állásinterjú olyan szituáció, amelyben a munkáltató meggyőzése érdekében a 

jelöltre hárul saját kompetenciáinak, készségeinek és szakértelmének bizonyítása, ezért az ő 

részéről rendkívül nagy kihívás ezt a helyzezet két egyenrangú fél tárgyalásának tekinteni. 

Korlátok 

Jelen kutatást egyetlen kiválasztott, informatikai szolgáltatásokat nyújtó multinacionális 

szervezetnél folytattuk. A válaszadói minta kiválasztása véletlenszerűen történt olyan 

egyének közül, akik korábbi életük során legalább egy állásinterjún részt vettek. Követke-
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zésképp, mivel egyetlen korábbi interjú-részvételt tűztünk ki feltételként, a többkörös in-

terjúk vagy egyéb kiválasztási módszerek (technikai jellegű interjúk, személyiségteszttel 

egybekötött interjúk, stb) megkülönböztetése nem történt meg. Az egyes stressz -ténye-

zőkre utaló kérdéseket nem specifikáltuk, a „közepesen fontos/semleges” válaszlehetőség 

jelentését nem magyaráztuk el. A kérdőív a résztvevő legutóbbi állásinterjújára kérdezett 

rá, ezért az egyének emlékezetének torzulása feltételezhető. A kérdések kizárólag a leg-

utolsó interjún észlelt stressz- vagy szorongáshatásokra összpontosítottak, ezért nem vették 

figyelembe a további stresszhatást okozó tényezőket, amelyek befolyásolhatták az egyének 

emócióit vagy attitűdjét. A stressz szintjének megállapítása a válaszadók önbevallásán ala-

pult, mérőeszközös mérés nem történt. 

Végül nem vizsgáltuk azt a tényt sem, hogy a válaszadónak volt-e előzetes információja 

az adott munkakörről, valamint ismerte-e a kiválasztási eljárás folyamatát. 

A jövőbeni kutatások során egy, a limitációkat is lefedő vizsgálatra van szükség. 
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