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Az orvostanhallgatók halálfélelme és ennek hatása az empátiára 

az orvosképzés során

Összefoglalás   Az orvostanhallgatók számára elkerülhetetlen a halállal való szembesülés,  

ami  a  halálfélelemmel  való  megküzdést  is  szükségessé  teszi.  A pre-klinikai  évek  során  a  

patológia és az anatómiai gyakorlatok a halállal való szembesülés kiemelt színterei. Az, hogy  

miképp küzdenek meg ezekkel a tapasztalatokkal, befolyásolhatja a hallgatók szemléletét, a  

páciensekkel való kapcsolatukat. Jelen kutatás főképp arra irányult, hogy felfedje azokat az  

összefüggéseket,  amelyek  az  empátia  és  a  halálfélelemmel,  a  halállal  szembesítő  

tapasztalatokkal való megbirkózás módja között állhat fenn. Eredményeink azt mutatják, hogy  

vannak olyan megküzdési minták,  amelyek mind a halálfélelemmel vagy annak valamelyik  

összetevőjével, mind az empátia valamely összetevőjével korrelálnak, így közvetítő szerepük is  

lehetséges. Az eredmények alapján alkottunk egy elméleti modellt, amely szerint a tárgyiasítás  

és  a  kogníció,  mint  megküzdési  mód,  közvetítő  szerepet  tölthet  be  a  halálfélelem  és  az  

empátiás törődés vagy az empátiás distressz közt.

1. Bevezetés

Az orvosokkal, orvostanhallgatókkal folytatott beszélgetések és tevékenységük megfigyelése 

felhívták a figyelmet arra, hogy az emberek szenvedésével, halálával való szembesülés okozta 

lelki teherrel való megküzdés befolyásolhatja személyiségük alakulását és a páciensekkel való 

kapcsolatukat. A megbirkózás módját alapvetően alakítják a pályaszocializációs folyamatok, 

valamint számos, az egészségügyi ellátás során alkalmazott rutin. Egyes megküzdési módok 

megnehezíthetik,  hogy megfeleljenek annak az elvárásnak,  hogy az orvosok holisztikusan 

viszonyuljanak  pácienseikhez,  és  megfelelő,  empatikus  emberi  kapcsolatot  tartsanak  fenn 

velük. Mindez felveti a kérdést, hogy a várt szemléletváltás érdekében miképp lehetne lelkileg 

támogatni az orvostanhallgatókat? Fontos, hogy ne csak elvárásokat fogalmazzunk meg az 

orvosi  hivatást  választókkal  szemben,  hanem  támogassuk  is  őket,  nézzük  meg  miképp 

csökkenthetjük  az  amúgy is  jelentős  terheiket  –  ehhez  a  kulcsot  viselkedésük  hátterének 

vizsgálata adja.



A test-lélek  dualizmus  alapozta  meg  az  orvostudományban  azt  a  szemléletmódot, 

amelyet  a  biomedikális  modell  testesít  meg  (Kulcsár,  2002a).  Engel  (1977)  Rasmussent 

idézve kiemeli, hogy a biomedikális modell arra a hallgatólagos megegyezésre megy vissza, 

mely a boncolások gyakorlatának megindulása korában a keresztény egyház és az orvosok 

között jött létre az emberi lélek vizsgálatára vonatkozó tabu formájában, mely kizárólagosan a 

teológia fennhatósága alatt állt. A szemléletváltozás tekintetében mérföldkőnek számít, hogy 

Engel  1977-ben meghatározta  a  biopszichoszociális  modell  illetve szemlélet  fogalmát.  Az 

utóbbi évtizedekben széles körben elfogadottá vált az a tudományos tény, hogy az orvoslás 

gyakorlata  során,  annak  valamennyi  fázisában  a  természettudományos  ismereteken  kívül 

felvetődnek pszichológiai, etikai, szociológiai stb. kérdések is (Túry, 2003). És bár egyre több 

kurzuson  hangsúlyozzák  a  holisztikusabb,  a  biopszichoszociális  modellnek  megfelelő 

gyógyítás fontosságát, az orvosi metódus mégis keveset változott, aminek számos oka lehet. 

Ezeknek az okoknak egy részét  próbálja ez a  kutatás is  – pszichológiai  szempontok felől 

közelítve – vizsgálat alá vonni.

Számos  kutatás  és  elméleti  összefoglaló  fókuszál  arra,  hogy  egyfajta  értékvesztés 

figyelhető meg az orvosképzés során (Coulehan és mtsai, 2001; Bánfalvi, 2003), megváltozik 

a hallgatók attitűdje, nő a cinizmusuk (Wolf és mtsai, 1989), s a könyörületes gondoskodó 

viszonyulást  a  hűvös  személytelenség  váltja  fel  (Zeldow és  mtsa.,  1987;  Hojat  és  mtsai, 

2004).

Molnár és munkatársai (2003) úgy vélik, hogy az egyetem nem segíti a hallgatókat a 

megfelelő megküzdési mechanizmusok kialakításában, a betegekkel való kapcsolat, kudarcok 

tekintetében.  Silver  (1982)  az  orvosképzéssel  kapcsolatban  bevezette  a  "battered  child" 

fogalmát,  párhuzamot  vonva  az  orvostanhallgatók  és  a  bántalmazott  gyerekek  esetében 

bekövetkező változások tekintetében.  Kuntár  (1995) kutatásának eredményei  azt  mutatják, 

hogy a kiégés jelensége már az orvosképzés során megjelenik. Mindez felhívja a figyelmet 

arra, milyen fontos lenne a hallgatókat támogatni abban, hogy meg tudjanak küzdeni a képzés 

során szerzett tapasztalatokkal, s megfelelő módon dolgozzák fel az élményeket. Az egyik 

ilyen, a halállal is szembesítő stresszforrás a boncolás tapasztalata.

Az orvosi gondolkodás és nyelv kialakításában az oktatás során nagy szerepe van az 

anatómiai  gyakorlatnak,  amely lerakja  az új  szakmai  látásmód alapjait,  és  megalapozza a 

szomatikus  szemléletet  (Császi,  1984;  Dyer  és  mtsa.,  2000).  De  egyben  lehetőséget  is 

teremthet  a  halállal  való  szembenézésre,  a  humanista  értékek  tanítására,  valamint  a  testi 

elváltozások, betegségek keltette undor feldolgozására (Dyer és mtsa., 2000).



Az orvosoknak és az orvostanhallgatóknak a munkájuk illetve tanulmányaik során egy 

átlagemberhez képest rendkívüli mértékben kell szembesülniük a fájdalom, a betegség okozta 

szenvedéssel,  a  haldoklással  és  a  halállal.  Az  orvostanhallgatók  sajátos  kontextusban 

találkoznak az emberi testtel, a képzés első évében többnyire az anatómiai gyakorlatokon, a 

boncteremben,  de  később  is  gyakran  foglalkoznak  holttestekkel.  Képzésük  során  pedig 

fokozottan  kell  szembesülniük  a  haldoklással,  halállal.  Mindez  erősen  szorongáskeltő, 

stresszel  teli  élmény  lehet,  hiszen  a  halálfélelem  vélhetően  nem  szüntethető  meg,  csak 

valamelyest feldolgozható vagy elfojtható.

Pikó  (1999)  biomedikális  egészségmodell  értelmezésében  a  betegségnek,  a 

szenvedésnek, az öregedésnek vagy a halálnak, mint nemkívánatos, kellemetlen állapotnak a 

legyőzése  csak  idő  kérdése,  és  a  további  technológiai  fejlődés  hihetetlen  távlatai  erre  is 

megoldást sejtetnek.

Yalom (é. n.), az egzisztencialista pszichológia képviselője szerint a tudatos létezéshez 

kényszerítő élmények hatására juthatunk el, melyek közül a leghatásosabb és legalapvetőbb a 

halállal való szembesülés, de ez az élmény hatalmas szorongással is jár, amely csak jelentős 

lelki  munka  révén  oldható  fel,  de  akkor  is  csak  bizonyos  mértékben.  Viszont  a  létezést 

tudatosító állapot autentikus léthez vezet. Vagyis az autentikus léthez fel kell vállalnunk a 

szorongásunkkal való szembenézést.

Pszichés  védekezésünk  a  halálfélelmünket  jórészt  kiszorítja  a  tudatunkból.  A 

halálfélelem  visszautasítása  erős,  a  közösségi  kapcsolatok  fenntartására  irányuló 

alkalmazkodási szükségletet szolgál ki, így a szociális kívánalmakkal is összefüggést mutat. 

Vagyis a tudatosan vállalt attitűd a megfelelési igény miatt nem tükrözi a genuin érzéseket 

(Békés, 2000).

A Rettegéskezelés  elmélete  (Greenberg  és  mtsai,  1986.  –  id.:  Békés,  2004)  szerint 

minden  szorongásunk  a  haláltól  való  félelemben gyökerezik,  a  halálfélelem folyamatosan 

dolgozik bennünk, de egészségünk fenntartása érdekében el kell  fojtanunk.  A halálfélelem 

kezelésére  vonatkozik  az  ún.  kettős  védelem modellje,  mely  szerint:  egyrészt  proximális 

pszichológiai  védekezés  jellemező ránk,  mikor  aktuálisan  egy inger  tudatosodik  bennünk, 

ilyenkor  az  elhárításhoz,  elfojtáshoz,  racionalizáláshoz  folyamodunk;  másrészt  disztális 

védekezés,  amely  a  világkép-védelemben,  az  önbecsülés  erősítésében,  az  értelmes  élet 

igényében nyilvánul meg, amit a tudattalan halálfélelem motivál.

Hull  (1991)  nyitott  kérdésekkel  vizsgálta  az  orvostanhallgatók  halállal,  haldoklással 

kapcsolatos  attitűdjét.  A leírások  tanúsága  szerint  a  holttest  látványával,  érintésével  járó 

gyakorlatok  a  diákok  számára  fontos  halállal  kapcsolatos  élmények,  amelyek  traumát  is 



okozhatnak. Dickinson és munkatársai (1997) azt tapasztalták, hogy az elsőéves hallgatók 

54%-a alacsonyabb, 29%-a magasabb halálszorongásról számolt be az anatómiai gyakorlat 

után.

A segítő hivatások, miként az orvoslás esetében is fokozott jelentőséget kap az empátia. 

Buda  Béla  (1978)  szerint  az  empátia  első  lépéseként  beleéljük  magunkat  a  másik 

lelkiállapotába, s ez a beleélés akkor alakul át empátiává, mikor az élményt már tudatosan 

feldolgozzuk,  és  a  másik  emberből  megértett  összefüggéseket  önmagunk  számára 

megnevezzük és értelmezzük. Az elméletalkotók (Hoffman, 1991; Staub, 1987 – id.: Kulcsár, 

2002b;  Davis,  1994  –  id.:  Kulcsár,  2002b)  az  empátia  számos  formáját  különítik  el,  de 

leegyszerűsítve  három  alapformát  különböztethetünk  meg:  a  kognitív  formát,  a 

perspektívafelvételt; az érzelmi formát, amelyet affektív empátiának, empátiás distressznek 

stb.  is  neveznek,  és  a  viselkedéses  formát,  ami  a  segítő  viselkedésben  vagy az  empátiás 

törődésben  nyilvánul  meg.  Ezeknek  a  formáknak  vagy  összetevőknek  az  egymásra  való 

hatása igen érdekes, bár kevéssé kutatott kérdés.

Hojat és munkatársai (2004) az orvosi empátiát a hétköznapitól elkülönítve egy kognitív 

jellemzőként  definiálják,  amely  magában  foglalja  a  képességet  a  páciens  belső 

tapasztalatainak  és  perspektívájának  megértésére,  és  a  képességet  ennek  a  megértésnek  a 

kommunikálására is.

Kulcsár (2002b) hangsúlyozza, hogy az empátiás munkamódra való átkapcsolás akarati 

kontroll alatt áll (pl. felkéréssel, instrukcióval befolyásolható), melynek alapja a figyelemnek 

a  másikra  való  irányítása,  ez  a  figyelemváltás  pedig  beindítja  az  empátia  beépített 

mechanizmusainak automatikus működésbe lépését.

Az orvostanhallgatók – nagyrészt az alsóbb évesek – körében végzett kutatások során a 

kutatók többnyire az empátia csökkenését (Diseker és mtsa., 1981; DiLalla és mtsai, 2004; 

Hojat és mtsai, 2004) vagy a változatlanságát (Batenburg és mtsai, 1999) találták.

Érdekes, de még alig kutatott kérdés a halálfélelem és az empátia összefüggése. Servaty 

és  munkatársai  (1996)  vizsgálata  az  ápolóképzésben  részt  vevő  különböző  évfolyamú 

hallgatók és egy kontrollcsoport (össz.: 129 fő) összevetésére irányult. Az EMP-et (Mehrabian 

és  Epstein  empátia  kérdőíve),  a  Templer-féle  DAS halálfélelem-skálát  és  a  CA-Dying-ot 

(kommunikációs érzékenység haldoklók esetében) használták. Pozitív korrelációt találtak az 

empátia  és  a  halálszorongás  közt  (r  =  0,20;  p  <  0,05),  valamint  a  halálfélelem  és  a 

haldoklókkal  való  kommunikációs  érzékenység  közt.  Az  ápolók  nagyobb  (p<0,01) 

kommunikációs  érzékenységet  mutattak  a  kontrollcsoportnál,  viszont  a  felsőbb éveseknek 

alacsonyabb (p< 0,001) volt a kommunikációs érzékenysége.



