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ÁNGYÁN LAJOS 

Az emberi erőforrás orvosbiológiai értelmezése 
Minden tudományterület kialakítja a maga terminológiáját. Az „emberi erőforrás” 
kifejezést operatív terminus technikusként használók egy fontos gazdasági tényezőt 
neveznek meg vele; az orvosbiológiai gondolkodásmód azonban idegenkedik ettől a 
szóhasználattól. A két gondolkodásmód közötti különbség lényegében véve abban 
áll, hogy a javak termelésével, elosztásával, fogyasztásával és a szolgáltatásokkal 
foglalkozó közgazdaságtan számára az „erőforrás” hangsúlyos, az orvosbiológiai 
szemléletmód számára az „emberi” a meghatározó. Bonyolítja a fogalom értelmezé-
sét az a tény, hogy – bár az utóbbi évtizedekben széles körben elterjedt - még sincs a 
szakirodalomban egységes, általánosan elfogadott meghatározás; az egyes szerzők 
többnyire saját szemléletmódjuknak megfelelően használják. Példaként álljon itt 
néhány önkényesen kiragadott meghatározás. 

 

1. The health, strength, talented, education and skills that human can use to produce 
goods and services: also called human capital.  

www.mdk12.org/instruction/curriculum/hsa/government/glossary.html  
2. Labor used as an input into the production process. 

www.turnerlearning.com/efts/bball/econglos.htm  
3. Human resources are the workforce who make up the classroom as a system. 
Students are the primary human resource for the classroom with the teacher as the 
leader. www.grand-blanc.k12.mi.us/qip/key_words_and_concepts.htm  
4. People's intellectual and physical abilities. 

www.wasd.k12.pa.us/district/curriculum/economics/economics_glossary.htm 
5. The term human resources is variously defined in political economy and 
economics, where it was traditionally called labor, one of three factors of produc-
tion. Its use within corporations continues to define common conceptions of the 
term. en.wikipedia.org/wiki/Human_resources 

Bevezető megjegyzések  
A gazdaságot az ember teremti meg; ahhoz, hogy az ember teremteni tudjon, először 
meg kell teremteni magát az embert. Az ember teremtéséről két felfogás áll szemben 
egymással, éspedig a kreácionizmus és az evolucionizmus. A kreácionizmus a Bibli-
ában leírtak szerint isten teremtményének tekinti az embert. A hívő ember számára a 
gazdasággal való foglalkozás a paradicsomból történt kiűzetéssel kezdődött. 

Mózes I. könyve 3. fejezet: 
17. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és 

ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen 
a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. 

18. Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét. 
23. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert 

abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz. 
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Jóllehet szép feladat lenne az emberi erőforrás értelmezése a kreáció szemlélet-
módjával, mégis a továbbiakban csak azzal az orvosbiológiai szemléletmóddal fog-
lalkozunk, amely az evolúcióra épít [2]. A fejlődés eredményeként, a biológiai felté-
telek (felegyenesedés, két lábon való járás, a test egyensúlyának megtartása, stb.) 
kialakulása után, a szabaddá vált kezek munkájával indult el az ember a társadalmi 
létezés útján. Az alapvető biológiai ösztönök, nevezetesen az önfenntartás és a sza-
porodás mellett erősödött az állatoknál is megfigyelhető birtoklás vágya. Lévén az 
ember társas lény, kisebb-nagyobb közösségeket alkotott, amelyek fennmaradásának 
feltétele a megfelelő szervezettség, a hierarchikus felépítés. A közösségen belüli 
rangsor az adott közösség értékrendje által elismert tulajdonságok és javak birtoklá-
sa szerint alakult ki. Annál magasabbra emelkedett az egyén a ranglétrán, minél 
erősebb, okosabb, ügyesebb és gazdagabb volt.  

