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POVZETEK  

Namen magistrske naloge je prepoznati dejavnike stresa na delovnem mestu in raziskati 
njihovo povezavo z absentizmom. Opravljena je bila kvantitativna raziskava na 563 
zaposlenih sodelavcih v negovalnih timih devetih klinik javnega zavoda in 89 zaposlenih 
sodelavcev v gospodarski družbi, ki se ukvarjajo s projektiranjem objektov in procesov. 
Rezultati raziskave so pokazali, da na odsotnost z delovnega mesta najbolj vplivata dva 
dejavnika, odkrivanje stresa in simptomi stresa. Slednji imajo na zdravstveni absentizem 
največji vpliv; njihovo odkrivanje in omejevanje stresnih situacij v delovnem okolju 
zmanjšuje zdravstveni absentizem zaposlenih. Tudi obvladovanje stresa je povezano z 
odsotnostjo – boljše kot nekdo obvladuje stres, skrbi zase, ima dobro socialno podporo – manj 
je odsoten z dela. Izidi iz raziskave prinašajo nova spoznanja, ki bodo v kombinaciji s 
predlogi za izboljšanje v pomoč managerjem pri snovanju nadaljnjih aktivnosti na tem 
področju.  

Ključne besede: anketa, delo, kakovost, management, medicinske sestre, projektanti, 
raziskava, stresorji, zdravstveni absentizem 

SUMMARY 

The purpose of the master thesis is to recognize the factors of stress on the workplace and to 
investigate its connection with absenteeism. A quantitative investigation was performed on 
563 employees in nursing teams of nine clinics of a public institution and on 89 employees in 
a company dealing with projecting buildings and processes. The results of the investigation 
showed that absenteeism is influenced by two factors, namely by discovering stress and by 
symptoms of stress. The absenteeism for health reasons is mostly influenced by symptoms of 
stress; discovering them and restricting stress situations in work environment decrease the 
absenteeism for health reasons of the employees. Also the mastering of stress is connected 
with absenteeism – the better one masters stress, takes care of himself, has a good social 
support – the less he is absent from work. The results of the investigation bring new 
knowledge that will be – in combination with suggestions for improvement – helpful to 
managers in drawing up further activities in this field. 

Key words: survey, work, quality, management, nurses, project managers, investigation, 
stressors, health absenteeism 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju bomo predstavili teoretična izhodišča dejavnikov stresa v delovnem 
okolju in njegovem vplivu na zdravstveni absentizem. Predstavljen je namen in cilji 
magistrske naloge, hipotezi raziskave, predvidene predpostavke in omejitve ter raziskovalne 
metode. 

1.1 Predstavitev problema 

Delo ljudem daje identiteto, samospoštovanje, socialno varnost in materialne pogoje za 
življenje. Biti zadovoljen z delom, ga spoštovati, uživati v njem, je cilj vsakega posameznika, 
ki dobi zaposlitev, ustrezno svoji izobrazbi. Spremembe v družbenem in ekonomskem okolju 
sveta se nagibajo v prid negotovosti zaposlenih v smislu uresničevanja lastnih sposobnosti, 
samostojnosti, pripadnosti delovni skupini (Černelič-Bizjak 2008, 199−207).  

Pritisk na posameznika je velik, delovne obremenitve zaposlenih se povečujejo (Fengler 2007, 
9−17). Odgovor na zahteve se lahko kaže kot stres, ki nastane zaradi razkoraka med 
zahtevami dela in delovnega okolja ter zmožnostmi in zmogljivostmi sodelavca (Maslach in 
Leiter 2002, 23−37). Negativni stres lahko povzroči, da se nekateri zaposleni zatekajo v 
absentizem, izostajanje z delovnega mesta ipd. (Karan 2007). 

Pojem stresa je v medicini uveljavil Hans Selye že leta 1949. Proučeval je obremenitve, tudi 
psihične, človekovega organizma. Obremenitve je poimenoval stres, prilagoditev nanje pa 
adaptacijski ali prilagoditveni sindrom (Miš 2002).  

Beseda stres pomeni obremenitev, napetost. Najhujši stres je dosežen takrat, ko je posameznik 
tik pred tem, da se zlomi. Dejavnike, ki lahko sprožijo splošni prilagoditveni sindrom, je 
Selye poimenoval stresorje, dražljaje, ki v telesu ustvarijo stres (prav tam).  

Človek zboli za stresom takrat, ko odpove splošni prilagoditveni sindrom. Zanj so značilne tri 
faze: alarm – odziv telesa na stresorje; prilagoditev; izčrpanost – stresorji delujejo naprej, 
prilagoditveni mehanizem odpove (Schmidt 2001, 7).  

Selye je poimenoval takšen negativni stres »distres«, stres, ki povzroča težave. V najnovejšem 
času se temu stresu ne moremo izogniti. Odziv posameznika, ki stresa ne more sprostiti skozi 
telesno reakcijo, je lahko škodljiv zdravju in sčasoma povzroča motnje v delovanju organizma 
(Evans in Rusell 1992, 14), lahko poruši imunski odziv organizma.  

WRS (work-relatet stress, WRS) lahko povzročajo psihosocialna tveganja, kot so oblika, 
organiziranost in vodenje dela pa tudi fizikalni dejavniki. Stres vodi v težave z zdravjem, ima 
različne pojavne oblike, obenem pa povzroča motnje npr. v produktivnosti, kreativnosti in v 
konkurenčnosti (Karan 2007). 
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Delo postaja za večino Evropejcev pomemben del njihovega življenja. Čedalje bolj je 
podvrženo hitrejšemu tempu življenja, konkurenčnosti, produktivnosti, globalizaciji, 
prestrukturiranju ipd. Odzivi na stres se kažejo v odvisnosti hitrosti spreminjanja okolja in 
pripravljenosti prilagoditve na spremembe. Manj kot smo se sposobni prilagajati 
spremembam delovnega okolja in drugim dejavnikom dela, bolj smo dovzetni za stres 
(Sutherland in Cooper 2000, 7−12). Del stresa pa v delovno okolje prinesemo iz zunanjega 
okolja, ki se v delovnem okolju samo še okrepi. Stres tvori delovno okolje in okolje izven 
dela, življenjsko okolje (Božič 2003, 13−16).  

Tretja evropska raziskava o delovnih razmerah, ki jo v Fundaciji za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer opravijo vsakih pet let, od leta 1990 dalje, zagotavlja vpogled v kakovost 
dela. V letu 2000 so izidi iz raziskave pokazali, da je stres na delovnem mestu drugi 
najpomembnejši zdravstveni problem, povezan z delom in povzroča probleme 28 % 
sodelavcev, v Sloveniji pa so delavci poročali le o vsesplošni utrujenosti, zelo malo pa o 
stresu. Iz literature je znano, da je lahko utrujenost eden prvih simptomov stresa (Petriček in 
Teržan 2003, 18−22). Upravičeno lahko trdimo, da v času tretje evropske raziskave pri nas ni 
bilo prave ozaveščenosti, kaj sploh stres je in kako naj se z njim spopadajo (prav tam). 

Četrta evropska raziskava, ki predstavlja stališča delavcev o široki vrsti zadev, med katerimi 
so npr. organiziranost dela, delovni čas, enake možnosti, usposabljanje, zdravje in dobro 
počutje ter zadovoljstvo pri delu. Iz poročila je razvidno, da o vsesplošni utrujenosti v EU 
govori 22,5 % delavcev in 22,3 % delavcev o stresu. O teh težavah so poročali predvsem 
delavci v kmetijskem, zdravstvenem, izobraževalnem in gradbenem sektorju. V Sloveniji kar 
41,4 % delavcev navaja vsesplošno utrujenost, 37,7 % delavcev pa izpostavljenost 
psihosocialnim tveganjem in s tem povezanim stresom zaradi dela. Slovenski delavci so 
poročali o nadpovprečni stopnji nasilja, nadlegovanja in diskriminacije na delovnem mestu 
(Eurofound 2005).  