Az empátia és a halálszorongás közti korreláció felveti a kérdést, hogy ennek az együtt 

járásnak  mi  is  lehet  a  háttere.  A közös  komponensek  –  pl.  szorongás  –  szerepén  kívül 

felmerült bennünk lehetőségként a megküzdés módjának mediáló szerepe is.

Viszonylag sokat vizsgált kérdés, hogy valóban stresszt jelent-e a hallgatók számára az 

első  anatómiai  gyakorlat  illetve  a  boncolás.  Eltérő  eredményekről  számolnak  be  a 

tanulmányok. A hallgatók elmondása alapján vannak, akik úgy vélik, hogy sokak számára 

komoly stresszt jelent az anatómiai gyakorlat, és nagy nehézséget okoz, hogy megküzdjenek 

érzelmeikkel, undorukkal (Gustavson, 1988), mások szerint a hallgatók igen kis százalékának 

okoz csak stresszt (Dinsmore és mtsai, 2001; Garvey és mtsai, 2001). Azok a kutatók, akik a 

szimptómákat, testi tüneteket vizsgálták, nagyobb mértékű stresszt feltételeznek (Abu-Hijelh 

és mtsai, 1997; Nnodim, 1996; Snelling és mtsai, 2003).

Abu-Hijelh  és  munkatársai  (1997)  arab  orvostanhallgatók körében végzett  kutatásuk 

során  azt  tapasztalták,  hogy  boncolási  gyakorlat  élményeire  adott  jellemző  reakciók  a 

következők voltak: 38%-nál a holttest visszatérő képe, 22,5%-nál az étvágy elvesztése, 19% 

esetén pedig remegés, ezek a tünetek a nőkre voltak fokozottan jellemzőek. Érdekes az az 

észrevételük,  amely  szerint  a  vizuális  betörések  átalakulnak,  és  bekerülnek  a  szeretett 

személyekről  szóló  álmokba,  így  a  boncolás  tapasztalata  megváltoztatja  a  halálfélelem 

fókuszát az absztrakt és személytelenből az intim és személyesbe.

Evans és Fitzgibbon (1992) 167 angliai elsőéves orvostanhallgatót vizsgált kérdőíves 

módszerrel  a  boncolás  hatásának tekintetében.  Azt  tapasztalták,  hogy a  hallgatók 5%-át  a 

kezdeti időszakban nagyon felkavarta a boncolás, 36%-át kissé, 58%-át pedig nem. Hat héttel 

később már senkit sem kavart fel ennyire. Vagyis a hat hét alatt a zavarodottság csökkent, de 

evvel párhuzamosan nőtt a távolságtartás és a közöny az érzelmek tekintetében, ami a szerzők 

szerint feltűnő változás. Az a véleményük, hogy akik közönyösek a boncolás tapasztalatával 

szemben, azokból nem válik a legjobb orvos.

Az anatómiai gyakorlat keltette stressz esetén a hallgatók a helyzetet alapvetően nem 

tudják megváltoztatni, ezért az élményekkel való megküzdés érzelmi fókuszú.

Az  érzelmi  fókuszú  megküzdés  főleg  kognitív  megküzdési  stratégiákat  tartalmaz, 

amelyek nem változtatják meg a helyzetet, hanem segítenek új jelentést tulajdonítani neki, 

főleg belső strukturálást igényelnek, és nagy erőfeszítést kívánhatnak (Schwartzer és mtsa., 

2005).

Esetünkben  érdekes,  hogy  már  az  analitikus  orientációjú  Haan  elméletében  is  az 

empátia  szerepel  mint  megküzdés.  Az empátia  az érzékenységnek,  mint  ego-funkciónak a 

megküzdő  változata  (Oláh,  1993).  Továbbá  a  "pszichológiai  immunrendszer"  egyik 



összetevőjeként  is  megjelenik  az  Empátia,  társas  monitorozás  képessége,  mely  annak 

mértékét mutatja, hogy a személy mennyire képes a társas környezet információit érzékenyen 

és  szelektíven  észlelni,  valamint  adekvátan  felhasználni  az  aktuális  és  távlati  célok 

megvalósítására. Aminek főként a probléma fókuszú megküzdésben (empátiás törődés) és a 

társas támasz mozgósításában van szerepe (Oláh, 2004).

Vagyis  az  empátia,  a  halálfélelem  és  a  halállal  szembesítő  tapasztalatokkal  való 

megküzdés módjai  közt összetett  kapcsolatokat sejthetünk,  ennek vizsgálata kutatásunk fő 

kérdése.

2. Hipotézisek

Az orvostanhallgatók fokozott  mértékben kerülnek szorongást  és stresszt  keltő,  a  halállal, 

fájdalommal,  betegséggel  szembesítő  helyzetekbe.  Mindez  fokozott  és  sajátos,  tudatos  és 

tudattalan megküzdési mechanizmusokat indukálhat, amelyeknek módja hathat az empátiára, 

a betegekhez való viszonyulásra.

Hipotéziseink között szerepel, hogy az orvosképzés során a tapasztalatok következtében 

az egyes évfolyamokon eltérés mutatkozik:

1. A halálfélelem mértékében – Azokon az évfolyamokon, amelyeken az anatómia (1. 

évf.)  és  patológia  (3.  évf.)  gyakorlatok  vannak,  vagyis  inkább  az  alsó,  pre-klinikai 

évfolyamokon  alacsonyabb  a  tudatos  halálfélelem  mértéke,  mert  ezek  a  gyakorlatok 

viszonylag személytelen, nyers formában szembesítenek a halállal, így vélhetően a tudattalan 

elhárítás erősödése miatt a halálszorongás fokozottan kiszorul a tudatból.

2.  Az  empátia  mértékében  –  Azoknál  az  évfolyamoknál  (felső  évfolyamok,  főleg 

hatodévesek),  ahol  a  betegekkel  való  interakció,  kommunikáció  fokozottabb,  az  empátia 

mértéke is magasabb.

3.  A  halállal  összefüggő  tapasztalatok  −  amelyek  egyrészt  a  magánéletből 

származhatnak,  másrészt  az  anatómia,  patológia  gyakorlatokon  való  részvételből  − 

befolyásolják a tudattalan elhárító mechanizmusok mértékét és azok preferált fajtáit.

A Rettegéskezelés elmélete modellje alapján a sok halállal kapcsolatos inger proximális 

védekezéshez vezet, ami valószínűsíti, hogy a szupresszió és a represszió gyakoribbak lesznek 

ezeken az évfolyamokon (1. évf., 3. évf.).

4. A halálfélelem és az empátia között pozitív összefüggés lesz.

5.  A  halállal  összefüggő  tapasztalatok  során  kialakított  megküzdési  módok 

összefüggésben vannak a halálfélelem mértékével és az empátiával.



3. A vizsgálat módja és menete

A kutatás  független  minták  összehasonlításán  alapuló,  keresztmetszeti  vizsgálat,  noha  a 

hipotézis szempontjából − amely a személyeket érő hatások indukálta változásokra irányul − a 

longitudinális  vagy  szekvenciális  vizsgálat  mutathatna  biztosabb  eredményeket.  Ennek 

kivitelezése  azonban  sokkal  több  időt  és  energiát  igényelne,  melyhez  a  feltételeink  nem 

adottak.  Így  viszont  nem  állíthatjuk  nagy  biztonsággal  azt,  hogy  az  évfolyamok  közti 

különbségek valóban a képzésnek tudhatók be, nem pedig az adott korosztály sajátságainak. A 

kutatásban mégis van lehetőség a képzés okozta változás megragadására,  hiszen az eltérő 

évfolyamokat  vizsgáljuk,  az  évfolyamok közti  átlagos  korkülönbség  pedig  kicsi,  valamint 

vélhetően egységesebb ezek szocioökonómiai státusza, ami egységesebb csoportokat sejtet.

A  hipotézis  egyes  összetevőit  mélységében  inkább  kísérleti  elrendezéssel  lehetne 

megragadni:  pl.  a  holttest,  sérült  látványa  keltette  szorongást  nem  önbeszámoló  alapján, 

hanem a fiziológiai reakciók mérése révén határozhatnánk meg. Annak vizsgálata pedig, hogy 

az empátia  esetén az önbeszámolós teszttel  kapott  értékek, mennyiben függnek össze egy 

orvos-beteg helyzetben mutatott empátiával, bonyolultabb mérést igényelne.

A mintavétel

A kutatást orvostanhallgatók körében végeztük, a budapesti Semmelweis Egyetem Általános 

Orvostudományi Karán. Az egyetem vezetősége a hallgatók adatait nem adhatja ki; azt pedig, 

hogy  a  hallgatók  az  előadások,  szemináriumok  keretében  töltsék  ki  a  kérdőíveket,  nem 

engedélyezték, és az egyes oktatók sem vállalták. Mindez a valószínűségi és a szisztematikus 

mintavétel  lehetőségét  kizárta.  Hogy  a  mintavétel  módja  mégis  kevésbé  torzítsa  az 

eredményeket,  célszerű  volt  megkísérelni  a  hallgatókat  több  úton  elérni.  Ezen  kívül  a 

hipotézisünkhöz  illeszkedően  az  egyes  évfolyamokon  rétegzetten  egyenlő  arányú  mintán 

végeztük el a vizsgálatot, vagyis a tervezett elemszám évfolyamonként 40 fő volt. A mintának 

a  rétegzése  valamelyest  kompenzálja  a  valószínűségi  mintavétel  hiányát.  Így  az  egyes 

évfolyamok közti különbségek is vizsgálhatók, több évfolyamot összevonva pedig a kisebb 

különbségek is biztosabban mérhetőek. Az összeállított kérdőív önkitöltős tesztekből áll, mely 

393  tételes,  és  a  kitöltése  akár  egy  órát  is  igénybe  vehet.  A vizsgálatban  való  részvétel 

névtelen  volt  és  önkéntes.  A  hallgatókat  felkértük  a  kérdőívek  kitöltésére  (egy-egy 

szemináriumon, előadások közti szünetben, a kollégiumokban), és egyeztettük, hogyan tudják 

a  kérdőíveket  visszajuttatni.  Ezen  kívül  voltak  olyan  önként  vállalkozó  hallgatók,  akik 

segítettek az adatfelvétel során, a kérdőívek gyűjtésében.



Az  adatfelvétel  több  mint  három  hónapot  vett  igénybe  (2004  decemberétől  2005 

márciusáig,  de a vizsgaidőszak alatt  az adatfelvételt  szüneteltettük).  A hallgatók rendkívül 

kedvesen és szívélyesen fogadták a kérésünket, a vizsgálatban való részvételt szinte mindenki 

vállalta, a visszautasítás aránya pusztán 1-2% volt. Nagyobb nehézséget jelentett viszont a 

kérdőívek összegyűjtése.

Végül  is  254  kérdőív  gyűlt  össze  a  hat  évfolyamon  összesen,  ezek  közül  a 

feldolgozásból 8-at kihagytunk, mert jelentős hiányok voltak a kitöltésben, így a végső minta 

246  fős  lett.  A  hibák  a  minta  tekintetében  egyrészt  abból  adódhatnak,  hogy  az  nem 

reprezentatív, másrészt, hogy az egyes évfolyamok esetén kisebb elemszámon végezhetők el a 

próbák, míg a teljes mintán, illetve az összevont évfolyamokon ezek már nagyobb erejűek. 

Továbbá gondot jelenthet azoknak a kiesése a mintából, akik visszautasították a vizsgálatot.

Az orvosképzés menete

Az  orvosképzés  alapvetően  a  három  alsó,  pre-klinikai  és  a  három  felső,  klinikai  évre 

tagolódik. A pre-klinikai évek során a hallgatókat elméleti intézetek tanárai oktatják, ezek az 

évek az elméleti megalapozói a további tanulmányoknak. A klinikai évek során viszont már a 

klinikák orvosai az oktatók, ekkor már a hallgatók egyre többet találkoznak betegekkel is, a 

tudás egyre gyakorlatiasabbá válik (Császi, 1984). A hipotézis szempontjából lényeges, hogy 

mikor látnak, illetve végeznek boncolást a hallgatók. Az első évfolyam anatómiai gyakorlatain 

az  orvostanhallgatók  formalinban  tartósított  holttesteket  illetve  testrészeket  boncolnak,  a 

harmadik évfolyamon pedig nemrég elhunyt, véres, potenciálisan fertőzőveszélyes tetemeket. 

Az ötödik évfolyamon jóval kevesebb óraszámban tanulnak még igazságügyi orvostant. (A 

hallgatók beszámolói alapján.)