Az etológiai adatok többszörösen igazolták, hogy a csoportos viselkedés elemi 
viselkedésmintái az állatvilágban is megfigyelhetőek [7, 10]. Így érthető, hogy jelen-
tős teret hódított a fejlődéstan, pontosabban a biológiai evolúció és a gazdasági 
jelenségek összehasonlítása a közgazdaságtanban is [4]. Ez a tanulmány nem az 
evolúcióval foglalkozik, következésképpen az evolúció különböző irányzatai sem 
tartoznak a tárgykörébe. Számunkra itt most az a tény fontos, hogy az ember az 
evolúció folyamán fejlődött ki, s minden további „emberi” megnyilvánulása biológi-
ai létéből fakad. A közgazdaságtan kiemelkedő egyénisége, Alfred Marshall [8] úgy 
fogalmazott, hogy a közgazdaságtan a tágabb értelemben vett biológia ága 
(„Economics is a branch of biology broadly interpreted”). Ebből az állításból az is 
következik, hogy az ember biológiai tulajdonságainak ismerete nélkülözhetetlen az 
emberi erőforrással való eredményes gazdálkodáshoz. Két szempontból jellemezhet-
jük az embert. Először, leírhatjuk az egyes embert, mint önálló biológiai lényt. Má-
sodszor, a társadalmi lénnyel, a kisebb-nagyobb közösségekben tevékenykedő em-
berrel foglalkozunk.  Az egyes ember a fogantatás pillanatától a haláláig tartó foly-
tonos változások, a külső és belső környezet által vezérelt növekedés és testi-lelki 
fejlődés útján formálódik „emberi erőforrássá”. Ebben a folyamatban szorosan ösz-
szekapcsolódnak, kölcsönösen befolyásolják egymást az egyedi biológiai és a közös-
ségi tulajdonságok. 

Az ember alapvető biológiai jellemzői 
Az ember különböző életfolyamatainak (vérkeringés, légzés, táplálkozás, stb.) egy-
séges egészbe integrált működését az erőnléttel jellemezhetjük. Az erőnlét azt fejezi 
ki, hogy itt és most milyen teljesítményre képes az egyén. Az erőnlét nem téveszten-
dő össze az általános egészségi állapottal. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
alkotmányában szereplő meghatározás szerint az egészség nem csak a betegségek, és 
gyengeségek hiányát jelenti, hanem a teljes fizikai, lelki és szociális jólétet, jó köz-
érzetet is.1 Az erőnlét pedig az egyén munkavégző-képességét fejezi ki. A beteg 
ember is képes lehet munkát végezni, jóllehet ez kisebb, mint az, amit egészségesen 
tudna kifejteni.  

Az ember alapvető biológiai képessége az alkalmazkodás (adaptáció), nevezete-
sen az a képessége, hogy tág határok között képes elviselni a folytonosan változó 
külső és belső környezetét. Ha az adott környezetben az átlagosnál nagyobb telje-

                                                        
1 Constitution of the World Health Organization: „Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 
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sítményre képes az egyén, akkor őt edzettnek mondjuk. A teljesítmény két összete-
vője a munka és az idő. Pontosan meg tudjuk mérni az egyén által végzett munkát, 
sőt az egyén munkavégző-képességét is, s természetesen azt az időt is, ameddig 
folyamatos munkavégzésre képes.2 Ez utóbbit állóképességnek nevezzük.  

A közösség a viselkedése alapján értékeli az embert. Viselkedésnek nevezzük az 
ember külső szemlélő által megfigyelhető reakcióinak az összességét. Több tényező 
határozza meg a viselkedést: az ingerkörnyezet, a motiváció, valamint a tanulás és 
az emlékezés.  

 

— Ingerkörnyezet 
Az ingerkörnyezet meghatározó szerepe érvényesül a méhen belüli élettől a halál 
beálltáig. Ingerkörnyezet alatt értjük mindazon ingerek összességét, amelyeket képes 
felfogni az egyén.3 Az ingerkörnyezetet alkotó ingerféleségek (hang, fény, szag, 
stb.) is, és az egyes ingerek erőssége is igen változó. Jóllehet valamennyi inger hat a 
szervezetre, de kiemelt jelentőségük van azoknak az ingereknek, amelyek az adott 
környezetben irányítják a viselkedést. Ezeket a jelentőséggel bíró ingereket kulcsin-
gereknek nevezzük. Tanulással bármely inger kulcsingerré válhat. Például a gépjár-
művezető számára kulcsingert ad a közlekedési lámpa, vagy a sportoló számára a 
játékvezető sípolása. 