Zaposleni v nobeni drugi novi članici EU niso tako nezadovoljni z razmerami na delovnem 
mestu kakor v Sloveniji. Tudi sicer slovenski delavci poročajo o bistveno pogostejših 
zdravstvenih težavah zaradi dela. Zatekajo se v absentizem, s tem pa nastajajo finančni stroški 
za posameznika, njegovo družino, organizacijo, kakor tudi za državo (Karan 2007).  

Zdravstveni izostanki, za katere se zelo pogosto uporablja izraz absentizem (zdravstveni 
absentizem) so stalnica v delovnih organizacijah. Ima negativen prizvok pri poslovanju 
organizacij, saj s svojim pojavom onemogoča doseganje maksimuma številnih dejavnikov, 
kot npr. osebnega zadovoljstva, donosnosti organizacije, potencialnega narodnega dohodka in 
drugih različnih subjektov (prav tam).  

Absen, iz latinščine, odsotnost, izostanek, v Evropskem skladu za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer (EFILWC 1997, 11) opredeljujejo kot začasno, dolgotrajno ali stalno 
nezmožnost za delo zaradi bolezni.  
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Z vidika sodobnega interdisciplinarnega pristopa k absentizmu razloge za absentizem 
združimo v tri večje skupine: subjektivni razlogi posameznika, s katerimi sta povezana 
delovna motivacija in zadovoljstvo pri delu, organizacijski razlogi posameznika, ki izhajajo iz 
delovnega okolja in širših družbenih okoliščin. Slednje niso omejene samo na socialno 
dogajanje v podjetju ali drugi organizaciji, temveč izhajajo tudi iz družbenega okolja (Karan 
2007).  

V praksi se pojavlja več oblik odsotnosti z dela. V veliki meri ostaja absentizem nepojasnjen, 
saj je glavni akter absentizma človek. Zelo težko je ugotoviti, zakaj so ljudje odsotni z dela. 
Gre za posledico številnih dejavnikov, ki se navzven kažejo kot enotni fenomen (Johns 2003, 
159). Absentizem navadno pripisujejo dejavnikom, na katere je težko vplivati (Johns 1987, 
30). Najpogostejši vzroki začasne odsotnosti z dela so bolezni, poškodbe, poklicne bolezni, 
spremstvo ali nega družinskih članov. V manjšem delu pa je absentizem lahko tudi posledica 
nemedicinskega vzroka (Bilban 2007).  

Veliko težavo pri proučevanju absentizma predstavljajo podatki podjetij ali drugih 
organizacij, ki navadno vsebujejo podatke in informacije o številu ur bolniške odsotnosti, 
število ur nege, porodniškega dopusta, očetovskega dopusta in število ur dopusta.  

V naše proučevanje bomo vključili tudi ugotovitev, da je najpogostejši vzrok zdravstvenih 
težav zaposlenih stres v delovnem okolju, takoj za bolečinami v hrbtu in pred bolečinami v 
rokah in nogah. Najbolj ogroženi so zaposleni, ki imajo zahtevno delo in nimajo vpliva na 
delovne obremenitve. Sem sodijo tudi ljudje, ki nimajo dovolj dela in tisti, ki niso dobili 
napredovanja, ali opravljajo delo, ki jih ne zadovoljuje. Posledice se kažejo v obliki napetosti, 
razdražljivosti, psihosomatskih boleznih, begu v bolniški stalež ipd. (Bilban 2007).  

V Sloveniji izgubimo več kot deset milijonov delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti; 
neposredni stroški znašajo okoli 400 milijonov evrov (Urdih-Lazar 2007, 58−59). Lahko se 
vprašamo, kje so šibke točke slovenskega trga dela. Treba bo določiti možne smernice 
delovanja slovenskih ustanov in podjetij ter vlade, ki bi vodile v zmanjšanje vzrokov 
absentizma, v našem primeru dejavnikov stresa na delovnem mestu in njihovega vpliva na 
zdravstveni absentizem. 

Zaradi stroškov, ki so povezani z nižjo produktivnostjo in odsotnostjo z dela, je bolje, da v 
podjetju ali drugi organizaciji del denarja za saniranje posledic, namenijo za preventivno 
dejavnost na tem področju (Ranc 2003, 21). 

Že pred desetletjem je bilo ugotovljeno, da se da stres omejiti ali vsaj omiliti njegove 
posledice, med drugim tudi absentizem (Battison 1999, 22−25). 

Malo delodajalcev se strokovno loti absentizma kot posledice stresa in s tem izgube dobrega 
strokovnjaka, izgube sredstev, vloženih v njegovo usposabljanje ipd. (Štular 2008). 



4 

Zdravstveni absentizem kot posledica subjektivnega dejavnika, stresa, je resen družbeni 
problem. V ospredju naj bi bili ukrepi varnosti in zdravja pri delu in večja skrb za sodelavce, 
njihovo dobro počutje in zadovoljstvo na delovnem mestu ter vzpodbujanje k delu; ustvarjali 
naj bi ugodnejšo organizacijsko klimo oz. vzdušje. 

Istočasno nam številne spremembe na trgu dela ponujajo priložnost v iskanju uspešnejših 
oblik dela, inoviranje delovnih procesov (Markič 2004, 95−103). Ni dovolj samo proizvajati, 
hkrati je treba biti učinkovit, kakovosten, prilagodljiv, v zadnjem desetletju in več pa tudi 
enkraten, torej inovativen (Bolwijn in Kumpe 1991 v Mulej et al. 2002). Dolgoročen obstoj 
podjetja ali druge organizacije je odvisen od njegove celovite sposobnosti, da bolje kot drugi 
zadovolji potrebe in povpraševanje kupca oziroma odjemalca (Markič 2004, 75). 

Opisane ugotovitve so nas privedle do zamisli o raziskavi dejavnikov stresa na delovnih 
mestih in njihovem vplivu na zdravstveni absentizem v javnem zavodu, v negovalnih timih 
devetih klinik in v gospodarski družbi, v kateri se ukvarjajo s projektiranjem objektov in 
procesov. Po pridobitvi informacij o dejavnikih stresa iz obeh organizacij bomo te primerjali. 
Inštitut za varovanje zdravja RS poroča o povprečno 3,8 % izgubljenih delovnih dni zaradi 
začasne zadržanosti z dela, kar pomeni na enega zaposlenega 14 izgubljenih delovnih dni na 
leto (Bagari in Butala 2005). 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je prepoznati dejavnike stresa na delovnem mestu v dejavnosti 
nepridobitne organizacije, javnega zavoda in pridobitne organizacije, v gospodarski družbi ter 
raziskati njihovo povezavo z absentizmom. 

Cilji naloge so naslednji: 1) pregled relevantne domače in tuje znanstvene strokovne literature 
in sekundarnih dokumentov ter opis dejavnikov stresa in njihovih posledic na zdravstveni 
absentizem; 2) izvedba kvantitativne raziskave v dveh različnih organizacijah – pridobitni in 
nepridobitni, o prepoznavanju stresa in njegovem obvladovanju ter vplivu na zdravstveni 
absentizem in 3) oblikovanje predloga možnih razrešitev za obvladovanja stresa in s tem 
zmanjševanja zdravstvenega absentizma. 

1.3 Hipotezi raziskave 

V empiričnem delu magistrske naloge smo preverili naslednji hipotezi: 
– H1: Odkrivanje simptomov stresa na delovnem mestu ima signifikantno pozitiven vpliv 

na zdravstveni absentizem.  
– H2: Obvladovanje stresa na delovnem mestu ima signifikantno pozitiven vpliv na 

zdravstveni absentizem. 
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Hipotezi smo potrdili ali zavrnili z načrtovano raziskavo med zaposlenimi v javnem zavodu, v 
negovalnih timih devetih klinik in med zaposlenimi v gospodarski družbi, ki se ukvarjajo s 
projektiranjem objektov in procesov. 

1.4 Opredelitev metod dela 

Za raziskavo smo na podlagi literature in že uporabljenih ter testiranih vprašalnikov sestavili 
kombinirani anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz treh sklopov oz. vprašanj (splošni oz. 
demografski podatki o organizaciji in anketiranih sodelavcih, osrednjega dela vprašalnika, in 
drugega dela, vodeni delno strukturirani intervju – prosta vprašanja).  

Uporabili smo Likertovo petstopenjsko ocenjevalno lestvico.  