A kutatás során felhasznált mérőeszközök

Davis  (1983):  Interpersonal  Reactivity  Index (IRI)  − Az  eddigi  tapasztalatok  szerint  a 

skálák reliabilitása megfelelő: 0,71-0,77; a teszt-reteszt reliabilitás: 0,62-0,71. A skálák közti 

korreláció  alacsony.  A kérdőív  validitása  kielégítő  (Davis,  1983;  Hojat  és  mtsai.,  2002). 

Magyar  mintán még nem validálták a  kérdőívet,  magyar  nyelvű fordítását  Kulcsár  (2002) 

közli.

Davis szerint az empátia olyan konstruktumok készlete, melyek az egyik individuumnak 

a másik élményeire adott válaszaival vannak kapcsolatban. Az empátia válaszjellegű, a másik 

személy emocionális megnyilvánulásainak a hatására jelenik meg. Davis kérdőívének alskálái 

a  konstruktumok  alapján:  Fantázia,  Perspektívafelvétel,  Empátiás  törődés,  Személyes 



distressz.  Az empátiás distressz és az empátiás törődés elkülönítése és mérése esetünkben 

különösen fontos.

A  kérdőív  28  tételes,  a  kitöltő  ötfokú  skálán  pontozza,  hogy  az  adott  tételben 

megfogalmazott állítás mennyire jellemző rá.

Spielberger  −  Sipos:  H.  STAI-state;  State-Trait  Anxiety  Inventory  −  Az  eddigi 

tapasztalatok szerint a kérdőív reliabilitása jó, a teszt-reteszt korreláció 30 perc különbséggel 

r=0,93;  5  nap  különbséggel  r=0,3.  A  Cronbach  alfa:  0,9  (Sipos,  1978).  Validitása 

megfelelőnek mutatkozott (Sipos és mtsai, 1998). A kérdőív magyar nyelvű változatát közli 

Sipos (1998).

A szorongásos állapotok a feszültség, a megütközés érzéseiben nyilvánulnak meg, és 

vegetatív  elváltozásokkal  járnak.  A STAI  state  változata  az  aktuális  szorongást  méri,  a 

pillanatnyi  állapotot.  Viszont  a  vizsgálatban  a  szokásostól  eltérő  módon  használjuk  ezt  a 

kérdőívet, mert az alanyok nem a tipikus szituációk (pl. ha súlyos sérültet, halottat látnak) 

átélése  előtt  vagy után  töltik  ki  azt  (erre  az  instrukcióban utalunk).  A teszt  20  tételes,  a 

személyeknek négyfokú skálán kell az adott állítások mentén jellemezniük az állapotukat.

Azért választottuk ezt a formát, mert arra nem lett volna módunk, hogy a hallgatókkal 

olyan helyzetek után töltessük ki a kérdőívet, mikor holttestet vagy súlyos sérültet láttak. Ezek 

a helyzetek nem a vonás jellegű szorongáshoz, hanem sajátos állapotokhoz köthetők, amelyek 

a hallgatók emlékezetében megmaradhatnak egy, az ilyen helyzetekhez fűződő benyomásként. 

Vagyis önbeszámolójuk során azt írják le, mi a benyomásuk arról, hogy ezekben a tipikus 

helyzetekben  általában  hogyan  érzik  magukat.  Ehhez  a  két  kérdőívhez  illesztettünk  egy 

harmadik  formát,  amely  az  általános  állapotra  vonatkozó  benyomásokra  kérdez  rá.  A 

kérdőívnek ez a használata egy szokatlan forma, ezért az eredményeket ennek megfelelően 

kritikával  célszerű  szemlélni.  Mindazonáltal  jobbnak  tartottuk  egy  már  magyar  mintára 

validált teszt tételeit felhasználni, mint egy újat alkotni.

Neimeyer,  Moore:  Multidimenzionális  Halálfélelem-skála  (MFODS) −  Az  eddigi 

eredmények szerint a kérdőív megbízható, az egyes skálák Cronbach alfája: 0,65-0,82 közt 

van,  validitása  megfelelő  (Neimeyer  és  mtsa.,  1994).  A magyar  nyelvű  változatát  közli 

Kulcsár (2002).

A halálfélelem összetett és nehezen megragadható jelenség a halál sajátos természete 

miatt, hiszen az elkerülhetetlen és egyben megismerhetetlen is. Megkülönböztetünk tudatos és 

tudattalan halálfélelmet, evvel a kérdőívvel a tudatos halálfélelmet mérhetjük. A halálfélelem 

több aspektusát különböztethetjük meg: félelem a saját halálunktól, félelem mások halálától, 

félelem a saját halálunk másokra gyakorolt hatásától, a haldoklástól, az avval járó fájdalomtól, 



félelem a halál utáni történésektől, léttől és a megsemmisüléstől. A teszt 42 tételes, ötfokú 

skálán kell értékelni az adott állítás jellemzőségét. A kérdőívnek 8 alskálája van: F1 − Félelem 

a meghalás folyamatától, F2 − Félelem a halottól, F3 − Félelem a megsemmisüléstől, F4 − 

Jelentős társak féltése, F5 − Félelem az ismeretlentől, F6 − Félelem a halál tudatos átélésétől, 

F7 − A test féltése a halál után, F8 − Félelem a korai haláltól.

A  speciális  megküzdési  mechanizmusok  mérésére  kidolgozott  kérdőív: 

Orvostanhallgatók  Megküzdési  Listája  (OML)  –  A  kutatás  során  egy  a  sajátos 

élményekhez illeszkedő megküzdési kérdőívet is felhasználunk, amelynek létrehozásához egy 

elővizsgálat is szükséges volt. 25 orvostanhallgató írta le szabadon megfogalmazva, mit tesz 

annak  érdekében,  hogy  súlyos  sérült  vagy  holttest  látványakor,  boncoláskor,  műtétnél 

megállja  a  helyét.  Az  elővizsgálat  segítségével  összeállított  skálán  végzett  faktoranalízis 

eredményei alapján határoztuk meg a különböző skálákat, vagyis a megküzdési módokat.

A megküzdés a stresszre adott válaszunk annak érdekében, hogy csillapítsuk a fellépő 

szorongást.  Esetünkben  a  speciális  helyzetekben  (boncolás,  műtét,  súlyos  sérült,  halott 

látványa) megjelenő érzelmi feszültségre és fiziológiai reakciókra adott válasz, amely azért 

szükséges, hogy a hallgatók meg tudják állni a helyüket az adott szituációban.

Az elővizsgálat tapasztalatai  szerint a hallgatók számára gyakran okozott  gondot az, 

hogy  leírják,  amit  gondolnak,  könnyebb  volt  szóban  elmondaniuk,  többen  láthatóan 

szégyellték leírni azt. A hallgatók általános véleménye, hogy az első tapasztalatok (pl. az első 

anatómiai  gyakorlat)  emlékezetesek,  sokkolóak,  megdöbbentőek,  főképp  a  látványt  és  a 

szagot nehéz semlegesíteni, de úgy gondolják, meg lehet szokni. Tipikus megküzdési mód, 

hogy  próbálják  nem  emberként,  hanem  bábuként,  testrészként  szemlélni  a  testet,  a 

feladatmegoldásra koncentrálnak, és így kizárják a zavaró ingereket, nem nézik meg az arcot, 

a szemet.  Mindebben az is  segíti  őket,  hogy úgy gondolják:  ezeket az élményeket ki  kell 

bírniuk a céljaik eléréséhez, illetve ahhoz, hogy segíteni tudjanak. Kíváncsivá próbálják tenni 

magukat  avval,  hogy  az  érdekes  dolgokra  figyelnek,  a  tanulásra  koncentrálnak.  Gyakori 

vélemény, hogy az ilyen helyzeteket meg lehet szokni, bár többek álláspontja  szerint ez a 

"megszokás" valójában annak a készségnek a kialakítását jelenti, hogy az érzelmeik kezelése, 

a helyzettől való eltávolodás gyors legyen, és kevés energiát vegyen el, vagyis elég legyen rá 

egy-két perc, vagy sürgősségi helyzetben egy-két pillanat.

A hallgatók gyakran összekapcsolják ezt a problémakört  az empátiával,  főképp úgy, 

hogy ez gátló, az élményfeldolgozást és a megfelelő feladatmegoldást nehezítő tényező, és 

úgy vélik, meg kell tanulniuk érzelemtől mentesnek maradni, mert csak így tudnak segíteni, 

így marad az ítélőképességük megfelelő.



Több hallgatónál megjelenik a szociális környezet szerepe. A szociális támasz inkább az 

élmények utólagos feldolgozásában kap jelentőséget, a család, a barátok kapnak részt benne. 

Ezen kívül az adott szituációban a csoporttársak egyfajta mintaként, referencia személyként 

szolgálnak avval, ahogy ezt a helyzetet viselik, haladnak a tanulással.

Viszonylag  kevés hallgatónál,  de  megjelenik egy a  megküzdésben segítséget  jelentő 

egészen más perspektíva  is,  ami  már  a  világnézetet  érinti,  az  értékek vagy a  spiritualitás 

szintjével kapcsolatos. A hallgatók a test és a lélek elkülönítését, és az embernek a lélekkel 

való azonosítását említették.

Ezeket a megküzdési módokat a hallgatók szándékosan és tudatosan is alkalmazzák.

Az elővizsgálat alapján elkészült kérdőív 20 tételes, és ötfokú skálán kell megítélnie a 

személynek,  hogy az  adott  állítás  mennyire  jellemző  rá.  A kérdőívnek  öt  skálája  van.  A 

Leválasztás-skála tételeinek – pl. "Boncoláskor vigyázok, hogy csak az adott testrészt, szervet 

lássam" − közös vonása a teljes valóság percepciójának, a feltörő érzelmeknek a leválasztása 

az élményről.  A Tárgyiasítás-skála tételei a holttest tárgyiasítását, bábuként való észlelését 

ragadják  meg:  pl.  "Úgy  tekintek  a  holttestre,  mintha  műanyag  vagy  bábu  lenne."  A 

Kogníciók-skála tételei kognitív műveleteket, praktikákat fogalmaznak meg: pl. "Műtétnél, 

boncolásnál a betegségre, a kórfolyamatokra, a műtéti, boncolási technikára figyelek, nem az 

emberre." A Humor-skála tételei a humor szerepét emelik ki a megküzdésben: pl. "Bonctermi 

gyakorlaton különösen fontos  a  jó  hangulat,  a  humor."  A Nehezített  körülmények-skála  a 

nehéz körülmények hatását vizsgálja: pl. "Sosem okoz problémát hozzáérni egy holttesthez."

Steiner,  Araujo,  Koopman:  The  Response  Evaluation  Measure  (REM-71)  −  Az 

eddigi  tapasztalatok  szerint  a  kérdőív  megbízható,  I-faktor  Cronbach  alfa:  0,84;  II-faktor 

Cronbach alfa: 0,69; a kettő közti korreláció: r = 0,19. A faktoranalízis eredménye illeszkedik 

Vaillant  elméleti  modelljéhez,  ami  a  teszt  validitását  mutatja  (Steiner  és  mtsai,  2001).  A 

magyar nyelvű változat validálása jelenleg folyik, a kérdőívet az adaptációt végző kutatóktól 

kaptuk (Komlósi – Rózsa, 2001. ill. 2002).

Azok az elhárító mechanizmusok, amelyek arra szolgáló tudattalan stratégiák, hogy a 

kellemetlen tapasztalatoktól megvédjék az egót, az orvostanhallgatók számára is a megküzdés 

eszközei  lehetnek.  Bár  néhányan  vitatják,  hogy  tudattalan  mechanizmust  nevezhetünk-e 

megküzdésnek, többek véleménye szerint igen. A Rettegéskezelés elmélete a halálfélelemmel 

való megküzdésben kifejezetten hangsúlyozza a tudattalan elhárító mechanizmusok szerepét. 

A kérdőív  71  tételes,  kilencfokú  skálán  kell  a  személyeknek  az  egyetértésük  mértékét 

meghatározni. A tételek két fő faktorra bonthatók: Éretlen elhárítás (I-faktor), Érett elhárítás 

(II-faktor). Az I-faktorba tartozó elhárító mechanizmusok: acting out, konverzió, kihelyezés, 



disszociáció, fantázia, omnipotencia, passzív agresszió, projekció, represszió, szomatizáció, 

hasítás, szublimáció, meg nem történtté tevés, visszahúzódás. A II-faktorba tartozó elhárító 

mechanizmusok:  altruizmus,  tagadás,  humor,  idealizáció,  intellektualizáció,  reakcióképzés, 

szupresszió.

4. Eredmények

A minta

férfi nő össz.
1.évf. 13 27 40
2.évf. 12 28 40
3.évf. 18 23 41
4.évf. 11 32 43
5.évf. 15 26 41
6.évf. 14 27 41
Alsó évf. (1-3.) 43 (35,6%) 78 (64,4%) 121
Felső évf. (4-6) 40 (32%) 85 (68%) 125
Teljes minta 83 (33,7%) 163 (66,3%) 246

1. táblázat: Az orvostanhallgatók 246 fős mintájának nemek szerinti megoszlása

A nemek aránya a teljes mintán 66,3%:33,7%, nő:férfi, mely megfelel a legtöbb évfolyam 

nemi arányának; bár ettől számottevően eltér a harmadik évfolyamon a fiúk 43,9%-os, és a 

negyedik évfolyamon lévő 25,6%-os aránya. A harmadik és negyedik évfolyam a khi-négyzet-

próba alapján nem tér el egymástól szignifikánsan a nemek tekintetében, de tendenciaszerűen 

igen (khi2 = 3,374; p = 0,066).