A szervezetet egyidejűleg érő ingerek milyensége és erőssége azonnali és hosz-
szantartó hatással is befolyásolja az egyén viselkedését. A túl gyenge és a túl erős 
ingerkörnyezet is súlyos, akár maradandó károsodásokat okozhat. Az ingerszegény 
környezet hátráltatja az egyén szenzo-motoros fejlődését. Laboratóriumi körülmé-
nyek között a külső ingerek teljes kiküszöbölése (szenzoros depriváció) egy-két 
napon belül elviselhetetlenné vált, s meg kellett szakítani a kísérletet [3]. Ugyancsak 
káros a túlerős ingerkörnyezet. Jól ismert például a zajártalom, amely akár teljes 
halláskiesést is okozhat. Avagy az erős reflektorfény elvakít.  

Ugyanaz az ingerkörnyezet eltérő hatással lehet a különböző egyénekre. Például 
egy erdei séta gazdag ingerkörnyezetet nyújt annak, aki szereti és ismeri a fákat, a 
virágokat és az erdei állatokat. Másnak viszont csupán fizikai aktivitás. Avagy gaz-
dag ingerforrás lehet egy szépirodalmi könyv olvasása annak, aki szeret olvasni. 
Annak pedig, aki nem tud elmerülni az olvasásban, kínzóan szegény ingerforrás a 
könyv. Ezek a példák is mutatják, hogy az ingerkörnyezet szoros kapcsolatban van a 
tanulással, kölcsönösen befolyásolják egymást. Gazdag ingerkörnyezetben felnövek-
vő gyermek számára egyfelől „kitágul a világ”, könnyebb a tanulás, másfelől az 
ingerkörnyezet tanulás révén kap jelentőséget. Ezt az összefüggést céltudatosan fel 
lehet használni az oktatásban és a nevelésben. Az oktatás és a nevelés egymással 
összefüggő, de nem azonos fogalmak. Az oktatás célja szakismeretek elsajátíttatása. 
A nevelés pedig az adott közösség által megkövetelt viselkedésmintákra tanít. Bár az 
oktatás és a nevelés általában párhuzamosan folyik, de szét is válhatnak. Ezért lehet 
valaki kitűnően képzett szakember, de neveletlen, aki nem tud az elvárt módon vi-
selkedni, s fordítva, a jól nevelt egyén is lehet felkészületlen, szakmailag gyengén 
képzett.  

                                                        
2 A munkavégző-képességet a maximális oxigénfogyasztással mérjük. 
3 Élettani szempontból ingernek tekintünk minden olyan behatást, amelynek felfogására megfelelő  
érzékelővel (receptorral) rendelkezünk, s amely olyan erős, hogy megváltoztatja az elektromos 
töltéssel rendelkező sejtmembrán elektromos állapotát, a membránpotenciált, vagyis helyi (lokális) 
választ, vagy tovaterjedő akciós potenciált vált ki. 
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— A motiváció 
Motivációnak nevezzük a központi idegrendszer azon izgalmi állapotát, amely moz-
gásra kényszeríti az egyént.4 A XX. század első felében sorra születtek a tanulás-
elméletek, amelyek az inger-válasz kapcsolat megtanulásának magyarázatához igé-
nyelték a motiváció és a megerősítés fogalmát. A megerősítés az ingerre adott vá-
lasszal kiváltott, összetett idegrendszeri folyamat, amely pozitív (kellemes) vagy 
negatív (kellemetlen) hatása révén serkenti, vagy gátolja az adott válasz ismételt 
előfordulását. Jóllehet a csak intenzitással jellemzett motiváció fogalmát hamar 
felváltotta az intenzitással és iránnyal rendelkező hajtóerő (drive) fogalma [5], mégis 
a motiváció kifejezés úgy beépült a közgondolkodásba, hogy ma is használjuk. A 
hajtóerő alapvető biológiai szükségletekből fakad. Ötféle hajtóerőt különböztetünk 
meg: éhség, szomjúság, álmosság, nemi vágy és mozgásigény. Ezeket elsődleges 
hajtóerőknek nevezzük. 