Prvi sklop  

Prvi del vprašalnika se nanaša na osnovne podatke o anketirancu/ki: spol, starost, izobrazba, 
vrsta zaposlitve oz. opravljanja dela, status, število let delovne dobe, delovno mesto ipd.  

Drugi sklop 

V prvem delu vprašanj smo odkrivali prisotnost stresa na delovnem mestu, ki je izhodišče 
škodljivega stresa in ga povzroča splet številnih dejavnikov, kot so: preobremenjenost, 
nenehno pomanjkanje časa zaradi prekratko postavljenih rokov, nezadovoljstvo zaradi 
pomanjkanja priložnosti, nejasna vloga in pomen delovnega mesta, spreminjanje delovnih 
metod, slaba obveščenost (Looker in Gregson 1993, 103−105).  

V drugem delu vprašanj smo poizvedovali o simptomih stresa. Za ugotovitev, ali se pri 
anketiranih pojavljajo simptomi stresa, smo uporabili Powellov vprašalnik. Predstavljenih je 
30 vprašanj, kjer anketirani ocenjujejo svoje fizično in psihično počutje v preteklem mesecu. 

Vrednost 1 pomeni, da se anketiranec/ka nikoli ni počutil/a tako, kot je navedeno, vrednost 5 
pa, da je bilo navedeno čustvo neprestano prisotno. Če je skupna vrednost ocen večja od 70, 
pomeni, da je anketirani pod hudim stresom, ocena, manjša od 50, govori o nizkem stresu.  

V tretjem delu vprašanj smo se osredinili  na obvladovanje stresa (Powell 1999, 80−81). S 
seštevkom točk smo ugotovili, ali so anketirani samozavestni, znajo obvladovati njihov čas, 
razmišljati racionalno, ustvarjati boljše medčloveške odnose, skrbeti zase, ali pa so 
neprilagodljivi. 

V četrtem delu vprašanj smo anketirane sodelavce vprašali o odsotnosti z delovnega mesta, ali 
stres pogojuje njihovo odsotnost in kako pogosto razmišljajo o zamenjavi zaposlitve ali 
delovnega mesta. 
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Tretji sklop 

Tretji sklop vprašalnika so prosta vprašanja, s katerimi smo zbrali ideje anketirancev/k o tem, 
kako obstoječe stanje izboljšati. 

Anketne vprašalnike smo razdelili skupno 652 zaposlenim, in sicer: v nepridobitno 
organizacijo, v negovalne time devetih klinik 563 vprašalnikov in v pridobitno organizacijo, v 
gospodarsko družbo 89 vprašalnikov. Slednji se ukvarjajo s projektiranjem objektov in 
procesov. Pričakovali smo 20−40 % odzivnost (Flere 2000, 112–132) oz. najmanj 130 
vrnjenih anketnih odgovorov, kar naj bi zadostovalo za nadaljnjo statistično obdelavo.  

Na izbrani populaciji smo opravili kvantitativno raziskavo. Obdelavo podatkov smo opravili s 
pomočjo statističnega programskega paketa SPSS. Izvedli smo naslednje obdelave: 
deskriptivno analizo, frekvenčne porazdelitve, srednje vrednosti, mero korelacije ter 
statistično preizkušanje hipotez. Statistično povezanost med obema spremenljivkama smo 
ocenjevali s parametričnimi testi. Izvedena je bila analiza variance (ANOVA), t-preizkus. 

1.5 Struktura magistrskega dela 

Magistrska naloga je razdeljena na uvod, teoretični del, empirični del in predloge za 
izboljšanje stanja. 

V uvodu je opredeljen raziskovalni problem, namen in cilji raziskovalne naloge, predstavljeni 
sta hipotezi ter raziskovalne metode, s katerimi smo ju preverjali. 

V teoretičnem delu, ki je razdeljen na dve podpoglavji, so obravnavana teoretična izhodišča 
obravnavanega problema tj. stresa in absentizma. Najprej je opredeljen stres kot družbeni 
pojav in pojav v delovnem okolju; sledijo načini obvladovanja stresa v delovnem okolju. Nato 
je predstavljen absentizem in pregled dosedanjih raziskav na področju zdravstvenega 
absentizma. Teoretični del je zaključen s povzetkom celotnega teoretičnega dela.  

V empiričnem delu magistrske naloge so predstavljeni dejavniki stresa na delovnem mestu in 
njihov vpliv na zdravstveni absentizem. Najprej je predstavljen opis postopka raziskave, nato 
vzorca, na katerem je bila opravljena raziskava in uporabljeni instrument. V drugem delu so 
predstavljeni izidi iz raziskave, sledi interpretacija izidov. V nadaljevanju sledi preverjanje 
hipotez. Na koncu poglavja so sklepi iz empiričnega dela. 

V zadnjem delu so predstavljeni predlogi za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega 
absentizma, sledijo sklepne ugotovitve celotne raziskave, prispevek k znanosti, predpostavke 
in omejitve ter predlogi za nadaljnje raziskovanje. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

V tem poglavju bomo predstavili teoretične vidike stresa in absentizma kot posledice 
dejavnikov stresa na delovnem mestu. Predstavitev bomo opravili s pomočjo metode 
kompilacije, s katero bomo povzemali tuje misli in izide iz že opravljenihnih raziskav, ki jim 
bomo dodali lastne ugotovitve in sklepe. 

2.1 Stres 

Pojem stres uporabljamo za opis nekaterih neprijetnosti in bolečin zaradi hitrega ritma 
delovnega in zasebnega življenja (Cartwright in Cooper 1997 v Černigoj-Sadar 2002, 81). 
Stres zadeva prav vsakogar. Je sestavni del naših odnosov z nenehno se spreminjajočim 
okoljem, ki se mu moramo prilagajati (Looker in Gregson 1993, 27).  

2.1.1 Opredelitev stresa kot družbenega pojava 

O stresu so govorili že v 11. stoletju, in sicer o pomembnosti stresa kot dejavniku, ki določa 
vedenje. Arabski filozof Ala Ibn Hazm je zapisal, da je vsestranskost bojazni temeljni pogoj 
človekovega obstoja in prvobitni pobudnik vsega, kar delamo (Spielberger 1985, 8−49).  

Pojem stres kot del diskurza o zdravju in bolezni poznamo že od 14. stoletja. Z njim so bile 
označene stiske, težave in nezaželenosti (Lazarus 1993 v Černigoj-Sadar 2002, 83). V 17. 
stoletju se je pojem stresa začel uveljavljati v fiziki v delih Roberta Hooka v smislu 
obremenitve, pritiska, ki ga lahko most prenese (Cassidy 1999 v Černigoj-Sadar 2002, 83). 
Obravnavan je kot zunanji dražljaj.  

Cannon (1932) je leta 1932 potrdil tezo o vplivu zunanjih dejavnikov, ki povzročijo trajnejše 
bolezni in ne samo kratkotrajnega nelagodja. Ugotovil je, da imajo tako živali kot ljudje 
naravno težnjo, da se upirajo tem vplivom. 

Kanadski endokrinolog Hans Selye je leta 1956 na osnovi Cannovih ugotovitev izdelal 
tristopenjski model, s katerim je pojasnil odzivanje človeka na zastrašujočo situacijo 
(Černigoj-Sadar 2002, 83). Poimenoval ga je splošni adaptacijski sindrom. Stres je označil kot 
program telesnega prilagajanja novim okoliščinam kot odgovor na dražljaje, ki podirajo 
osebno ravnotežje. Kaže se kot mehanizem vpliva duševnosti na telo, s katerim človek reagira 
na napore, utrujenost, razočaranje, jezo ali se uporablja za uravnavanje in uravnoteženje 
napetosti (Schmidt 2001, 7). 
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2.1.2 Vrste stresa 

Vir stresa je lahko vsak vpliv, ki učinkuje na organizem; vsi vplivi niso škodljivi ali 
obremenjujoči. Poznamo več vrst stresa. Za boljše razumevanje problema bomo predstavili 
nekaj vrst delitev stresa.  

Kratkoročni in dolgoročni stres: prvega potrebuje vsak posameznik; če traja predolgo, postane 
ovira za zdravje in delo. Spremni se v dolgoročni stres in je lahko splet različnih notranjih in 
zunanjih dejavnikov (Battison 1999, 6). 