A teljes mintán az életkori átlag: 22, a szórás pedig: 2,08. A legfiatalabb hallgató 18 

éves volt, a legidősebb pedig 29. A hallgatók több mint 90%-ának életkora 19 és 25 év közé 

esett.

Nemi, életkorbeli és a képzés menete szerinti eltérések az egyes mérőeszközök esetében

Az alábbiakban az egyes mérőeszközök szerint áttekintjük:

• hogy ebben a kutatásban milyen a kérdőívek skáláinak belső konzisztenciája,

• hogy  az  adott  konstruktum  tekintetében  tapasztalhatók-e  nemi  eltérések  (ehhez 

független mintás t-próbát használtunk),

• hogy a képzés menete szerint tapasztalható-e eltérés. (Az alsó és a felső évfolyamok 

összehasonlításához  független  mintás  t-próbát,  az  évfolyamonkénti 



összehasonlításhoz  pedig  egyszempontos  varianciaanalízist  használtunk Tukey és 

LSD utóteszttel.)

Interpersonal Reactivity Index (IRI)

A  skálák  belső  konzisztenciája  megfelelő,  (Cronbach  alfák:  Fantázia:  0,82; 

Perspektívafelvétel: 0,67; Empátiás törődés: 0,68; Személyes distressz: 0,76).

A nemek szerint eltérést kaptunk a teljes kérdőív (t = 4,940; p < 0,001) és annak három 

skálája: az Empátiás törődés (t = 5,056; p < 0,001), a Személyes distressz (t = 3,592; p < 

0,001) és a Fantázia (t = 3,692; p < 0,001) tekintetében, a nők átlagértékei magasabbak lettek. 

A Perspektívafelvétel esetén nem volt különbség a nemek közt. Ezek az eredmények teljes 

mértékben  illeszkednek  más  hazai,  az  orvostanhallgatók  körében  végzett  kutatások 

eredményeihez (Csinády és mtsai, 2003).

Az alsó és a felső évfolyamok tendenciózusan (t = 1,796; p = 0,074) különböznek a 

Perspektívafelvétel-skálán, vagyis a felső évfolyamokon jobb a perspektívafelvétel képessége. 

Ha ezt  alaposabban megnézzük az  egyes  évfolyamokra  lebontva,  azt  találjuk,  hogy az  1. 

évfolyamot  az  erősebb  Tukey-próbával  szignifikánsan  (p  =  0,026)  kevésbé  jellemzi  a 

perspektívafelvétel képessége, mint a hatodéveseket. De a gyengébb LSD-próbával minden 

évfolyammal szemben megjelenik a különbség (2. évf.: p = 0,018; 3. évf.: p = 0,046; 4. évf.: p 

= 0,014; 5. évf.: p = 0,046; 6. évf.: p = 0,002). Úgy tűnik, ez a képesség fokozódik a képzés 

során, bár a 3. és 5. évfolyamon van némi visszaesés.

Az alsó és a felső évfolyamok szignifikánsan (t = 2,526; p = 0,012) különböznek a 

Személyes  distressz  skálán,  a  felső évfolyamokon nagyobb személyes  distressz  figyelhető 

meg.

A standard átlagokat három skálára vonatkozóan adja meg Bellini és munkatársa (2002) 

Davis személyes közlése alapján. Az egyesült államokbeli 61 fős mintán végzett vizsgálatban 

a  személyes  distressz  szignifikáns  növekedését,  és  az  empátiás  törődés  szignifikáns 

csökkenését  tapasztalták.  Zeldow és  munkatársa  (1987)  egy longitudinális  vizsgálat  során 

harmadéves  orvostanhallgatók  116  fős  egyesült  államokbeli  mintáján  használta  a  kérdőív 

Empátiás törődés és Perspektívafelvétel skáláit, de nem tapasztalt e dimenziókban változást a 

képzés előrehaladtával.

Ha Bellini eredményeit és a normál populációra vonatkozó adatokat összevetjük a saját 

eredményeinkkel,  azt  tapasztalhatjuk,  hogy az  empátiás  törődés  mindkét  orvostanhallgatói 

populáció esetén magasabb valamelyest a standard értéknél. Feltűnő különbség van a külföldi 

orvostanhallgatói  mintához  képest  saját  mintánk  esetében  a  Perspektívafelvétel  és  az 



Empátiás törődés skálákon – amelyek értékei saját mintánk esetében alacsonyabbak – és a 

Személyes  distressz  átlagában,  amelynek  értéke  magasabb  –  ezek  a  különbségek  mind  a 

három esetben szignifikánsak is. Az elméleti szórások különbözősége miatt a Welch-féle d-

próbát alkalmaztuk. Pf: d =8, 40, p < 0, 01 / Et: d = 2,61, p < 0,02 / Szd: d = 5,05, p < 0,01. (A 

kérdőívvel kapott eredményeket összefoglalja a 2. táblázat.)

Bellini 

orvostanhallgat

ók mintáján

átlag (szórás)

Normál populáció

(Davis adatait 

közli Bellini)

átlag (szórás)

Jelen kutatás

átlag (szórás)
Perspektíva-felvétel 20.25 (4.04) 17,37 (4,79) 15,28 (4,49)
Empátiás törődés 22.00 (4.05) 20,36 (4,02) 20,52 (3,55)
Személyes distressz 8,78 (4.11) 10,87 (4,78) 11,81 (4,52)
Fantázia 17,27 (5,51)

2. táblázat: Az Interpersonal Reactivity Index-szel kapott eredmények

The Response Evaluation Measure (REM-71)

Az elhárító mechanizmusok részletes elemzése meghaladja ennek a dolgozatnak a kereteit, 

ezért csak a két fő faktort, és a témánk alapján legfőképp releváns két skálát (Szupresszió, 

Represszió) vizsgáljuk.

A belső  konzisztencia  a  skálák  többsége  esetén  megfelelő,  az  alábbi  Cronbach alfa 

értékeket  kaptuk:  I-faktor:  0,74;  II-faktor:  0,57;  Represszió:  0,33;  Szupresszió:  0,55.  A 

Represszió-skálával − az alacsony belső konzisztenciája miatt  − kapott eredmények kevésbé 

megbízhatóak.

Az elhárító mechanizmusok terén nem találtunk szignifikáns különbséget a nemek közt 

a két faktor esetében, de a skáláknál igen. A represszió fokozottan (t = 3,869; p < 0,001) 

jellemző a férfiakra. A szupresszió esetében nem mutatkozott különbség a nemek közt. Ezek 

az eredmények részben illeszkednek a korábbi tapasztalatokhoz (Steiner és mtsai, 2001).

Az alsó és  felső évfolyamok közt  különbség van (t  = 2,204;  p  = 0,029) a  II-faktor 

esetén, ezek az érett elhárító mechanizmusok kevésbé jellemzőek a felső évfolyamokon, ami 

eltér  az  eddigi  tapasztalatoktól,  hiszen  az  idősebbek  esetén  várhatnánk  inkább  magasabb 

értékeket.

A Szupresszió-,  Represszió-skálákon,  nem  volt  az  alsó  és  felső  évfolyamok  közt 

szignifikáns különbség.



Két évfolyamot (1. évf., 3. évf.) a hipotézisek szempontjából önmagában is szükséges 

megvizsgálni,  mert  a  boncolás  élményének  hatására  ezeken  az  évfolyamokon  fokozott 

szupressziót és repressziót várhatunk. Az 1. évfolyam nem tér el e tekintetben a többitől, de a 

3. évfolyamon szignifikánsan (Tukey: p = 0,043; LSD: p = 0,004) jellemzőbb a represszió, 

mint  a  4.  évfolyamon.  Mivel  a  két  évfolyamon  a  nemek  aránya  tendenciózusan  eltérő, 

célszerű  megvizsgálni  azt  is,  hogy nem ennek  köszönhető-e  ez  az  eltérés.  A Ministattal 

végzett két szempontos, független mintás varianciaanalízis, amelynek során a robosztusabb 

Welch-próbát  használtuk,  azt  mutatta,  hogy  a  represszió  mértéke  a  nemtől  függetlenül 

szignifikánsan magasabb a harmadik évfolyamon (F = 5,75; p < 0,05).

State-Trait Anxiety Inventory (STAI)

Mintánkon  a  kérdőív  belső  konzisztenciája  a  STAI  mindhárom feltételénél  jó  (Cronbach 

alfák: 0,92; 0,91; 0,88).

Az  általános  feltételnél  nincs  szignifikáns  különbség  a  nemek  közt.  A nők  jobban 

szoronganak  (t  =  2,524;  p  =  0,012)  olyan  helyzetekben,  mikor  a  halállal  szembesülnek, 

vagyis,  ha halottat vagy haldoklót látnak, és jobban szoronganak akkor is (t = 2,242; p = 

0,027), ha súlyos sérültet látnak.

Az alsó  és  felső  évfolyamok közt  nincs  szignifikáns  különbség a  három szorongást 

mérő kérdőív tekintetében (4. táblázat).

A magyar normatív adatokat 727 fős mintán a hetvenes évek második felében készült 

kutatás  során  kapták  (Sipos,  1978),  ebben  a  csoportban  kisebb  számban  szerepeltek 

orvostanhallgatók  is.  Az  orvostanhallgatók  mintáján  mind  a  state,  mind  a  trait  változat 

esetében a  fiúk  adtak alacsonyabb értékeket,  de  a  különbségek nem voltak  statisztikailag 

értékelhetőek.  Az  orvostanhallgatók  esetén  kapott  state  átlagok  2  különböző  alkalommal: 

40,1; ill. 39,0 volt (3. táblázat).

Átlag (szórás) a normatív mintán
férfi nő teljes minta

state 41,44 (10,44) 41,52 (10,31) 41,49 (10,34)
trait 42,30 (8,72) 43,42 (8,28) 42,95 (8,48)

3. táblázat: A State-Trait Anxiety Inventory hazai normatív adatai

Mivel  a  kérdőívet  a  hagyományos formától  eltérően használtuk,  a  standard adatokat 

csak fenntartással lehet összevetni ennek a kutatásnak az eredményeivel. Mégis úgy tűnik, az 



általános feltételt illetően illeszkedést tapasztalhatunk a state normatív adataihoz a magyar 

mintán.

Jelen kutatás                                                                                  Átlag (szórás)
férfi nő teljes minta

STAI általában 39,78 (8,83) 41,94 (10,76)  41,20 (10,17)
STAI ha a halállal szembesül 50,80 (8,87) 54,08 (9,96)  52,94 (9,70)
STAI ha sérüléssel szembesül 52,82 (8,03) 56,11 (8,85)  54,87 (8,67)

4. táblázat: A State-Trait Anxiety Inventory-val a saját mintámon kapott eredmények

Multidimenzionális Halálfélelem-skála (MFODS)

A skálák belső konzisztenciája többnyire megfelelő lett, az F5 és F6 skáláké az elvártnál kissé 

alacsonyabb, de elfogadható. Cronbach alfák: F1: 0,83; F2: 0,67; F3: 0,66; F4: 0,74; F5: 0,46, 

F6: 0,54; F7: 0,66; F8: 0;81.

A nők magasabb értékeket adtak a Multidimenzionális Halálfélelem-skálán (t = 3,118; p 

=  0,002),  ez  az  eredmény  illeszkedik  az  elméleti  bevezetőben  ismertetett  kutatások 

tapasztalataihoz, amelyek szerint a nőkre fokozott tudatos halálfélelem jellemző. Ezt főképp 

az F2, F4 skálákon (F2: t = 4,639; F4: t = 3,839; p < 0,001) valamint az F1 skálán (t = 2,679; 

p = 0,008); adott magasabb értékek alapozzák meg, ami azt mutatja, hogy a nők jobban féltik 

a jelentős társakat, és inkább a halál megtapasztalásától, a haldoklás folyamatától félnek.

A felső éveseknél majdnem szignifikáns, tendencia szintű fokozott félelem figyelhető 

meg (t = 1,965; p = 0,051) a haldoklás folyamatától (F1).

Két évfolyamot (1. évf., 3. évf.) a hipotézisek szempontjából önmagában is szükséges 

megvizsgálni,  mert  a  boncolás  élményének  hatására  ezeken  az  évfolyamokon  kisebb 

halálfélelmet  várhatunk.  Az  1.  évfolyam nem tér  el  e  tekintetben a  többitől.  A 4.  évesek 

magasabb értékeket adtak a Multidimenzionális Halálfélelem-skálán (Tukey: p = 0,041; LSD: 

p = 0,004), mint a 3. évesek, amit főleg az F8, a félelem a korai haláltól (LSD: p = 0,023), és 

az F2, félelem a haláltól skálák (LSD: p = 0,023) magasabb értékei alapoznak meg.