Emberben nagy jelentőségük van a másodlagos hajtóerőknek is. A másodlagos 
hajtóerők az adott közösség értékrendje alapján tanulással alakulnak ki. Ilyen má-
sodlagos hajtóerő lehet a kreatív munka, a hivatástudat, az empátia, stb. Az elsődle-
ges hajtóerők által kiváltott válasz megerősítése az adott biológiai szükséglet kielé-
gítésével történik. Ezek a megerősítések specifikusak, ami azt jelenti, hogy például 
az éhség csak táplálékfelvétellel, az álmosság csak alvással szüntethető meg. A 
másodlagos hajtóerők megerősítése az adott közösség értékrendjétől függ. Manapság 
a leggyakoribb másodlagos megerősítés a pénz. A pénz könnyen és jól mérhető 
megerősítést jelent, de a pénz egyeduralma kiöli a kreatív munka örömét. Ezért 
fontos szerepe van a többi másodlagos megerősítésnek, a különféle elismeréseknek 
(kitüntetések, oklevelek, érmek, stb.). 

— Tanulás és emlékezés 
A tanulás új inger-válasz kapcsolatok kialakítását jelenti. A tanulásnak többféle 
neurohumorális mechanizmusa van (feltételes reflex, instrumentális válasz, utánzás, 
stb.) [1], de ezek részletezése meghaladja ennek a tanulmánynak a kereteit. 

Az emlékezés (memória) szorosan kapcsolódik a tanuláshoz. Az emléknyom 
(engramm) tárolása többféle neurohumorális mechanizmussal történhet, s ezek meg-
határozzák az emlékezés időtartamát is. Miután az emlékezés jellemzői közül legfel-
tűnőbb az időtartam, ezért megkülönböztetnek rövididejű (short term) és hosszúidejű 
(long term) emlékezést. 

— Tanulás felnőtt korban 5 
Az a tény, hogy a rohamosan fejlődő gazdaság emberi erőforrással szemben támasz-
tott követelményei miatt növekszik az újabb ismeretek megszerzésének az igénye, 
szükségessé tette a felnőttkori tanulás tudományos igényű vizsgálatát. Csakhamar 

                                                        
4 A motiváció központi idegrendszeri mechanizmusának alapját azok a nem-specifikus ingerületek 
képezik, amelyek a felszálló aktivációs rendszeren keresztül érik el a nagyagy kiterjedt területeit. 
Ezzel szemben a hajtóerők körülírt sejtcsoportokból (központokból) erednek (pl. éhségközpont, 
szomjúságközpont). 
5 A felnőttkori tanulást a National Institute of Adult Education (England and Wales) 1970-ben a 
következőképpen határozta meg: ”any kind of education for people who are old enough to work, 
vote, fight and marry and who have completed the cycle of continuous education, [if any] 
commenced in childhood.” 
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kiderült, hogy lényeges különbség van az iskoláskorú gyermekekkel foglalkozó 
pedagógia és a felnőttek tanulásával foglalkozó andragógia között.6 

Knowles [6] a felnőttkori tanulás alapjait öt pontban foglalta össze. 
1. Önértékelés. A felnőtt egyén korábban másoktól függő személyisége önállóvá 

válik. 
2. Tapasztalat. Az egyén évek alatt olyan tapasztalatokat szerez, amelyek növe-

lik benne a tanulás igényét. 
3. Tanulási készség. Az egyénben erősödik a saját társadalmi szerepe által meg-

követelt feladatok megoldásához szükséges új ismeretek megszerzésének az igénye. 
4. A tanulás tárgya. Erősödik a tanultak közvetlen hasznosíthatóságának az igé-

nye, tehát a tantárgy-központú érdeklődés feladat-központúvá válik. 
5. Motiváció. A felnőtt egyént egyre inkább belső ösztönzők késztetik tanulásra. 
Jóllehet a fenti pontok vitathatóak, de Knowles kétségtelen érdeme, hogy ráirá-

nyította a kutatók figyelmét ezekre a témakörökre. 