Endogeni in eksogeni stres: prvega ustvari človek sam in se mu lahko izogne, drugi je 
posledica vpliva dejavnikov povezanih s službo, z delovnim časom (Newhouse 2000, 19−20). 

Naravni in umetni stres: naravni stres pozna vsako živo bitje in ga ohranja pri življenju. Je 
naravna reakcija in ni škodljiva zdravju. Umetni stres se pojavi, če je posameznik zaradi 
zunanjih in notranjih vplivov ogrožen v smislu stabilnosti svojih misli, čustev in odnosom s 
svetom (Černigoj-Sadar 2002, 85). Oseba mora reagirati, da zopet vzpostavi dobro počutje.  

Pozitivni in negativni stres: o pozitivnem, eustresu, govorimo, ko stresna situacija ni 
obremenjujoča, pač pa spodbuja telesne in duševne sposobnosti posameznika, ustvarjalnost in 
produktivnost (Looker in Gregson 1993, 34−35). Ti ljudje dojemajo obremenilne situacije kot 
izziv; zato stres opisujejo kot vznemirljivo, spodbudno in navdušujoče občutje (Černigoj-
Sadar 2002, 85). 

Za večino ljudi pomeni stres nekaj slabega, izkušnja, ki je nastala zaradi prevelike ali 
premajhne obremenjenosti, dolgočasnosti, zaradi izgube drage osebe ali vztrajanju v položaju, 
ki ga nismo kos nadzorovati. Tokrat govorimo o negativnem stresu ali distresu (Looker in 
Gregson 1993, 33−34). Pri našem proučevanju nas zanima le tisto, kar nam predstavlja 
težave; zato bomo pisali o negativnem stresu/distresu in to poimenovali stres. 

2.1.3 Opredelitev stresa na delovnem mestu 

Stres, ki izhaja iz dela, imenujemo stres na delovnem mestu. Je reakcija ljudi na prekomerne 
obremenitve in druge zahteve (EASHW 2000). Delovni stres lahko vodi v poslabšanje zdravja 
ali celo do poškodb (prav tam). Ostra konkurenca, prestrukturiranja, reorganizacije, stalne 
spremembe v tehnologiji, zahteve po vedno novem znanju, veščinah, novi pogoji dela 
vzpodbujajo stres (Flajžer 2008, 17).  

V raziskavi, ki je bila opravljena v petnajstih članicah EU, so ugotovili, da poišče pomoč pri 
zdravniku 70 % do 80 % bolnikov prav zaradi stresa (EU-OSHA 2005).  

Stres, ki je povezan z delom, definiramo tudi kot čustveno, kognitivno, vedenjsko ali 
psihofizično reakcijo na škodljiv vidik dela, delovnega okolja ali organiziranosti dela. Stanje 
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je opredeljeno kot visoka stopnja distresa, ki ga pogosto spremlja občutek nezmožnosti za 
spoprijemanje (EASHW 2000, 3). To izhaja iz definicije, da celo velike delovne zahteve 
znotraj razumljivih omejitev niso vedno škodljive, posebej, če se sodelavec strinja z njimi ali 
vpliva na potek izpolnjevanja zahtev (prav tam). 

Stres je izkušnja, ki ponuja priložnost ali grožnjo, ob tem pa čuti, da je mogoče ne bo mogel 
izkoristiti (Georg in Jones 1996, 253). Ta definicija opredeljuje štiri vidike pogleda na stres: 
– priložnost ali grožnjo,  
– pomembnost,  
– negotovost,  
– zaznavanje. 

Neštete vidike lahko razložimo tako: priložnost prinaša potencialno korist, grožnja pa 
nakazuje škodo. Tako korist in grožnja morata biti pomembni za posameznika, saj le tako 
lahko uspešno obvlada negativni stres. Ob tem oseba čuti negotovost, vendar mora biti 
prepričana v ustrezno razrešitev; tako ne bo čutila stresa. Zadnji vidik zagotavlja uspešno 
spopadanje s stresom na podlagi zaznavanja svojih sposobnosti (prav tam). 

Do stresa na delovnem mestu ne prihaja samo zaradi neskladja med osebo in njenim delom: 
pogosto je povezan s stresnimi dogodki v zasebnem življenju. Zaradi tega stresa ne moremo 
obravnavati le z vidika dela, ampak moramo v njegovo obravnavo na delovnem mestu 
vključiti tudi sestavine izven dela in v zasebnem življenju (Božič 2003, 23).  

2.1.4 Model odziva na stres 

Govorimo o dveh pogledih na stres. Prvi pogled obravnava odziv ljudi na stres (simptomi 
stresa), drugi opredeljuje izvor stresa iz okolja (dejavniki). Poznamo še tretji pogled na stres; 
ta združuje prvega in drugega. Govori o stresu kot interakciji okolja in posameznika. Sem 
sodijo interaktivni in transakcijski modeli stresa (Novak 2004, 6). 

Kadar smo v potencialno nevarni situaciji, začne v našem telesu potekati vrsta biokemičnih in 
fizioloških aktivnosti, ki nas pripravijo na odziv (Powell 1999, 8). Proces regulacije 
notranjega okolja kot odgovor na zunanje okolje zagotavlja optimalno telesno funkcioniranje 
in registrira signale v primeru, da v katerem koli dela telesa ne obstaja homeostatska 
stabilnost, tj. ravnovesje v organizmu. Možgani vzpodbudijo odgovor, ki vzpostavi ponovno 
ravnotežje. Ta odgovor sproži mehanizme, da spremenijo fiziološke procese v telesu. Lahko 
pride do vedenjskega odgovora, ki spremeni zunanje okolje. Leta 1932 je Cannon ugotovil, da 
dogodki, ki vzpodbudijo čustva tudi povzročijo odgovor za boj ali beg. Ta razlaga je povsem 
biološka, saj je omenjeni refleks odgovor na nevarnost in pripravi telo za spopad ali beg 
(Černigoj-Sadar 2002, 83). 
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Na osnovi Cannonovih ugotovitev je leta 1956 Selye izdelal tristopenjski model odziva na 
situacijo. Poimenoval ga je splošni adaptacijski sindrom (Černigoj-Sadar 2002, 83).  

 

Slika 1: Potek stresa (splošni adaptacijski sindrom) 

Vir: Musek 1993, 346. 

V prvi fazi, v fazi alarma, povzročijo stresorji šok, kmalu se pojavijo znaki spoprijemanja s 
stresom, tj. faza odpora. Če ta prizadevanja uspejo, se delovanje povrne na običajno raven; če 
so neuspešna, nastopi faza izčrpanosti in motnje, tudi smrt (Musek 1993, 346). Seylu so 
očitali, da ni upošteval psiholoških elementov, ki vodijo k spremenjenim vzorcem vedenja. 
Oseba, ki je na delovnem mestu neprestano pod pritiski, se ne zna zoperstaviti. Nastopi faza 
odpora, ki se kaže kot jeza, prebavne motnje ipd. Nato sledi sprememba vedenja, npr. pitje, 
prenajedanje, človek zboli, ne more več delati, je izčrpan. Daljša obdobja stresa, v katerih se 
telo ne povrne v homeostatično stanje, lahko vodijo v kronično izčrpanost in bolezen, slabi 
tudi imunski sistem (Powell 1999, 8). 

Empirična dejstva govorijo v prid individualnih razlik v odgovoru na stres. Ljudje imajo 
osebne sposobnosti, prepoznajo stres in reagirajo na različne načine, da bi spremenili svojo 
situacijo (Černigoj-Sadar 2002, 84).  