A 3.  és  4.  évesek  között  tendencia  szinten  eltérés  van  a  nemek  arányában,  ezért 

felvetődik a kérdés, hogy a halálfélelem-skálák tekintetében kapott eltérések nem a nemek 

hatását tükrözik-e? A nemek tekintetében a Multidimenzionális Halálfélelem-skála és az F2-

skála  esetén  volt  különbség,  ezért  ennek  a  két  skálának  és  az  évfolyamoknak  a  hatását 

kétszempontos  független  mintás  varianciaanalízissel  is  megvizsgáltuk  (a  Ministat 

programcsomag segítségével). A Welch-próba az F2 -skála esetén egyaránt szignifikánsnak 

találta a nem (F = 6,27; p < 0,05) és az évfolyam (F = 6,60; p < 0,05) hatását is, a Johansen-



próba  szerint  a  két  hatás  közt  nincs  interakció.  A Multidimenzionális  Halálfélelem-skála 

esetén viszont csak az évfolyam hatása mutatkozott szignifikánsnak ezen a kisebb mintán (F = 

11,02; p < 0,01).

Neimeyer és munkatársa (1994) 814 fős mintán végzett kutatásának tapasztalatai nem 

térnek el a szokásostól, amely szerint a nőket fokozott halálfélelem jellemzi, ami a skálák 

többségén esetünkben is megjelenik.

A külföldi  standard  adatokhoz  képest  mintánkon  a  legtöbb  skála  esetén,  és  a  teljes 

kérdőívre vonatkozóan is, kissé alacsonyabbak az átlagértékek, ellenben három skála (F3, F4, 

F6) esetén kissé magasabbak. (Az eredményeket összefoglalja az 5. táblázat.)

Neimeyer eredményei Jelen kutatás
férfi nő férfi nő teljes minta

F1 3,21 3,52 2,62 (0,84) 2,94 (0,99) 2,83 (0,95)
F2 2,23 2,71 1,89 (0,56) 2,31 (0,72) 2,17 (0,70)
F3 2,10 2,55 2,69 (0,95) 2,67 (1,02) 2,68 (0,99)
F4 3,30 3,73 3,88 (0,75) 4,22 (0,58) 4,10 (0,66)
F5 3,48 3,01 2,58 (0,58) 2,64 (0,64) 2,62 (0,62)
F6 1,23 1,39 1,90 (0,76) 2,07 (0,71) 2,02 (0,73)
F7 1,63 1,89 1,71 (0,51) 1,80 (0,73) 1,77 (0,67)
F8 2,78 2,91 2,39 (0,88) 2,57 (1,05) 2,51 (0,99)
össz. 2,62 2,84 2,46 (0,43) 2,65 (0,52) 2,59 (0,50)

5. táblázat: A Multidimenzionális Halálfélelem-skálával kapott eredmények

Orvostanhallgatók Megküzdési Listája (OML)

A  skálák  belső  konzisztenciája  elfogadható  (Cronbach  alfák:  Leválasztás-skála:  0,58; 

Tárgyiasítás-skála: 0,76; Kogníciók-skála: 0,61; Humor-skála: 0,72; Nehezített körülmények 

skála: 0,42).

A nőket jobban jellemzi boncoláskor, műtéteknél (t = 2,905; p = 0,004) a megküzdés 

leválasztásos módja (OML), és a nehezített feltételeknél is magasabb értékeket adtak, vagyis a 

nehéz körülmények számukra nagyobb gondot okoznak (t = 3,177; p = 0,002).

Szignifikáns  eltérés  figyelhető  meg  az  OML  két  skáláján:  a  boncolás  nehezített 

feltételeire  a  felső  évesek  fokozottan  érzékenyek  (t  =  4,198;  p  <  0,001);  a  humor  pedig 

megküzdésként  a  felső  évfolyamokon  kevésbé  jellemző  (t  =  4,534;  p  <  0,001),  ezek  az 

összefüggések annyira erősek, hogy szinte minden egyes évfolyam esetén is megjelennek.

Felvetődik  a  kérdés,  hogy az  életkor  és  az  alsó  és  felső  évfolyamok  hatásai  eltérő 

jelenségek-e?  Mivel  a  kor  nem  normális  eloszlású,  ezért  nem  végezhetők  rajta  további 

megbízható statisztikai elemzések, így ez a kérdés nem tisztázható egyértelműen (6. táblázat).



Átlag (Szórás)
férfi nő teljes minta

Leválasztás 2,12 (0,76) 2,43 (0,82) 2,32 (0,81)
Tárgyiasítás 2,30 (0,93) 2,35 (0,87) 2,33 (0,89)
Kognitív 3,87 (0,62) 3,86 (0,59) 3,86 (0,60)
Humor 2,83 (1,05) 2,64 (1,08) 2,70 (1,07)
Nehezített 3,17 (1,10) 3,59 (0,91) 3,45 (0,99)
OML teljes 2,94 (0,42) 3,06 (0,46) 3,02 (0,45)

6. táblázat: Az Orvostanhallgatók Megküzdési Listáján kapott adatok

Sajátos körülmények hatása a vizsgált konstruktumok esetén

Az alábbiakban áttekintjük a téma szempontjából lényeges körülmények hatását a vizsgált 

konstruktumok összefüggésében, ennek során a súlyos betegség, haláleset előfordulása esetén 

független  mintás  t-próbát  alkalmaztunk;  a  hit  szerepének  vizsgálata  során  pedig 

egyszempontos varianciaanalízist Tukey és LSD utóteszttel.

A közvetlen környezetben előfordult súlyos betegség hatása

Az  általános  szorongás  mértéke  fokozott  (t  =  2,236;  p  =  0,026)  azoknál,  akiknek  a 

közelmúltban előfordult súlyos betegség a közvetlen környezetében (n = 108).

Az ilyen tapasztalatokat átélteket tendenciaszerűen kisebb önbeszámolós halálfélelem 

(teljes MFODS) jellemzi (t = 1,721; p = 0,087). Ez főleg abból adódik, hogy szignifikánsan 

kisebb mértékű félelem jelenik meg az F1 (t = 1,979; p = 0,049), az F3 (t = 2,002; p = 0,046) 

skálákon,  ami  azt  mutatja,  hogy  ezek  a  hallgatók  tudatosan  félnek  kevésbé  a  haldoklás 

folyamatától és a megsemmisítéstől.

A közvetlen környezetben előfordult haláleset hatása

Azokra  a  hallgatókra  (n  =  90),  akiknek  a  közelmúltban  előfordult  haláleset  a  közvetlen 

környezetében, kevésbé jellemző az elhárító mechanizmusok közül a represszió (t = 2,451; p 

= 0,015).

Különbségek a humánia jellegű képzésen való részvétel tekintetében

Azok  a  hallgatók  (n  =  29),  akik  voltak  humánia  táborban  vagy  ilyen  jellegű  speciális 

kollégiumon  vettek  részt  (pl.  Bálint-csoporton  vagy  klinikai  fakultáción),  különböznek  a 

többiektől a halál tudatos átélésétől való félelem tekintetében, F6-skála (t = 2,349; p = 0,024); 

és kevésbé féltik a testet a halál után, F7-skála (t = 2,527; p = 0,015).



Eltérések a hit tekintetében

A kutatás során megkülönböztettük a hívők (n = 143), a bizonytalanok (n = 47) és a nem 

hívők (n = 53) csoportját.

A  halálfélelem  tekintetében  az  ismeretlentől  való  félelem  (F5  skála)  fokozott  a 

bizonytalanok esetén, ez a különbség megmutatkozik a hívőkkel szemben (Tukey: p = 0,003; 

LSD: p = 0,001), és tendenciaként a nem hívőkkel szemben is (LSD: p =0,082).

A hívőket  szignifikánsan  magasabb  empátia  (IRI  össz.)  jellemzi  a  bizonytalanokkal 

szemben (Tukey: p = 0,012; LSD: p = 0,005), miként a nem hívőkkel szemben is (Tukey: p = 

0,055;  LSD:  p  =  0,022);  ezt  főként  a  Fantázia  és  az  Empátiás  Törődés  skálákon  való 

különbség alapozza meg.

A skálák közti korrelációk és a regresszióelemzés

A halálfélelem, a megküzdés módja és az empátia kapcsolatának, valamint a szorongással 

való  együtt  járásuknak  vizsgálata  számos  korrelációt  mutatott.  (Részletes  eredmények  a 

Függelékben olvashatók.)

Az önbeszámolós halálfélelem (MFODS), a megküzdés módja (OML) és az empátia 

(IRI) konstruktumok és azok skálái közti szinte áttekinthetetlenül sok korrelációt célszerű a 

hipotézis szempontjából fontosabb irányban szűkíteni, és egyben azt is megvizsgálni, hogy az 

egyes  változók  milyen  mértékű  magyarázóerőt  képviselnek.  Ehhez  megfelelő  eszköz  a 

regresszióelemzés. Az elemzéshez a Stepwise-módszert használtuk, amely figyelembe veszi a 

változók közti interferenciákat.

Célváltozókként  a  hipotézis  szempontjából  különösen  fontos  konstruktumokat  az 

Empátiás  törődés,  a  Személyes  distressz,  a  Multidimenzionális  Halálfélelem-skálát  és  a 

Jelentős társak féltése (F4-skálát) választottuk.

Prediktorokként vizsgáltuk a két empátia skála esetén a teljes MFODS kérdőívet, az F4-

skálát,  az  öt  OML  skálát,  és  a  STAI-nak  a  halállal  való  szembesülés,  sérüléssel  való 

szembesülés változatait.

Prediktorokként vizsgáltuk az MFODS és az F4 esetén a négy IRI skálát, az öt OML 

skálát és a STAI-nak a halállal való szembesülés, sérüléssel való szembesülés változatait.

A lineáris regressziós modell alapján az Empátiás törődés skála legfőbb prediktora az F4 

(Jelentős társak féltése) skála az MFODS-ból. További jelentős prediktorai még a megküzdési 

módok  közül  a  nehezített  körülményekre  való  érzékenység,  valamint  harmadikként  a 

Tárgyiasítás-skála. A többi változónak már nem volt szignifikáns magyarázó ereje.



A Személyes distressz skála legfőbb prediktora a STAI ha súlyos sérültet lát változata. A 

második  prediktora  a  megküzdési  módok  közül  a  Leválasztás,  a  harmadiké  pedig  a 

Kogníciók-skála az OML-ből, amely negatívan korrelál a Személyes distresszel.

Az  önbeszámolós  halálfélelemnek  a  legfontosabb  prediktora  a  STAI  halállal  való 

szembesülés változata, a második fontos a Tárgyiasítás-skála, a harmadik pedig a Személyes 

distressz.

A Jelentős társak féltésének is a legfőbb prediktora a STAI halállal való szembesülés 

változata. A második fontos prediktor az Empátiás törődés, a harmadik pedig a Kogníciók-

skála az OML-ből. (Részletesebb adatok a Függelékben olvashatók.)

5. Megbeszélés

A  hipotézis  első  pontja  a  halálfélelem  mértékének  eltérésére  vonatkozott  azokon  az 

évfolyamokon (1. és 3. évf.), amelyeken a hallgatók az anatómia és patológia gyakorlatok 

keretében boncolnak. A Rettegéskezelés elmélete (Békés, 2004) alapján azt várhattuk, hogy 

mivel a sok halállal kapcsolatos inger proximális védekezést okoz, vagyis fokozza az elfojtást, 

hárítást,  ennek  következtében  csökken  a  tudatos  halálfélelem  mértéke.  Ezt  a  hipotézist 

részben  alátámasztják  az  eredmények,  amelyek  szerint  a  harmadik  évfolyamon,  mikor  a 

patológia gyakorlatok vannak, kisebb a tudatos halálfélelem önbeszámolós mértéke, melyben 

jelentős  szerepe  van a  korai  haláltól  való  félelem kisebb  fokának.  Továbbá  az  alsó,  pre-

klinikai  évfolyamokon,  amikor  az  anatómia  és  patológia  gyakorlatok  is  vannak,  kisebb a 

haldoklás  folyamatától  való  félelem  mértéke.  Ez  az  eredmény  illeszkedik  más  kutatás 

tapasztalataihoz (Dickinson és mtsai, 1997).

Az empátia mértékének a képzés menete szerinti  változására vonatkozott a hipotézis 

második  pontja.  Az  eddigi  kutatások  során,  amelyeket  főként  az  alsó,  pre-klinikai 

évfolyamokon végeztek, többnyire az empátia csökkenését vagy változatlanságát tapasztalták 

(Diseker és mtsa.,  1981; Zeldow és mtsa.,  1987; Csinády és mtsai,  2003; Hojat  és mtsai, 

2004;  DiLalla  és  mtsai,  2004).  Bellini  és  munkatársai  (2002)  rezidenseknél  az  empátiás 

törődés csökkenését, és a személyes distressz növekedését találták a képzés előrehaladtával. 