Az ember orvosbiológiai, társadalmi és gazdasági értéke 
Érték az, amit az egyén vagy a közösség hasznosnak tart. Következésképpen az érték 
egyénenként és közösségenként változó, vagyis ami az egyik embernek vagy közös-
ségnek értékes, az a másiknak értéktelen lehet. Az érték anyagi vagy szellemi termé-
szetű. Az anyagi értékek általában jól meghatározhatóak és mérhetőek. A szellemi 
értékek (például a művészi alkotások) az egyénben vagy a közösségben kiváltott 
hatásukkal mérhetők.   

Nem csak a különféle értékek, de ugyanaz az érték is változhat időben és térben. 
Érték maga az ember is. Önmaga számára a legnagyobb érték, hiszen léte az alapja 
minden további megnyilvánulásának. A közösség számára az egyes ember értéke 
koronként és közösségenként igen eltérő. 

Önértékelés 
Általában is, de orvosbiológiai szempontból is meghatározó jelentősége van az 
egyén önmagáról alkotott értékítéletének. A reális önértékelés biztosítja a testi-lelki 
egyensúlyt, s a közösségen belüli magabiztosságot. Káros, akár súlyos következmé-
nyei lehetnek annak, hogyha az egyén nincs tisztában a saját értékeivel. Ha az egyén 
alulértékeli önmagát, akkor ez rontja a teljesítőképességét. Egyre súlyosabb gátlásai 
alakulnak ki. Olyan autóvezetőhöz hasonlít, aki folyton a fékre lép, s így bármilyen 
teljesítményű is legyen a gépkocsija, mégis lemarad. Rossz az ellenkező véglet is, 
tehát az, hogyha az egyén túlértékeli önmagát, amihez gyakran társul gátlástalanság. 
Az autóvezető példájánál maradva ez az egyén folyton a gázpedált tapossa, s ezért 
akár ön és közveszélyessé is válhat. 

Külső értékelés 
Az egyén külső, tehát mások által végzett értékelése lehet objektív és szubjektív. Az 
objektív értékelés méri az egyén teljesítményét. Nagymértékben befolyásolja az egyén 
teljesítményét az, hogy hogyan ismerik el a munkáját, hogy az értékelés (pl. munkabér) 
megfelel-e az adott közösség értékrendjének. A szubjektív értékelés érzelmi elemeket is 
tartalmaz, amelyek erősíthetik, vagy torzíthatják az értékelést. A külső értékelés jellem-
zője, hogy az értékelés nemcsak az értékelt, hanem az értékelő személyt is minősíti. 

 

                                                        
6 Az andragógia kifejezést Alexander Kapp használta először 1833-ban, de széles körben történő 
elterjesztése Malcolm Knowles (1980) munkásságával kezdődött. 
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— Orvosbiológiai érték  
Az ember orvosbiológiai értéke az egészsége. Az egészség befolyásolja az egyén 
közérzetét és munkavégző-képességét. Ezért mind az egyén, mind a közösség szá-
mára fontos az egészség megőrzése. Már az ókorban felismerték a megbetegedések 
megelőzésének a jelentőségét, s az óta sokszor és sokhelyütt beszélnek a megelőzés 
(prevenció) jelentőségéről. Ennek ellenére a prevenció mindmáig nem kapta meg a 
szükséges és kívánatos helyét sem a közgondolkodásban, sem a mindennapos egész-
ségügyi ellátásban. Még a legjobban szervezett védőoltások és célzott szűrővizsgá-
latok eredményeivel sem lehetünk teljesen elégedettek. Az erőtlen prevencióval 
szemben riasztó az egyéni és a közösségi önpusztítás. Az egyéni önpusztítás példái-
ként említhetjük a dohányzást, az alkoholizmust és a kábítószer-fogyasztást. A kö-
zösség, a társadalom immár világméretű önpusztítása a környezetszennyezés, legin-
kább a levegő és a víz szennyezése. Emellett egyre fenyegetőbb a lelki szennyezés, a 
társadalmi értékrend átalakulása, az erkölcsi normák fellazulása.    