2.1.5 Model stimuliranja stresa 

V skladu s pogledom, da zunanje sile učinkujejo na notranje organe, merimo stres, ki mu je 
posameznik izpostavljen, kot bi merili fizični pritisk npr. na stroje ali druge fizične objekte 
(Cartwright in Cooper 1997, 3−4) 

Organske in anorganske substance imajo mejo tolerance. Posameznik doživlja pritisk 
stimulatorjev iz okolja. Ravnotežje med spoprijemanjem in zahtevami lahko poruši tudi 
manjši, nepomemben dogodek (Sutherland in Cooper 2000, 53).  
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S tem modelom proučujemo tako prevelike kot premajhne delovne obremenitve. Samo 
merjenje delovnih pogojev pa ni dovolj za celostno razlago odzivov na stres (Novak 2004, 9). 
Upoštevati je treba razlike med posamezniki, njihovo stopnjo fleksibilnosti in tolerance, 
osebnostne značilnosti, izkušnje, potrebe, želje in pričakovanja, npr. dve osebi, ki sta 
izpostavljeni enakim situacijam, lahko reagirata popolnoma drugače (prav tam). Tega pa s 
tem modelom ne pojasnjujemo! 

Kljub pomanjkljivostim je omenjeni model vplival na organizacije, da so v njih začeli iskati 
in prepoznavati skupne stresorje, ki lahko vplivajo na večino sodelavcev (Sutherland in 
Cooper 2000, 54). 

V nekaterih organizacijah povezujejo stres z osebo in tako prenašajo odgovornost na 
posameznika, ne odpravijo pa vzrokov za njegov nastanek. V drugih se osredinjajo le na 
stresne situacije in ne na osebe, kar je zopet pomanjkljiv pristop k prepoznavanju in 
obvladovanju stresa (Novak 2004, 9).  

Zgodovinsko je industrializacija kot faza v človeškem razvoju tista, ki je prinesla izrazito 
slabe delovne pogoje za zaposlene. Zakonodaja, ki se nanaša na zahteve o zdravem in varnem 
delovnem mestu, je povzročila izboljšanje pogojev. Tudi zahteve ljudi so prinesle nov pristop 
in pogled na kakovost zdravja posameznika in družbe. Biti zdrav, ne pomeni samo 
pomanjkanje prisotnosti bolezni, ampak tudi zadovoljstvo na fizičnem, mentalnem in 
socialnem področju (prav tam). 

2.1.6 Modeli raziskovanja stresa  

Interaktivni in transakcijski modeli stresa se nanašajo na vire stresa, zaznavanje situacije ali 
dogodkov in odzive na stres. 

Razlago interakcije stresa vidimo v povezavi med posameznikom in njegovim delovnim 
okoljem. S tem modelom opisujemo stres kot situacijo, ki sama po sebi ni stresna, ampak je 
možni vir stresa. Upoštevali naj bi vire stresa, moderatorje odziva na stres in manifestacije 
stresa (Sutherland in Cooper 2000, 57). 

Primeri interaktivnih modelov stresa so (Dollard 2001, 16):  
– model oseba-okolje, 
– model zahtev-kontrole in podpore, 
– vitaminski model. 

Model oseba-okolje, tudi Michigenski model. S tem model se predvideva, da je stres posledica 
odnosa med posameznikom in delovnim okoljem (Černigoj-Sadar 2002, 87).  

Ogrožujoči sta dve vrsti stresov (Černigoj-Sadar 2002, 88):  
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– neskladje med zahtevami okolja in posameznikovi viri, da bi se soočil s temi zahtevami, 
– okolje ne daje zadostnih možnosti, da bi posameznik zadovoljil svoje potrebe. 

V tem modelu zaposleni narekuje razumevanje okolja; zaznava tiste stresorje, ki jih 
prepoznava kot problematične. Stresorji v tem subjektivnem okolju pa so: konfliktnost vloge, 
nejasnost vloge, pomanjkanje sodelovanja, odgovornost do drugih, nejasnost glede delovnega 
mesta v prihodnje, delovna obremenitev, napetost v odnosih. Prisotna je tudi pomanjkljiva 
uporaba veščin za odpravljanje stresa (prav tam).  

Odnos med telesnimi, čustvenimi in spoznavnimi spremembami narekujeta osebnost in 
socialno okolje. Slabost je v tem, da v tem modelu ni upoštevano  objektivno okolje, da je  
stres obravnavan kot subjektiven, individualen fenomen (prav tam). 

Z modelom oseba-okolje, pri preventivnih strategijah preprečevanja stresa, poudarjamo 
posameznika in ne delovno okolje. 

Model vsebuje šest skupin spremenljivk. Černigoj-Sadar (2002, 88) navaja: 
– objektivno okolje vključuje samo organizacijo (npr. velikost organizacije, organizacijsko 

strukturo, procesno  organiziranost, strukturo funkcij in drugo); 
– subjektivno okolje vključuje subjektivno zaznavo organiziranosti  ter njenih značilnosti 

(npr. razdelitev vlog, sodelovanje, odgovornost za ljudi, do družbenega okolja ipd. );  
– napetosti ali stresne reakcije (vsi vidni individualni ali objektivni simptomi stresa); 
– bolezni (stresorji vodijo do napetosti, ki vodijo do različnih bolezni); 
– vedenje, vedenjski vzorci (npr. naglica, predanost delu, tekmovalnost, nepotrpežljivost, 

nesposobnost sprostitve, komaj zakrita sovražnost ipd.) so značilni za ljudi, ki se 
nenehoma spopadajo z okoljem, ki ga hočejo imeti pod nadzorom – to naprezanje pa se 
zaostri posebej takrat, kadar se zaradi novih izzivov počutijo ogrožene (Looker in 
Gregson 1993, 92);  

– socialna podpora (npr. pripadnost skupini/skupinam, od koder dobiva različne vrste 
podpor - sodelavci, predpostavljeni, partner/partnerica ipd.). 

Model zahtev-kontrole in podpore. Odnose med zahtevami delovnega okolja in svobodo 
odločanja je z modelom zahtev in kontrole proučeval Karasek (1979, 285–307). 

Predpostavke so naslednje (Karasek 1979 v Černigoj-Sadar, 89):  
– visoke zahteve delovnega mesta in nizka kontrola je povezana z intenzivnim 

doživljanjem napetosti, posledično stresu;  
– visoke zahteve delovnega mesta in visoka možnost odločanja je povezana z visoko 

motivacijo; stopnja stresa vzpodbuja aktivnost; 
– nizke zahteve delovnega mesta in visoka možnost odločanja je povezana z nizkim 

nivojem doživljanja napetosti, posledično do zmanjšanja interesa za delo; 
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– nizke zahteve delovnega mesta in majhne možnosti odločanja so povezane z nizko 
motivacijo, kar vodi do pasivnosti in dolgočasja. 

Po vsebinah iz tega modela imajo strokovnjaki manj obremenitev kot sodelavci v 
proizvajanju, zato mu je bila dodana dimenzija socialne podpore (Černigoj-Sadar 2002, 90). 
Zaposleni strokovnjak, ki opravlja zahtevno delo, ima malo kontrole in malo podpore s strani 
predpostavljenih ali sodelavcev, nosi veliko tveganje za razvoj psihičnih in fizičnih motenj 
(Dollard 2001, 18).  

In kaj je socialna podpora? Ne smemo se pustiti zavesti, da ima socialna podpora pozitiven 
učinek v vseh situacijah, v vsaki fazi krize in za vse socialne skupine in poklice: izredno 
pomembno vlogo ima npr. pri sestrskem delu z visoko stopnjo avtonomije v bolnišnicah, v 
katerih se dogajajo spremembe organiziranosti in inovacijske dejavnosti, povezane z 
delovnim mestom (Černigoj-Sadar 2002, 89). Zaposleni, ki doživlja tovrstno podporo 
(pojavlja se lahko npr. v obliki šal, draženja, igre ipd.), manj trpi zaradi stresa (Newstrom in 
Davis 1993, 467).  

Černigoj-Sadarjeva (2002, 90) navaja povezanost med delovno organizacijo in boleznimi srca 
in ožilja, depresijo in potrošnjo zdravil. Ta model ni brez kritik: očitajo mu, da sistem »biti 
odgovoren za vse« – preveč kontrole – povzroča prevelike napetosti. Namesto linearne 
povezave med kontrolo in napetostjo je bila predlagana narobe obrnjena U krivulja (Warr 
1990, 285−294).  

Vitaminski model raziskovanja stresa obravnava problematiko z zornega kota avtonomije pri 
delu, zahtevnosti dela, socialne podpore, izkoriščanja sposobnosti, raznovrstnosti sposobnosti 
in povratne informacije.  