Azt vártuk, hogy a felső évfolyamokon, mikor a betegekkel való interakció fokozottabb, az 

empátia mértéke is nő. Ezt a hipotézist is részben igazolják az eredmények, amelyek szerint a 

perspektívafelvétel  képessége  fokozódik  a  képzés  során,  továbbá  az  empátiás  distressz 

magasabb a felső, klinikai évfolyamokon. Ez azt is jelentheti, hogy a hallgatók kognitívan 

fokozott empátiát tanúsítanak, és érzelmileg is jobban bevonódnak, csak talán ezt nem tudják 



a törődésben kifejezni, mert kompetenciájukat nem érzik megfelelőnek, vagy kevésbé van rá 

lehetőségük.

A hipotézis harmadik pontja alapján azt vártuk, hogy a halállal kapcsolatos tapasztalatok 

következtében  változik  az  elhárító  mechanizmusok  használatának  mértéke,  főképp  a 

represszió és szupresszió változására számítottunk. Az eredmények részben ezt is igazolják. 

Egyrészt harmadévben (a patológia gyakorlatok idején) fokozott a represszió mértéke. Ezt 

tovább  árnyalja  az  a  jelenség,  hogy  a  személyes  érintettség,  a  szociális  környezetben 

előforduló haláleset befolyásolja az elhárítást, amit jelez, hogy csökken a represszió mértéke. 

Mindez  azt  is  mutathatja,  hogy  a  halállal  való  mélyebb,  személyesebb  találkozás  más 

folyamatokat  indukál.  Talán  a  személytelen  és  gyakori  találkozás  a  halállal  kapcsolatos 

ingerekkel inkább vezethet elhárításhoz.

A hipotézis negyedik pontja szerint a halálfélelem és az empátia közt pozitív korrelációt 

vártunk, ami igazolódott, a két konstruktum közt enyhe, de szignifikáns pozitív együtt járást 

kaptunk. Ezt a kapcsolatot a továbbiakban még részletesebben megvizsgáljuk.

A hipotézis  ötödik  pontja  szerint  a  megküzdési  módok összefüggnek a  halálfélelem 

mértékével és az empátia egyes aspektusaival,  ezt  a három kérdőív (OML, MFODS, IRI) 

skálái  közti  korrelációk  is  megerősítik.  Ezt  a  bonyolult  összefüggésrendszert  ugyancsak 

megerősítették,  de  egyben  tovább  árnyalták  és  egyszerűsítették  a  lineáris  regressziós 

elemzések, amelyek eredményei támogatták egy olyan modell megalkotását, amely megerősíti 

az  egyes  megküzdési  módoknak  a  halálfélelem és  az  empátia  közti  lehetséges  közvetítő 

szerepét. (A modellt az alábbiakban ismertetjük.)

A kutatás  és  a  hipotézisek  szempontjából  különösen  fontos  és  izgalmas  kérdés  az 

empátia és a halálfélelem kapcsolata, ezért ezt részletesebben is elemezzük.

Ez idáig keveset kutatott jelenség az empátia és a halálfélelem kapcsolata. Kohut (idézi 

Kulcsár, 2002b) elméleti szempontból kötötte össze a végesség elfogadását és az empátiát, 

mint a transzformált nárcizmus megnyilvánulási formái közül kettőt. Servaty és munkatársai 

(1996)  –  a  saját  eredményeinkhez  hasonlóan,  de  más  mérőeszközökkel  –  gyenge  pozitív 

korrelációt találtak a halálfélelem és az empátia között, ezt az összefüggést a szerzők elsőre az 

intuícióval  ellentétesnek  minősítettek,  de  tovább  gondolva  azt,  úgy  értelmezték,  hogy  a 

halálfélelemmel való megküzdés egyik módja lehet az empátia. Viszont ha az egzisztencialista 

filozófiára vagy pszichológiára gondolunk, akkor más összefüggést is feltételezhetünk. Ezek 

az elméletek azt hangsúlyozzák, hogy az élet kiteljesedéséhez szembe kell néznünk a halál 

kérdésével,  a  halálfélelmünkkel,  s  csak  ennek feldolgozása  révén  tudunk  igaz  életet  élni. 

Ehhez  szükséges  a  szorongásainkat,  félelmeinket  felvállalni,  tudatosítani,  azokkal 



szembenézni,  tehát  ez  az  út  fájdalmasabb,  és  a  szorongások,  félelmek  magasabb  szintjét 

feltételezi.  Ezen  túl  legtöbben  tapasztalatból  is  tudjuk,  hogy  ha  valaki  egy  közeli 

hozzátartozója  elvesztése  vagy  egy  súlyos  betegség  diagnózisa  révén  mélyebben  érintve 

szembesül a halandósággal, gyakran új értékrend, új életvitel kialakulásához vezet, amelynek 

többnyire lényeges összetevője a másokhoz való viszony változása, és az altruizmus vagy az 

empátiás törődés fokozódása. Vagyis a halandóságunk mélyebb tudata révén másképp látjuk a 

világot és benne saját szerepünket. Benyomásunk szerint érdemes lenne elkülöníteni, és külön 

mérni a halálfélelmet és a mély haláltudatot, amelyhez vélhetően a halálfélelem feldolgozása 

vezethet.

Mindezen  túl  az  érzelmek  kezelésének  sajátos  képessége  vagy módja  is  egy  közös 

jellemzője a halálfélelemnek és az empátiának, hisz mindkettő esetén szükség van a fájdalmas 

érzelmek  felvállalására,  megélésére,  azok  feldolgozására,  mely  feltétele  egy  optimálisabb 

halálnak, vagy épp a másik emberhez fűződő törődőbb viszony kialakulásának.

A halálfélelem és az empátia közti kapcsolatnak egyrészt lehetnek közvetlen összetevői 

is, de lehetnek köztük közvetítők is. A közvetlen kapcsolatok szintén lehetnek többirányúak, 

más természetűek. Közvetlen kapcsolatot jelenthet az, ha a halálfélelemmel való megküzdés 

módja az empátia és az empátiás törődés, de lehet az is, hogy a fokozott empátia növeli a 

halálfélelem társas komponensét.  Azonban a  halálfélelem és az empátia közti  összefüggés 

alapulhat egy mögöttes okon is, például azon, hogy mindkettőben szerepet kap a szorongás 

mértéke, a szorongásra való hajlam.

Az orvostanhallgatók körében kapott eredményeink, a korábbi tapasztalattal (Servaty és 

mtsai, 1996) egybehangzóan azt mutatják, hogy gyenge, de szignifikáns pozitív kapcsolat van 

az empátia és a halálfélelem közt. A legtöbb halálfélelmet mérő MFODS skála korrelál az 

empátiás  Személyes  distresszel,  lehetséges,  hogy  ez  a  kapcsolat  egy  harmadikkal,  a 

szorongással  való  összefüggésre  vezethető  vissza.  Az  Empátiás  törődés  a  Jelentős  társak 

féltése halálfélelem skálával korrelál pozitívan, ami a másikra irányuló orientáció szerepét 

emeli ki. Érdekes, hogy a halálfélelem-skálák közül a Félelem a megsemmisüléstől negatívan 

korrelál  az  empátiával,  főképp  a  Perspektívafelvétellel  és  az  Empátiás  törődéssel.  Ez  a 

halálfélelem-skála  abból  a  szempontból  is  különös,  hogy nem korrelál  a  szorongást  mérő 

kérdőívekkel. A Fantázia-skála is korrelál az MFODS három skálájával, ami alapulhat azon is, 

hogy nem csak az empátiához, hanem a halálfélelem tudatos megéléséhez is szükség van arra, 

hogy  el  tudjuk  képzelni,  bele  tudjuk  élni  magunkat  mások  helyzetébe,  hiszen  a  halált 

életünkben többnyire így tapasztalhatjuk meg.



Ennek a kutatásnak az ötletét az a gondolat adta, hogy az orvostanhallgatók esetén a 

halálfélelemmel  való  megküzdés  módja  befolyásolja  az  empátiát.  Vagyis  a  megküzdés 

hogyanja maga egy közvetítő. Ehhez a közvetítéshez szükség van olyan megküzdési módokra, 

melyek összefüggnek a  halálfélelemmel  vagy annak valamely összetevőjével,  és  egyaránt 

összefüggnek  az  empátiával  vagy  annak  komponenseivel  is.  A három  konstruktum  és  a 

komponenseik  közti  számos  korreláció  támogatja  ezt  az  elképzelést.  Ezek  szerint  a 

megküzdési  módok  közül  a  Leválasztás  korrelál  leginkább  az  önbeszámolós  halálfélelem 

mértékével, annak majd minden komponensével, de korrelál az empátiával is, viszont annak 

skálái közül csak a Személyes distresszel. A Nehezített feltételek skála korrelál a Félelem a 

haláltól  skálával  és  az  empátiával  is.  Esetünkben  különösen  érdekes  két  módja  ez  a 

megküzdésnek.  A Kogníciók-skála pozitívan korrelál  a Jelentős társak féltése halálfélelem 

skálával,  és  negatívan az  empátia  Személyes  distressz  skálájával.  Továbbá a  Tárgyiasítás-

skála pozitívan korrelál a Multidimenzionális Halálfélelem-skálával, és negatívan az Empátiás 

törődéssel.

Felvetődik a kérdés, hogy a szorongás mértéke hogyan függ össze evvel a kapcsolati 

rendszerrel,  hiszen  mind  a  halálfélelem,  mind  az  empátia  esetén  a  szorongás  ezeknek  a 

konstruktumoknak  lényeges  összetevője  lehet,  de  egyben  szerepe  lehet  a  megküzdés 

módjában is.  Ennek a kérdésnek a jelentőségét megerősítik azok az eredmények, amelyek 

szerint a STAI mindhárom feltételnél, de erősebben a halállal és még inkább a sérüléssel való 

szembesülés feltételeknél szignifikánsan korrelál  az empátia mértékével.  Érdekes, hogy az 

empátiát mérő IRI Személyes distressz skálájával mind a három feltétel, de legerősebben a 

sérüléssel  való  szembesülés  korrelál.  Az Empátiás  törődéssel  viszont  csak  a  sérüléssel  és 

halállal való szembesülés feltételnél jellemző szorongás mértéke korrelál, ami az utóbbinál 

erősebb. Továbbá a STAI mindhárom feltételnél korrelál a Multidimenzionális Halálfélelem-

skálával,  annak  legtöbb  összetevőjével.  Ráadásul  a  fent  részletezett  STAI-val  kapott 

korrelációk erősebbek a többi kérdőív esetén kapott korrelációknál.

A lineáris  regressziós  elemzés  eredményei,  melybe  a  halálfélelmet,  az  empátiát,  a 

megküzdés módját,  valamint  a szorongást  mérő skálákat  egyaránt  bevontuk, egy komplex 

modellt támogatnak (1. ábra). A modell szerint a Kogníciók és a Tárgyiasítás OML skálák 

olyan megküzdési módokat képviselnek, amelyek mind a Multidimenzionális Halálfélelem-

skálával,  illetve  annak  valamely  komponensével,  mind  az  empátiát  mérő  IRI  valamely 

skálájával  összefüggnek,  így  elképzelhető,  hogy azok  közt  mediálnak  is.  Ezt  csak  olyan 

további  vizsgálatokkal  lehetne  feltárni,  melyek  az  ok-okozati  összefüggéseket,  a  hatások 

irányát is mérnék.



1. ábra: A halálfélelem, a megküzdési módok és az empátia összefüggéseinek modellje

Az összefüggések árnyaltabb megértése szempontjából igen lényeges az empátia – az 

esetünkben kiemelten fontos – két összetevőjének, a Személyes distressznek és az Empátiás 

törődésnek a kapcsolata. A két skála mintánkon mérsékelten pozitívan korrelál egymással (r = 

0,167;  p  =  0,009),  ami  kevéssé  illeszkedik  az  eddigi  tapasztalatokhoz.  Davis  (1983)  két 

különböző mintán (USA, pszichológus hallgatók 1979 ill. 1980) – nemek szerint elkülönítve – 

a férfiak esetében: r = 0,11 illetve; r = 0,22; a nők esetében pedig: r = 0,01; r = -0,03 mértékű 

korrelációt tapasztalt a két skála közt.

Elméletileg a két skála közti kapcsolat több formája is elképzelhető. Felvetődik annak a 

lehetősége,  hogy a  törődés  szempontjából  az  empátiás  vagy személyes  distressz  közepes 

mértéke az optimális, mert a túl alacsony szint nem indukál erősen segítő viselkedést, a túl 

magas distressznél pedig a figyelem másikra irányítása, és a segítő cselekvés végrehajtása 

nehéz az energia kimerülése miatt. Továbbá felvetődik annak a lehetősége is, hogy egy szinten 

túl  az  empátiás  törődés  csökkenti  az  empátiás,  személyes  distresszt,  vagyis  az  empátiás 

törődés a jelentkező feszültséggel való megküzdés egy módja lehet.
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2. ábra: A Személyes distressz függése az Empátiás törődéstől

Ennek  a  kérdésnek  a  szempontjából,  egy kiváltképp  jelentős  populáció,  a  segítő  hivatást 

választó  orvostanhallgatók  esetén,  az  eredmények  az  első  feltevést  nem,  de  a  másodikat 

alátámasztják.