 

— Társadalmi érték   
Az ember társadalmi értéke az a szerep, amit betölt az adott közösségben. Kiterjedt 
kutatások vizsgálták a kisebb-nagyobb közösségeken, csoportokon belüli, valamint a 
különböző csoportok közötti kapcsolatokat. A csoport a saját maga által formált 
értékrend alapján minősíti a tagjait. Az egyes tagok felkészültsége, s a csoport érde-
kében kifejtett tevékenysége határozza meg a csoport erejét.  

Minden csoportban kiemelt szerepe van a vezetőnek. A csoportdinamikai kutatá-
sok három vezetőtípust különítettek el.  

1. Az autoriter vezető függőségben tartja a csoport tagjait, önkényesen osztja ki 
a feladatokat, és ilyen módon értékeli a teljesítményt. A hatalmaskodó főnök nem 
bízik igazán a beosztottakban, s a döntéseket egyedül hozza. A csoport teljesítménye 
a tekintélyelvű vezetőnél, a merev és korlátozó szabályok ellenére jó, viszont a 
munkatársak itt érzik legkevésbé jól magukat. A beosztottakat többnyire a félelem 
motiválja, ezért amint a főnök nincs a láthatáron, az alkalmazottak teljesítménye 
azonnal romlik.  

2. A demokratikus vezető kikéri a beosztottak véleményét is. Időt tölt azzal, 
hogy figyel másokra, összefoglal, integrál, irányítja, amit mondani kell, vezeti a 
beszélgetést, kulcsfontosságú közbevetéseket tesz, összeveti az ötleteket, értékeket, 
amelyek segítenek az érdekelteknek abban, hogy az adott helyzetek értelmét kibogozzák. 

3. A megengedő vagy laissez fair stílusú vezető inkább tanácsadó, mint vezető 
szerepet tölt be egy csoportban. Akkor segít, ha kérdezik. Az ilyen vezetővel rendel-
kező csoportokban a legrosszabb a teljesítmény, emellett megjelenik a csoportban a 
frusztráció és az agresszió is. 

 

— Gazdasági érték  
Az ember gazdasági értéke az „erőforrás”, a munkavégző-képessége. A munkavég-
ző-képesség két tényezőre bontható: (1) felkészültség, pontosabban az, hogy hányfé-
le feladatkör milyen színvonalú ellátására képes, (2) teherbírás, vagyis mekkora 
teljesítményre képes az egyén. Számos tényező befolyásolja az ember munkavégző-
képességét. 

 

— Öröklött tényezők 
Az öröklött tényezők közül nyilvánvaló a nem szerepe; a férfiak munkavégző-
képessége általában 20-40%-al nagyobb, mint az azonos korú nőké. Öröklött ténye-
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zők befolyásolják az alkatot is, hiszen az alkat az egyénre jellemző öröklött és szer-
zett tulajdonságok összessége. A szakirodalomban többféle alkati típus ismeretes, de 
leggyakrabban a Sheldon [9] által leírt három típust különböztetik meg (1. ábra). Az 
ektomorf elmélkedő típus, befelé forduló, érzékeny, érdekli a szellemi tevékenység, 
s nem kedveli a mozgást és a testedzést. Az endomorf életvidám, szeret jókat enni és 
inni, keresi a kényelmet és a mozgásszegény életmódot. A mezomorf erős izomzatú, 
aktív, sokat mozog, szereti a sportot.  

 

 
— Tanulás 
Tanulással növelhető egyes életfolyamatok hatékonysága (pl. légzéstechnika), s 
elsajátíthatók olyan általános és specifikus mozgásminták, amelyekkel optimalizál-
ható a munkavégző-képesség. Előbbire példa lehet a helyes testtartás, a test egyensú-
lyának megtartása, utóbbira a különböző munkafogások begyakorlása. 

 

— Motiváció 
Növeli a munkavégző-képességet minden olyan körülmény, amely érdekessé, von-
zóvá és hasznossá teszi az egyén számára a munkavégzést. Kedvező hatású a jól 
meghatározott célkitűzés, s az olyan feladat, amely kihívást jelent az egyén számára. 
Rontja a munkavégző-képességet a túl könnyű, vagy a túl nehéz feladat. Jelentősen 
javíthatja a teljesítményt az, hogyha az egyén ismeri az elért részeredményeket. 