Spremenljivke, ki vplivajo na dobro počutje, povezano z delom, so (Siu 2002, 529):  
– zadovoljstvo z delom,  
– pripadnost organizaciji,  
– napetost,  
– depresija,  
– izgorevanje in 
– morala. 

Z vitaminskim modelom predpostavljamo, da obstaja nelinearna povezava med značilnostmi 
dela in izidi posameznika. Nekateri delovni dejavniki učinkujejo na posameznikovo 
blagostanje do določene meje. Warr (1987) navaja primer plače, varnosti in pomembnosti 
naloge. S povečevanjem plače, z »vitaminom C«, se njihovo blagostanje povečuje; ampak 
samo do določene stopnje, ko nima več vpliva na zaposlenega.  



14 

Warr (1987) je uporabil tudi primerjavo z vitaminom D. Primer tega je avtonomija dela, 
socialna podpora in izkoriščanje sposobnosti. Pri nizki stopnji avtonomije, večja avtonomija 
povečuje blagostanje. Če pa se avtonomija še povečuje, zaposleni čuti preveliko odgovornost 
– in negativni učinek je tu! 

Iz napisanega sklepamo, da je določena stopnja elementov, ki jih obravnavajo z vitaminskim 
modelom, ugodna, visoka stopnja pa lahko ustvari stresno situacijo. Nasprotno pa lahko 
visoka plača, varnost in pomembnost naloge nima teh škodljivih vplivov (Sonnentag in Frese 
2000, 14).  

S transakcijskimi modeli raziskovanja stresa pa so usmerjeni na kognitivni proces in čustvene 
reakcije, ki se pojavljajo v interakciji osebe z njegovim okoljem, usmeri se na ocenjevanje in 
spoprijemanje.  

Model neravnotežja med naporom in nagrado temelji na povezavi med omejitvami in 
grožnjami, ki izhajajo iz okolja in viri posameznika (Dollard 2001, 21). 

S tem modelom predvidevamo, da situacije, v katerih napori niso poplačani s primerno 
nagrado, vodijo v neprestano nezadovoljstvo, občutek nepotešenosti in stres (Dollard 2001 v 
Novak 2004, 16). Zaposleni v svoje delo vlaga veliko stopnjo napora in za to pričakuje 
nagrado, ki je izid procesa pogajanja. Večji napetosti bo izpostavljen zaposleni, ki v svoje 
delo vloži veliko truda; enako se zgodi tistemu, ki ga je strah, da bo izgubil službo ali 
pridobljeni status. 

S kognitivnim transakcijskim modelom raziskovanja stresa, kot opisujeta Dollardova in 
Wienefield (2002, 5) skladno s transakcijskimi modeli, vidita stres kot negativno psihološko 
stanje, ki zajema kognitivne (zaznavne) in čustvene vidike. Kognitivni in čustveni vidik je 
definiran  kot odnos med osebo in okoljem, ki ga oceni kot obremenjujočega ali pa zahteva 
več zmožnosti kot ima zaposleni virov.  

Kognitivni transakcijski model stresa je opredelil Lazarus (1976 v Novak 2004, 17), v 
katerem se je usmeril na ocenjevanje in usmerjanje. Ocenjevanje pomeni dati vrednost ali 
oceniti kakovost oseb, stvari in pojavov. Spoprijemanje pomeni uporabo vedenjskih psihičnih 
moči za obvladovanje notranjih in zunanjih zahtev ter konfliktov med obema.  

Lazarus (1976) loči med: 
– primarnim, 
– sekundarnim, 
– ponovnim ocenjevanjem.  

Pri osnovni oceni gre za začetno evalvacijo vrste situacije, zahteve, zmožnosti, kompetence, 
omejitve in podpora, in odgovor na vprašanje Ali imam problem? Priznavanje problema 
pogosto spremljajo neprijazna čustva, občutek neudobnosti, nespečnost, napake ipd. Pri 
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sekundarnem ocenjevanju gre za primerjanje med veščinami spoprijemanja in zahtevami 
okolja, v bistvu za odgovor na vprašanje Kaj lahko naredim glede tega? Ponovno ocenjevanje 
je osnovano na povratni spregi iz transakcije, ki nastane po prvih dveh ocenjevanjih 
(Černigoj-Sadar 2002, 84).  

Do stresa pride, ko oseba dojame, da se ne more uspešno spoprijeti z zahtevami. Pojavita se 
dve možnosti: zaposleni nima znanja, da bi uspešno končal začeto delo in se tega ne zaveda – 
to stanje ne vodi v stres. Če pa v njegovo zavedanje prodre spoznanje, da ni kos nalogam, to 
vodi v stres. 

Stres je proces, ki se razvija. Vključuje interakcijo osebe z okoljem, ocenjevanje interakcije, 
poizkus spoprijemanja in rast problema.  

Kognitivni modeli stresa temeljijo na povezavi med kognitivno oceno in pritiskom in ne 
toliko na povezavi med objektivnimi stresorji in pritiskom. Dollardova (2001 v Novak 2004, 
18) je potek dogajanja oblikovala tako: stresor ─ kognitivna ocena ─ spoprijemanje ─ pritisk. 

2.2 Vrste stresorjev v delovnem okolju 

Tyrer (1987, 14) piše, da gre pri stresu za duševno in telesno reakcijo na spremembo in za to, 
ali se spremembi, ki nastane, znamo prilagoditi. Če bi se vedno lahko prilagodili stresu, ne bi 
nikoli zašli v stisko. Sprašuje se, zakaj nekateri zaradi stresa trpijo, drugi pa ujamejo korak z 
njim (Tyrer 1987, 15). 

Stresa ne določa tisto, kar ga povzroča, ampak človekova reakcija na ta vzrok, ki ga s 
strokovnim izrazom imenujemo stresor (Tyrer 1987, 13). Nekatere dogodke posameznik 
zazna kot ogrožajoče ali škodljive, zato povzročijo stanje napetosti. Od dojemanja 
posameznika in načina, kako se spopada s pritiski iz okolja, je odvisno, ali bo dogodek lahko 
prerasel v stresor (Looker in Gregson 1993, 89).  

Trajanje stresorja močno vpliva na ohranjanje ravnovesja stresa in na stopnjo stresne reakcije. 
Nekateri stresorji minejo že po nekaj minutah, drugi pa so dolgotrajni (Looker in Gregson 
1993, 90). 

Vire stresa lahko razdelimo v tri skupine (Rollinson, Broadfield in Edwards 1998, 267−269): 
– individualne, ki so sestavljeni iz osebnostnih značilnosti posameznika, njegovih prednosti 

in slabosti, zaznavanja vira kontrole, zmožnostmi, da se spopade s situacijami, ki mu 
predstavljajo grožnjo; 

– organizacijski vključujejo organizacijske značilnosti in pogoje;  
– družbeni stresorji iz okolja, ki nastanejo zaradi ekonomskih, političnih, socialnih in 

tehnoloških sprememb. 
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Jakost stresa pri posamezniku povzročajo različne kombinacije navedenih stresorjev. 
Posameznik, ki je izpostavljen stresorjem dalj časa, se bo odzval drugače kot tisti, ki jim je 
izpostavljen le krajši čas (prav tam). 

2.2.1 Individualni stresorji 

Stres vsebuje močno subjektivno komponento, kar pomeni, da je doživljanje stresne 
obremenitve in jakost odziva nanjo odvisna od posameznika. Odzivnost na stres je pri 
posamezniku odvisna od: 
– karakteristik osebnosti, 
– individualnih razlik v reagiranju na stresne življenjske situacije, 
– kognitivnih procesov, ki posredujejo v interakciji oseba – okolica. 

Odzivnost na stres je odvisna od značajskih potez. Prilagodljiv in dinamičen človek je 
dovzetnejši za spremembe in se stresu lažje izogne. Nedejavnega in omahljivega posameznika 
stresne situacije vodijo iz stresa v stres. Velik vpliv ima tudi anksioznost oseb. Nanaša se na 
dispozicijsko tendenco, da doživlja situacije kot ogrožujoče in na njih reagira z 
zaskrbljenostjo (Spielberger 1985, 86). 