A 2. ábrán látható, hogy a személyes distressz mértéke függ az empátiás törődéstől, ez 

az összefüggés egy lapos fordított U görbével írható le (F = 5,477; p = 0,0047). Vagyis az 

empátiás törődés alacsony szintje kisebb mértékű distresszel jár, a közepes mértékű empátiás 

törődés  a  legmagasabbal,  az  empátiás  törődés  fokozott  mértéke  pedig  már  alacsonyabb 

distresszel  jár.  Mindez  inkább azt  az  elképzelést  támogatja,  hogy az  empátiás  törődést,  a 

segítő  viselkedést  az  empátia  révén  keletkezett  személyes  distressz  egy  megküzdési 

módjaként lehet értelmezni.
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3. ábra: Az Empátiás törődés függése a Személyes distressztől

A 3. ábra alapján úgy tűnik, az eredményeink nem támasztják alá azt az elképzelést, 

hogy a  Személyes  distressz  fokozott  mértéke  az  empátiás  törődés  alacsonyabb  értékeivel 

járna.  Evvel szemben a kapott lineáris összefüggés inkább azt mutatja,  hogy az empátiás, 

személyes distressz növekedő mértéke az empátiás törődés fokozódásával jár.

Kérdés,  hogy a  fenti  elméleti  eredmények,  amelyekhez  az  önbeszámolós  kérdőívek 

feldolgozása  révén  jutottunk  mennyiben  jelentkeznek  a  gyakorlati  életben,  ténylegesen 

befolyásolják-e  a  jövendőbeli  orvosokat  hivatásuk  gyakorlása  során,  és  ha  igen,  akkor 

hogyan. Az eredmények gyakorlati szempontból azt mutatják, hogy a hallgatóknak minden 

bizonnyal lelki megterhelést jelent a halállal való szembesülés, amelyben szerepük van az 

anatómiai, de főképp a patológiai gyakorlatok keretei között szerzett boncolási élményeknek. 

Ezek  a  tapasztalatok  növelik  a  tudattalan  elhárításnak,  a  repressziónak  a  mértékét,  és 

különböző tudatosan  alkalmazott  megküzdési  módok használatát  indukálják.  Úgy tűnik,  a 

megküzdési módok eltérően függnek össze az empátiával illetve annak komponenseivel, ami 

azt valószínűsíti, hogy a boncolási helyzetekben alkalmazott megküzdési módoknak vannak 

optimálisabb formái, s ezek alkalmazását célszerű lehet támogatni. A Kogníciók-skálával mért 

megküzdési mód tűnik az egyik legoptimálisabbnak. Ez a megküzdési mód azt a törekvést 

szolgálja,  hogy a hallgatók megőrizzék az objektivitásukat,  figyelmüket a tanulásra tudják 

irányítani, s elfogadva azt, hogy a szenvedés, a halál hozzátartozik az élethez, a feladatukra, 

céljaikra tudjanak figyelni.

Továbbá kiemelnénk az értékek vagy a spiritualitás szerepét a megküzdésben, sajnos ezt 

a kutatás során kialakított kérdőívvel nem tudtuk megfelelően mérni. Ennek több oka is lehet: 
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egyrészt, hogy a hallgatók közül kevesen említették ezt a megküzdési módot; másrészt, hogy 

vélhetően  ez  is  egy  összetett  konstruktum,  így  összetevőinek  feltárása  külön  munkát 

igényelne.

Az,  hogy  a  hallgatók  közül  kevesen  említették  az  értékek,  a  spiritualitás  szerepét, 

továbbá az, hogy az általunk mért fogalmak (ember, emberi test, fájdalom, halál) jelentése 

közül  csak  a  fájdalomé  változott  valamelyest  a  képzés  során,  azt  is  mutathatja,  hogy 

valószínűleg ezekre a kérdésekre érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani, főképp a képzés 

korai  szakaszában.  Bánfalvi  (2003)  úgy véli,  értékalapú  egészségügyre  lenne szükség,  az 

orvoslás nemcsak technikai-racionális irányultság, hanem erkölcsi vállalkozás is. A gyógyítási 

folyamat hangsúlyozására lenne szükség a végeredménnyel szemben. DiLalla és munkatársai 

(2004) eredményei szerint magasabb empátiával jár, ha a hallgatók nemcsak az empátiával, 

hanem a  spiritualitással  kapcsolatos  kurzusokon is  részt  vesznek.  Shapiro  és  munkatársai 

(1998) a szorongás, a depresszió és a pszichológiai distressz csökkenését, valamint az empátia 

és a spiritualitás növekedését tapasztalták egy nyolchetes meditációt, jógát és a testre való 

koncentrációt alkalmazó tréning hatására.

E  nagy  kihívásokkal  való  megbirkózás  érdekében  érdemes  lenne  támogatni  az 

orvostanhallgatókat  abban,  hogy fokozott  igényük  alakuljon  ki  az  önismeretre,  a  saját  és 

mások érzelmeinek megismerésére, s hogy elsajátíthassák az érzelmek hatékony kezelésének 

módját.  Az  Érzelmek  Felismerése  Kérdőív  esetén  tapasztalt  alacsonyabb  átlagok  az 

érzelmekre  való  kisebb odafigyelést,  az érzelmek távolítására,  hárítására  való törekvést  is 

jelezhetnek,  aminek  a  hallgatókra  nézve  negatív  következményei  lehetnek,  kiégéshez 

vezethetnek. Ebből a szempontból nem elvárások megfogalmazására, hanem szembenézésre 

és elfogadáson alapuló fejlődésre van szükség. Érdemes lenne nem csak a hatalmas tudásra, 

hanem egyben a bölcsességre  is  törekedni,  melyet  azzal  alapozhatunk meg,  ha az értékek 

segítségével  szembe  tudunk  nézni  fájdalmas  érzéseinkkel,  félelmeinkkel,  és  fel  tudjuk 

dolgozni azokat, ez által emberileg növekedünk is. Abu-Hijelh és munkatársai (1997) több 

olyan  tanulmányt  idéznek  (Penney,  1985;  Horne  és  mtsai,  1990),  amelyekben  a  szerzők 

megállapítják, hogy a hallgatók igényt tartanának az anatómiai gyakorlat jobb előkészítésére, 

és  azt  követő  beszélgetésre,  mely  segítséget  nyújthatna  az  érzelmek  és  az  élmények 

feldolgozásához.  DiLalla  és  munkatársai  (2004)  azt  tapasztalták  kutatásuk  során,  hogy a 

hallgatók jólléti állapotára irányuló kurzusokon részt vevők nemcsak jobb közérzettel, hanem 

magasabb empátiával is rendelkeznek. Vannak, akik abban látják a megoldást (Spencer, 2004) 

arra a gyakran tapasztalt  jelenségre, hogy pl.  az empátia az idealizmussal együtt  csökken, 



hogy a kommunikációs és viselkedéses tréningek során a hallgatók elsajátítsák az empatikus 

viselkedés és a kommunikáció megfelelő formáit.

6. Korlátok

A hipotézis  vizsgálatára  a  longitudinális  vizsgálat  lenne  a  legalkalmasabb,  célszerűen  a 

kísérleti elrendezés alkalmazásával, de ez egy rendkívül sok energiát igénylő, hosszadalmas 

kutatást jelentene. Jobb lenne, ha ezt megelőzné egy könnyebben kivitelezhető, feltáró jellegű 

kérdőíves és keresztmetszeti vizsgálat.

Mivel  az  évfolyamonkénti  40  fős  minta  kis  hatások  esetén  nem  alkalmas  az 

összefüggések feltárására, és a statisztikai erő-elemzést a szükséges adatok hiányában nem 

tudtuk  elvégezni,  fennáll  a  másodfajú  hiba  elkövetésének  esélye.  Ezt  kompenzálhatja 

némiképp az, hogy az évfolyamok összevonásával már nagyobb mintán is vizsgálhatók az 

összefüggések.

A kutatás eredményei nemcsak az orvostanhallgatók populációjára érvényesek. Az élet 

folyamán vélhetően mindenki küzd a halálfélelemmel, ezért az evvel kapcsolatban feltáruló 

összefüggések érvényessége általánosabb is lehet.

További kérdés az, hogy az önbeszámolós mérőeszközökkel kapott elméleti eredmények 

megjelennek-e, illetve hogyan jelentkeznek a gyakorlatban.

Az orvosképzés a nyugati orvoslást gyakorló országokban sok szempontból egységes, 

ezért nagy az esély arra, hogy az eredmények is általánosíthatóak. Amik korlátot szabhatnak 

az  érvényesíthetőségnek,  azok  a  halállal  és  annak  jelentésével  kapcsolatos  kulturális 

különbségek,  miképp  a  haláltól  való  szorongás  felvállalása,  kifejezése  is  nagyban 

kultúrafüggő.  Kulturális  különbségek  lehetnek  még  az  orvos-beteg  viszony hagyományos 

formáiban is.

Ez  a  kutatás  jórészt  feltáró  jellegű  volt,  így  számos  újabb  kérdést  vet  fel,  több 

tekintetben pontosítást igényel. A halálfélelem és az empátia alakulása szempontjából érdemes 

lenne azt is felmérni, hogy az egyetemre éppen csak belépő elsőéves hallgatókat, akik még a 

képzés és az anatómiai gyakorlat tapasztalatai előtt állnak, milyen mértékű halálfélelem és 

empátia jellemzi. Továbbá preteszt-posztteszt elrendezésben mérni az anatómia és patológia 

gyakorlatok hatását, s e tekintetben érdemes lenne egy kísérleti csoportot is vizsgálni abból a 

szempontból,  hogy  az  eredményeket  miképp  befolyásolják  az  előzetes  instrukciók,  a 

megküzdéshez nyújtott segítség.

Ezen túl érdekes lehet az is, hogy más populációk esetén is megfigyelhető-e korreláció a 

halálfélelem és az empátia között.



Vagyis ez a kutatás legalább annyi kérdést vetett fel, mint amennyire válaszolni próbált.
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FÜGGELÉK



A használt kérdőívek közötti korrelációk vizsgálata

A halálfélelem, a megküzdés módja és az empátia kapcsolatának, valamint a szorongással 

való együtt járásuknak vizsgálata, melyekhez a Pearson korrelációt használtuk.

A STAI három változatának együtt járásai

A STAI-t a szokványostól eltérően használtuk, ezért szükséges megnézni a három változat 

egymással való együtt járását.

A STAI általában feltételének értékei kevésbé korrelálnak a másik két feltétel értékeivel, 

mint azok egymással, ami azt mutatja, hogy ezek a mérőeszközök mást mérnek, ami megfelel 

az elvárásoknak. Ezek szerint az utasítás megjelenik a kérdőívekkel kapott eredményekben, 

vagyis tájékoztató jellegűek lehetnek az adatok (7. táblázat).

STAI

általában

STAI

ha a halállal

szembesül

STAI

ha sérüléssel

szembesül
STAI általában r = 0,325∗∗ r = 0,328∗∗

STAI ha a halállal

szembesül

r = 0,325∗∗ r = 0,579∗∗

STAI ha sérüléssel

szembesül

r = 0,328∗∗ r = 0,579∗∗

A szignifikáns eredményeket kövérrel jelezzük, ha p < 0,05, akkor ∗, ha p< 0,01, akkor ∗∗ jelöljük.

7. táblázat: A STAI három változatának korrelációi

A szorongás és a halálfélelem kapcsolata

A  STAI  mindhárom  feltételénél  szignifikánsan  pozitívan  korrelál  a  Multidimenzionális 

Halálfélelem-skálával, annak legtöbb skálájával. Érdekes még az F4 (Jelentős társak féltése) 

skála, mely a halállal, sérüléssel szembesül feltételeknél jóval erősebben korrelál a STAI-val, 

mint az általános feltételnél (8. táblázat).



STAI

általában

STAI

ha a halállal

szembesül

STAI

ha sérüléssel

szembesül
MFODS r = 0,336∗∗ r = 0,371∗∗ r = 0,301∗∗
F1 r = 0,278∗∗ r = 0,317∗∗ r = 0,287∗∗
F2 r = 0,241∗∗ r = 0,282∗∗ r = 0,278∗∗
F3 r = 0,098 r = -0,015 r = 0,004
F4 r = 0,168∗∗ r = 0,393∗∗ r = 0,368∗∗
F5 r = 0,196∗∗ r = 0,162∗∗ r = 0,055
F6 r = 0,219∗∗ r = 0,270∗∗ r = 0,130
F7 r = 0,256∗∗ r = 0,200∗∗ r = 0,174∗∗
F8 r = 0,255∗∗ r = 0,304∗∗ r = 0,237∗∗

A szignifikáns eredményeket kövérrel jelezzük, ha p < 0,05, akkor ∗, ha p< 0,01, akkor ∗∗ jelöljük.