 

— Érzelmek 
Az általános érzelmi beállítódás is, és közvetlenül a feladathoz kötődő érzelmek is 
befolyásolják a munkavégző-képességet. Általános érzelmi állapot lehet a jókedv, 
vagy éppen a nyomott, rossz hangulat. Lényeges szerepe van annak, hogy az egyén 
alapvetően optimista, vagy pesszimista beállítottságú. Változatosak lehetnek a fel-
adathoz kötött érzelmek. Az örömmel végzett munka hatékonyabb, mint a kénysze-
rűségből végzett munka. 
— Környezeti tényezők 
Természeti körülmények. Mind a természetes, mind az épített környezet tisztasága, a 
hőmérséklet, a páratartalom, a légáramlatok jelentősen javíthatják, vagy ronthatják a 
munkavégző-képességet. 

Társadalmi körülmények. Az adott közösségben a munka becsülete, vagyis az 
elvégzett munka anyagi és erkölcsi elismerése fokozza a munkavégző-képességet.   

Gazdasági körülmények. Közvetlenül a mikrogazdaság állapota, jellemző adatai 
befolyásolják az egyén munkavégző-képességét. Az ergonómiai vizsgálatok egybe-
hangzóan igazolják a munkakörülmények meghatározó jelentőségét. 
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Életmód 
Életmódnak nevezzük az egyén megszokott, mindennapos tevékenységét. A min-
dennapos tevékenységi kör többféle aktivitást foglal magába, s ezeket életmódi 
tényezőknek nevezzük. Életmódi tényező az ébrenléti-alvási ciklus, a munkavégzés, 
a táplálkozás, a házimunka, a pihenés, a szórakozás, a nemi élet, s életmódi tényező-
vé válhat a különféle izgató-, kábító- és doppingszerek fogyasztása. Az életmódi 
tényezők helye, szerepe és jelentősége az egyén életmódjában változó, mégpedig 
nemcsak az egyes egyének között, hanem ugyanannak az egyénnek az életmódjában 
is. Az életmód változhat a külső körülmények (pl. munkahely, családi állapot) hatá-
sára, de céltudatosan is formálható (pl. az egyén leszokik a dohányzásról vagy az 
italozásról). 

Az életmód nagymértékben befolyásolja az egyén munkavégző-képességét. Ép-
pen ezért mind az egyén, mind a közösség számára fontos az egészséges életmód. 
Egészséges az az életmód, amelynek hatására jó az egyén közérzete, s folyamatosan 
jó fizikai és szellemi teljesítményre képes. Ajánlatos rendszeresen (félévenként) 
erőnlét-diagnosztikai vizsgálatokat végezni, s ennek alapján, ha szükséges, módosí-
tani az életmódot. Manapság sok szó esik a mozgásszegény életmód káros követ-
kezményeiről, s ezért egyre többen végeznek valamilyen testedzést. Tudni kell 
azonban, hogy a testedzés csupán egy életmódi tényező. Ezért a mégoly szakszerűen 
és céltudatosan végzett testedzés sem éri el a kívánt kedvező változást, hogyha más 
életmódi tényezők (dohányzás, alkohol, stb.) lerontják a hatását. Nem elegendő tehát 
egyik vagy másik életmódi tényező megváltoztatása, csakis az összes tényező együt-
tes hatása biztosítja az egészséges életmódot.  

A fentiekből egyértelműen következik, hogy az emberi erőforrás optimalizálása 
csakis az ember orvosbiológiai tulajdonságainak az optimalizálására épülhet. Ezen 
nem változtat az a tény, hogy az optimális orvosbiológiai tulajdonságok szükséges, 
de nem elégséges feltételei a jó teljesítménynek. A többi feltétellel az ergonómia 
foglalkozik. Az ergonómia  tárgykörébe tartoznak az ember és a munkakörnyezet 
tárgyi kapcsolatai, vagyis az ember és a gépek, munkaeszközök, berendezések kap-
csolata, s a munkahely kialakításának követelményei. Az ergonómia tárgyalja azokat 
a személyi és vezetési követelményeket is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az embe-
rek zavartalanul végezzék a munkájukat, és jól érezzék magukat a munkahelyükön. 
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