Tyrer (1987, 31−43) je opisal sedem tipov osebnosti in njihovo odzivnost na stres. Visoka 
odzivnost je pri ambicioznih ljudeh, prav tako pri zaskrbljenih in nezaupljivih tipih osebnosti. 
Živčni in odvisni so zmerno odzivni, mirni ljudje le redko čutijo posledice stresa, prav tako 
t. i. brezkrbneži.  

Na stresne življenjske dogodke ljudje reagirajo različno. Nujno je, da se posameznik zave, da 
vedno velja le njegova interpretacija realnosti (Flajžer 2008, 15). Skrb za dogodke, na katere 
ne moremo vplivati, je irelevantna. Človekove vrednosti tudi ne določa mnenje drugih. Izhod 
je v ločevanju ocenjevanja dejavnosti in človeka kot osebnosti.  

Ljudje, ki jim stres ne more do živega, imajo skupne tri bistvene lastnosti, in sicer: 1) nadzor, 
ki daje občutek, da ima življenje določen namen, 2) predanost družini, konjičkom in 3) 
predanost družabnemu življenju. Prilagodljivost pa se odraža v pozitivnem odnosu do 
sprememb (Powell 1999, 7). 

Omenjene lastnosti niso prirojene in se jih je treba priučiti. Za uspešno premagovanje stresa 
sta pomembna samozavest in »trezno« razmišljanje (prav tam). 

Škrinjarjeva (1995, 22 v Flajžer 2008, 15) ugotavlja, da občutljivost osebe izvira iz genetske 
dispozicije, izkušenj iz otroštva, slabše razvitih medosebnih sposobnosti. 

Kognitivna ocena ima močan vpliv na stresne reakcije. Pomembno je, kako nekdo oceni 
situacijo, ali kot izziv ali kot grožnjo. Na kognitivno oceno vplivajo čustva. Ta so sestavni del 
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poklicev, ki se ukvarjajo z zdravljenjem in nego ljudi in se jim skoraj ni mogoče izogniti. 
Čustva pa naj bi se  človek naučil obvladati, saj pogosta doživljanja napetosti, strahu, 
pričakovanja povzročajo številne stresne situacije (Flajžer 2008, 16). 

Omeniti moramo še izpostavljene skupine. To so nekateri znotraj organizacije in ljudje, ki 
živijo v slabih socialno-ekonomskih pogojih ter tisti, ki nimajo ustrezne socialne opore. 

Druge determinante povečane nevarnosti stresa predstavljajo npr. starost, mladi ali starejši 
zaposleni; spol v kombinaciji s preobremenjenostjo (samohranilke/samohranilci), in invalidi 
(Levi 2002, 12). Tem skupinam lahko dodamo še migrante ali zaposlene za določen čas. 
Visoke ravni ranljivosti in izpostavljenosti slabim pogojem velikokrat sovpadajo (Aparicio 
2002, 14). 

2.2.2 Organizacijski stresorji 

Stres na delovnem mestu se pojavi, kadar zahteve delovnega okolja presegajo sposobnost 
zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo (EFILWC 2000). 

Leka, Griffiths in Cox (2003, 5) trdijo, da večina vzrokov organizacijskega stresa izhaja iz 
slabega vodenja in organiziranosti dela. 

Palmer, Cooper in Thomas (2001, 379) razdelijo vire stresa v šest kategorij:  
– organizacijska kultura,  
– zahteve dela,  
– svoboda odločanja in stopnja kontrole,  
– vloga v organizaciji,  
– kariera in spremembe v organizaciji,  
– odnosi v organizaciji in socialna opora.  

Organizacijska kultura. Najbolj pogosto citirana je definicija organizacijske kulture, ki jo je 
podal Edgar Schein. Avtor opredeli kulturo kot model skupnih predpostavk, ki se jih je 
skupina naučila pri razreševanju svojih problemov zunanjega prilagajanja in notranje 
integracije. Delujejo dovolj dobro, da se jih lahko prenaša na člane organizacije kot ustrezen 
način dojemanja, mišljenja, čutenja v povezavi s temi problemi (Schein 1992, 12). 

Preprosteje je organizacijska kultura opredeljena v smislu celovitega sistema norm, vrednot, 
predstav, prepričanj in simbolov, ki določa način obnašanja in odzivanja na probleme vseh 
zaposlenih in s tem oblikuje pojavno obliko neke organizacije (Rozman, Kovač in Koletnik 
1993, 169). 

Po mnenju Coxa et al. (2000, 69) zaposleni vrednotijo organizacijsko kulturo s treh vidikov: 
kako v organizaciji razrešujejo težavne probleme, kako nalagajo delo oz. delijo naloge in kako 
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omogočajo rast in razvoj. Zaposleni lahko doživljajo organizacijo kot slabo; takrat doživljajo 
povečane nivoje stresa.  

Na pogostnost stresa v organizaciji lahko vplivata tudi velikost in struktura organiziranosti ter 
nadležni in samovoljni postopki. Do stresa vodijo še pomanjkanje komunikacije in 
posvetovanj, zanikanje možnih problemov, medsebojno obtoževanje ob napakah in 
neuspehih. K pojavnosti stresa vodijo še pričakovanja, da bodo zaposleni delali nadure in 
doma med prostim časom (Stranks 2005). Največji vpliv na dobro počutje v organizaciji 
imajo managerji s svojimi vrednotami, znanjem in vedenjem. 

Zahteve dela. Stres, ki izhaja iz dela ali delovnih zahtev, so Cox et al. (2000) razdelili na: 
– delovno okolje in delovno opremo,  
– delovne naloge,  
– delovno obremenitev, 
– delovni čas. 

Delovno okolje: fizični faktorji kot so npr. hrup, smrad, svetloba, temperatura, vlažnost zraka, 
gibanje zraka, prah in nevarne snovi, lahko povzročijo stres oz. zaposleni lahko postanejo 
občutljivejši na stresorje v delovnem okolju. 

Hrup je lahko pomemben vir stresa. Pri višji jakosti lahko povzroči celo gluhost. Manj stresa 
povzroča, če je hrup pričakovan. Najbolj moteč naj bi bil hrup pogovora, saj so zaposleni 
zaradi njega manj pozorni; to se odraža v slabšem izpolnjevanju delovnih nalog in njihovi 
nižji kontroli. Hrup znižuje tolerančni prag do drugih stresorjev. Slabo vpliva na delovno 
motivacijo, pripravljenost pomagati sodelavcem se zmanjša, poveča pa negativna nastrojenost 
do drugih (Shuterland in Cooper 2000 v Novak 28).  

Temperatura, ventilacija, osvetlitev občutno vplivajo na stopnjo stresa v delovnem okolju. 
Slaba razsvetljava povzroča napor za oči, utrujenost, glavobole, tesnobo, frustracije. Dobra 
razsvetljava poveča varnost pri delu, prijetno delovno okolje, prispeva k boljšemu delovnemu 
rezultatu. Sodobni trendi oblikovanja prostorov težijo k prostorom brez oken, z umetno 
razsvetljavo (Gspan 1983, 186).  

Negativno nastrojenost do okolice, znižanje tolerance do drugih stresorjev, zmanjšanje 
delovne motivacije povzročajo pretopli prostori in slabo prezračevanje. Zaposlene motijo 
premrzli prostori, prepih, preveč zaposlenih v delovnem okolju. Upoštevati je treba, da na 
temperaturne pogoje posamezniki reagirajo različno (Sutherland in Cooper 2000, 89−91). 

Higiena, izpostavljenost nevarnim snovem pomembno vpliva na dobro počutje zaposlenih. 
Čisto in urejeno okolje je pomembno iz higienskih in varnostnih razlogov. Slabi higienski 
standardi povzročajo slabo zdravje ali bolezen in imajo negativen vpliv na stopnjo morale 
(Sutherland in Cooper 2000, 91).  
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Na psihološko počutje zaposlenih lahko slabo vpliva pomanjkanje podatkov o delu s 
kemikalijami in nevarnostih, ki jih predstavljajo (EU-OSHA 2000, 43). 