8. táblázat: A Multidimenzionális Halálfélelem-skála és a State-Trait Anxiety Inventory skáláinak 

korrelációi

A szorongás és az empátia kapcsolata

A szorongást mérő STAI mind a három feltételnél pozitívan korrelál az empátiával. Mégis van 

némi különbség: az általános feltételnél ez a korreláció az egyes empátia skálákra lebontva a 

Személyes  distresszen és  a  Fantázián jelenik meg.  Ellenben a  haldoklót  vagy halottat  lát, 

illetve  súlyos  sérültet  lát  feltételnél,  a  fenti  két  skálán  kívül  korreláció  van  az  Empátiás 

törődés  skálával  is.  Továbbá  úgy  tűnik,  hogy  a  Perspektívafelvétel  nem  jár  együtt  a 

szorongással (9. táblázat).

IRI Perspektí-

vafelvétel

Empátiás

törődés

Személyes

distressz

Fantázia

STAI általában r = 0,220∗∗ r = -0,041 r = -0,010 r = 0,399∗∗ r = 0,173∗

STAI ha a halállal

szembesül

r = 0,300∗∗ r = 0,021 r = 0,212∗∗ r = 0,305∗∗ r = 0,219∗∗

STAI  ha  sérülés-

sel szembesül

r = 0,344∗∗ r = 0,042 r = 0,183∗ r = 0,472∗∗ r = 0,202∗

A szignifikáns eredményeket kövérrel jelezzük, ha p < 0,05, akkor ∗  ha p< 0,01, akkor ∗∗ jelöljük.

9. táblázat: A State-Trait Anxiety Inventory és az Interpersonal Reactivity Index skáláinak korrelációi



A szorongás és a megküzdés kapcsolata

A STAI az általános feltételnél gyengén, de szignifikánsan pozitívan együtt jár a megküzdés 

leválasztásos,  és  negatívan  korrelál  a  megküzdés  kognitív  formájával.  A  halállal 

szembesüléskor  jellemző  szorongás  mértéke  is  pozitívan  korrelál  a  leválasztásos 

megküzdéssel. A nehezített feltételekre való érzékenység a STAI-val a halállal, sérüléssel való 

szembesülés feltételek esetén pozitívan korrelál (10. táblázat).

Leválasz-tás Tárgyiasí-

tás 

Kogníci-ók Humor Nehezítet

feltételek

OML

STAI

Általában
r = 0,134∗ r = 0,117 r = -0,142∗ r = -0,061 r = 0,057 r = 0,056

STAI ha ha-lállal 

szembesül
r = 0,181∗∗ r = -0,027 r =  -0,040 r = -0,049 r = 0,209∗∗ r = 0,089

STAI ha sérülés-

sel szembesül
r = 0,131 r = -0,032 r = -0,091 r = -0,045 r = 0,195∗∗ r = 0,046

A szignifikáns eredményeket kövérrel jelezzük, ha p < 0,05, akkor ∗, ha p< 0,01, akkor ∗∗ jelöljük.

10. táblázat: A State-Trait Anxiety Inventory és az Orvostanhallgatók Megküzdési Listájának skálái közti 

korrelációk

A halálfélelem és az empátia kapcsolata

Az  empátia  mértéke  (teljes  IRI)  igen  enyhén,  de  szignifikánsan  pozitívan  korrelál  az 

önbeszámolós halálfélelem mértékével (teljes MFODS).

Ez a korreláció az egyes halálfélelem skálákra lebontva erősségük szerint legfőképp az 

F1 (Félelem a meghalás folyamatától), F4 (Jelentős társak féltése) és F2 (Félelem a haláltól) 

skálákon jelentkezik, de megjelenik az F7 (A test féltése a halál után) és F6 (Félelem a halál 

tudatos átélésétől) skálákon is; az F3 (Félelem a megsemmisítéstől) skálával, pedig negatív 

korreláció figyelhető meg.

Ha az empátiát is lebontjuk összetevőire, a Személyes distressz skála az F1 (Félelem a 

meghalás folyamatától)  és az F2 (Félelem a haláltól)  skálával korrelál  a  legerősebben,  de 

együtt jár az F6 (Félelem a halál tudatos átélésétől) és F4 (Jelentős társak féltése), valamint az 

F7 (A test féltése a halál után) skálákkal is.

Az Empátiás törődés az F4 (Jelentős társak féltése) skálával pozitívan, az F3 (Félelem a 

megsemmisítéstől) skálával pedig negatívan korrelál.

A Perspektívafelvétel-skála csak az F3 (Félelem a megsemmisítéstől) skálával korrelál, 

mégpedig negatívan.



A Fantázia-skála az F4 (Jelentős  társak féltése),  F2 (Félelem a haláltól),  F7 (A test 

féltése a halál után) skálákkal korrelál pozitívan (11. táblázat).

IRI Perspektíva

felvétel

Empátiás

törődés

Személyes

distressz

Fantázia

MFODS r = 0,144∗ r = -0,076 r = 0,075 r = 0,248∗∗ r = 0,106
F1 r = 0,166∗∗ r = -0,052 r = 0,084 r = 0,303∗∗ r = 0,091
F2 r = 0,190∗∗ r = -0,116 r =0,097 r = 0,347∗∗ r = 0,145∗
F3 r = -0,130∗ r = -0,166∗∗ r = -0,153∗ r = -0,034 r = -0,023
F4 r = 0,275∗∗ r = 0,032 r = 0,334∗∗ r = 0,169∗∗ r = 0,208∗∗ 
F5 r = -0,010 r = -0,014 r = -0,044 r = 0,053 r = -0,032
F6 r = 0,134∗ r = 0,017 r = 0,107 r = 0,174∗∗ r = 0,051
F7 r = 0,151∗ r = 0,018 r = -0,014 r = 0,181∗∗ r = 0,126∗
F8 r = 0,041 r = -0,047 r = 0,042 r = 0,097 r = 0,021

A szignifikáns eredményeket kövérrel jelezzük, ha p < 0,05, akkor ∗, ha p< 0,01, akkor ∗∗ jelöljük.

11. táblázat: A Multidimenzionális Halálfélelem-skála és az Interpersonal Reactivity Index skáláinak 

korrelációi

A megküzdés és a halálfélelem kapcsolata

Ha a boncolással,  műtétekkel való megküzdés (OML teljes kérdőív) kapcsolatát  nézzük a 

halálfélelem önbeszámolós (MFODS teljes kérdőív) mértékével, azt tapasztaljuk, hogy enyhe, 

de szignifikáns pozitív korreláció van köztük.

A teljes  OML az  MFODS öt  skálájával  pozitívan  korrelál  (F1,  vagyis  a  Félelem a 

meghalás folyamatától; F2, vagyis Félelem a haláltól; F4, vagyis Jelentős társak féltése; F6, 

Félelem a halál tudatos átélésétől; F8, vagyis Félelem a korai haláltól).

A megküzdési módok Leválasztás-skálája gyenge, de szignifikáns korrelációban van a 

teljes MFODS-sal, ha a halálfélelmet összetevőire bontjuk, annak több komponensével is (F1, 

vagyis a Félelem a meghalás folyamatától; F2, vagyis Félelem a haláltól; F3, vagyis a Félelem 

a megsemmisítéstől; F6, Félelem a halál tudatos átélésétől; F7, vagyis A test féltése a halál 

után; és F8, vagyis Félelem a korai haláltól).

A Tárgyiasítás OML skála az F8 (Félelem a korai haláltól) skálával korrelál.

A  Kogníciók  megküzdési  mód  az  F4-gyel  (Jelentős  társak  féltése),  a  Nehezített 

körülmények az F2-vel (Félelem a haláltól); a Humor szintén az F2-vel, de negatívan korrelál 

(2. táblázat).

Leválasztás Tárgyiasí-

tás 

Kogníciók Humor Nehezített

feltételek

OML



F1 r = 0,225∗∗ r = 0,122 r = -0,009 r = -0,023 r = 0,026 r = 0,156∗
F2 r = 0,376∗∗ r = 0,071 r = -0,076 r = -0,147∗ r = 0,329∗∗ r = 0,194∗∗
F3 r = 0,220∗∗ r = 0,054 r = 0,064 r = -0,011 r = -0,065 r = 0,115
F4 r = 0,088 r = -0,055 r = 0,196∗∗ r = -0,082 r = 0,096 r = 0,141∗
F5 r = 0,022 r = -0,017 r = 0,031 r = -0,010 r = -0,123 r = 0,004
F6 r = 0,159∗ r = 0,064 r = 0,014 r = -0,016 r = 0,018 r = 0,134∗
F7 r = 0,169∗∗ r = 0,111 r = -0,072 r = -0,042 r = 0,082 r = 0,118
F8 r = 0,135∗∗ r= 0,145∗ r = 0,043 r = -0,024 r = -0,012 r = 0,136∗
MFODS r = 0,283∗∗ r = 0,109 r = 0,039 r = -0,065 r = 0,058 r = 0,188∗∗

A szignifikáns eredményeket kövérrel jelezzük, ha p < 0,05, akkor ∗, ha p< 0,01, akkor ∗∗ jelöljük.

12. táblázat: A Multidimenzionális Halálfélelem-skála és a Orvostanhallgatók Megküzdési Listájának 

skálái közti korrelációk

Az empátia és a megküzdés kapcsolata

Az  IRI  kérdőív  pozitívan  korrelál  a  nehezített  körülményekre  való  érzékenységgel,  ez  a 

korreláció az empátia  több skálájával  is  megjelenik:  a  Perspektívafelvétellel,  az  Empátiás 

törődéssel és a Személyes distressz-szel is.

A leválasztás megküzdési mód is pozitívan korrelál az empátiával (teljes IRI), annak 

főként a distressz komponensével és kevéssé a fantáziával is.

A Tárgyiasítás megküzdési mód negatívan korrelál az Empátiás törődéssel.

A megküzdés kogníciók és humor komponensei nem járnak együtt az empátiával (13. 

táblázat).

IRI Perspektíva

felvétel

Empátiás

törődés

Személyes

distressz

Fantázia

OML r = 0,096 r = -0,026 r = 0,025 r = 0,170∗∗ r = 0,096
Leválasztás r = 0,162∗ r = -0,063 r = 0,003 r = 0,325∗∗ r = 0,154∗
Tárgyiasítás r = -0,044 r = -0,027 r = -0,133∗ r = 0,107 r = -0,046
Kogníciók r = -0,048 r = -0,085 r = 0,055 r =  -0,096 r = 0,027
Humor r = -0,035 r = -0,040 r = -0,060 r = -0,096 r = 0,050
Nehezített

feltételek

r = 0,267∗∗ r = 0,192∗∗ r = 0,248∗∗ r = 0,246∗∗ r = 0,059

A szignifikáns eredményeket kövérrel jelezzük, ha p < 0,05, akkor ∗, ha p< 0,01, akkor ∗∗ jelöljük.

13. táblázat: Az Interpersonal Reactivity Index és az Orvostanhallgatók Megküzdési Listájának skálái 

közti korrelációk

Regresszióelemzés

Modell     R     R2 1. 0,359a 0,129



2. 0,444b 0,197
3. 0,483c 0,233

a: prediktor = F4

b: prediktor = F4, Nehezített körülmények

c: prediktor = F4, Nehezített körülmények, Tárgyiasítás

Predikto- Regr.      t      P

rok Béta
F4 0,332 4,236 0,000

Nehezített 

körülmény

0,240 3,040 0,003

Tárgyia-

sítás

-0,190 -2,427 0,017

14. táblázat: Az empátiás törődés prediktorai

Modell     R     R2

1. 0,470a 0,221
2. 0,557b 0,310
3. 0,582c 0,339

a: prediktor = STAI sérült

b: prediktor = STAI sérült, Leválasztás

c: prediktor = STAI sérült, Leválasztás, Kogníciók

Predikto-

rok

Regr.

Béta

     t      P

STAI

sérült

0,412 5,629 0,000

Leválasztás 0,347 4,605 0,000

Kogníciók -0,177 -2,353 0,020

15. táblázat: Az empátiás vagy személyes distressz prediktorai

Modell     R     R2

1. 0,367a 0,135
2. 0,434b 0,188
3. 0,470c 0,221
a: prediktor = STAI halál

b: prediktor = STAI halál, Tárgyiasítás

c:  prediktor  =  STAI  halál,  Tárgyiasítás,  Személyes 

distressz

Predikto-

rok

Regr.

Béta

     t      P

STAI

halál

0,348 4,296 0,000

Tárgyiasítás 0,206 2,579 0,011

Személyes

distressz

0,187 2,300 0,023

16. táblázat: A Multidimenzionális Halálfélelem-skála prediktorai

Modell     R     R2

1. 0,490a 0,240
2. 0,546b 0,298
3. 0,572c 0,327

a: prediktor = STAI halál

b: prediktor = STAI halál, Empátiás törődés

c: prediktor = STAI halál, Empátiás törődés, Kogníciók

Predikto- Regr.      t      P







rok Béta
STAI

halál

0,412 5,399 0,000

Empátiás

törődés

0,245 3,218 0,002

Kogníciók 0,171 2,329 0,021

17. táblázat: A Jelentős társak féltése (F4) halálfélelem skála prediktorai