Delovne naloge: stres lahko povzroča tudi vsebina delovnih nalog. Zaposleni opravlja delo, ki 
ni cenjeno, je preveč enolično, se ponavlja, ponuja premalo možnosti za učenje ipd. Ta opis je 
največkrat značilen za dela, ki zahtevajo nizko kvalifikacijo ali celo nobene (Cox et al. 2000, 
75–76 v Stavanja 2006, 13). 

Izpostavljeni so tudi zaposleni na vodilnih delovnih mestih, saj naj bi managerji imeli daljši 
delavnik (Selič 1999, 121–122). Med visoko stresne poklice (Novak 2004, 23) so tudi poklic 
zdravnika, pilota, kontrolorja poletov, taksista, poklicnega voznika itd. Poklicev, pri katerih je 
človek obremenjen občasno, je veliko (Gasar 2001 v Novak 2004, 18). Arhitekti so po 
ocenjevalni lestvici na 25. mestu. Kriteriji, ki so jih uporabili za oceno službe, so bili delo 
preko rednega delovnega časa, postavljeni roki, konkurenčnost, fizične zahteve, delovni 
pogoji, osnovne potrebe, potrebna vzdržljivost, delo z javnostmi ipd. (Sweeney in McFarlin 
2002 v Novak 2004, 24). 

Delovne obremenitve: prenizka ali previsoka delovna obremenitev na delovnem mestu 
predstavljata možen izvor stresa.  

Ločiti moramo med: 
– kvalitativno in 
– kvantitativno obremenitvijo.  

O kvantitativnih obremenitvah govorimo, kadar mora zaposleni opraviti preveč ali premalo 
nalog v določenem času. Pogosteje se pojavlja problem prevelike obremenitve, od zaposlenih 
se zahteva večja produktivnost, odgovornost ter hiter tempo dela. Delavci so izpostavljeni 
časovnim pritiskom, poveča se možnost napak. Pojavi se nizka delovna motivacija, 
absentizem (Sutherland in Cooper 2000, 67−72).  

Kvalitativna preobremenjenost z delom se pojavi, ko zaposleni ni sposoben izvršiti določene 
naloge. Pojavi se pri sodelavcih, ki so napredovali na višje vodstvene položaje, vendar z 
vodenjem v preteklosti nimajo izkušenj, v organizaciji pa ne poskrbijo za njihovo dodatno 
usposabljanje. Zaposleni se sooča s pomanjkanjem znanja in kompetenc, z občutki 
negotovosti in strahu pred neuspehom (Levi in Levi 1999, 17 −48).  

Premajhna kvalitativna obremenjenost pa se pojavi tudi, ko zaposleni ne dobi priložnosti, da 
bi uporabil svoje znanje in sposobnosti. Ne more napredovati in pokazati, kar zna. Situacijo 
dojema kot stresno, če so njegova pričakovanja večja od nalog, ki jih dobiva. Včasih pa so 
pričakovanja zaposlenih prevelika, posebno pri začetnikih. Posledica je slaba delovna 
motivacija (Sutherland in Cooper 2000, 67−72).  

Delovni čas: nadure in izmensko delo vplivata na zdravje zaposlenih oz. na stres. 
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Preveč dela na normalni delovni dan povzroči nadure, ki so lahko plačane ali neplačane. 
Evropska smernica določa, da je v državah članicah 48 ur na teden maksimalno število 
delovnih ur. Nekateri z restrikcijo niso zadovoljni, vendar se moramo strinjati, da so neke 
omejitve zaenkrat primerne (Sutherland in Cooper 2000, 76).  

Delo v izmenah, posebno v treh izmenah, vpliva na stopnjo metabolizma, raven sladkorja v 
krvi, na mentalno učinkovitost, delovno motivacijo, na družinsko in socialno življenje. 
Človeško telo je prilagojeno 24-urnemu dnevnemu ritmu, zato aktivnost v nasprotju s tem 
ritmom povzroča stres. Poveča se število napak, posebej pri tistih, ki delajo nočne izmene, 
zniža se produktivnost in učinkovitost. Najbolj problematično je delo v turnusih, kjer ni 
vnaprej določene razporeditve. Zaposleni naj bi se  sproti prilagajal in ima malo možnosti za 
odpravo vzrokov stresa. Dodatna utrujenost se poveča s spreminjanjem časa za počitek; tudi 
družbeno okolje ni prilagojeno izmenskemu delu (Levi in Levi 1999, 20).  

Za organiziranost dela v izmenah priporočajo, da je rotacija hitra, sklop delovnih dni naj bo 
kratek, vmes vedno en dan prost. Sodelavec naj dela dve do štiri noči zaporedoma, skoraj 
vsak teden pa naj se pojavijo od ponedeljka do petka tudi prosti večeri (Sutherland in Cooper 
2000, 84). 

Svoboda odločanja in kontrole. Pomembno vprašanje pri oblikovanju organiziranosti dela in 
delovnih mest je svoboda odločanja in kontrole. Seličeva (1999, 22) meni, da dela, ki ne 
dopuščajo avtonomije, svobodnega odločanja in časovne razporeditve in imajo nizko raven 
kontrole, pri zaposlenih povzročajo stres, napetost, depresijo, apatijo in pomanjkanje 
samozaupanja. Tam, kjer sodelavci lahko sodelujejo pri odločanju o svojem delovnem mestu, 
je stresa manj (Leka, Griffiths in Cox 2003, 5) in prenesejo večje obremenitve.  

Vloga v organizaciji. Vloge v organizaciji so redko opredeljene. Stres je povezan: 
– z nejasnostjo vloge,  
– s konfliktnostjo vloge,  
– z nezadostnostjo vloge,  
– z odgovornostjo za druge. 

Nejasnost vloge se pojavi, ko zaposleni nima zadostnih informacij o delovni vlogi, ne ve, 
kakšna je njegova funkcija, kako se vključuje v organizacijo in je negotov glede nalog, ki jih 
je izvedel. Odraža se v zmedi glede ciljev in pričakovanj, glede področja dela in odgovornosti. 
Včasih se zgodi, da zaposleni ne vedo, kdo opravlja kakšno nalogo, zato med njimi prihaja do 
konfliktov. Taki ljudje so nezadovoljni, napeti, s premalo samozaupanja (Levi in Levi 1999, 
49−50 v Stavanja 2006, 15). Trevnova (2005, 23−24) navaja, da je v primeru opravljanja 
različnih vlog treba poskrbeti, da si te med seboj ne nasprotujejo. 

Konfliktnost vlog se pojavi takrat, ko zaposleni opravlja dve vlogi, in sicer kot nadrejeni enim 
in podrejeni drugim. Konfliktnost se pojavi tudi, ko zaposleni igra vlogo, ki je v nasprotju z 
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njegovimi vrednotami ali pa so vloge nekompatibilne. Pojavlja pa se med »režijskimi« 
sodelavci, pri sodelavcih, ki so na delovnem mestu povezovanja med oddelki ali med 
različnimi nivoji organiziranosti (Cox et al. 2000, 69−70).  

Nezadostnost vloge se pojavi, ko zaposleni pri delu ne izkorišča svojih potencialov. Pojavlja 
se nezadovoljstvo z delovno organizacijo, napetost in osebno nezadovoljstvo.  

Odgovornosti sta dve vrsti: odgovornost za ljudi in odgovornost za stvari. Černigoj-Sadarjeva 
(2002, 94) navaja, da se je odgovornost za ljudi pokazala kot izredno stresna. Zmanjševanje 
stroškov, urejanje odnosov med zaposlenimi zvišuje stres, ki ga občutijo predvsem managerji 
(Treven 2005, 25). 

Kariera in spremembe v organizaciji. V organizacijah so izpostavljeni hudim konkurenčnim 
pritiskom npr. zaradi razvoja tehnologije, globalizacije, recesije ipd. Zaposleni v njih so 
prisiljeni v preoblikovanje, kar prinese v življenje zaposlenih večjo negotovost, tveganje, 
nevarnost; strah pred spremembami (Cink 2001, 47). Johnson (1995, 15) navaja, da imata 
lahko majhna napaka ali trenuten upad pozornosti na delovnem mestu resne ali celo usodne 
posledice. 

Stresu se lahko izognemo, če kariero načrtujemo in razvijamo (Treven 2005, 89). Kljub temu 
lahko oblikovanje kariere opredelimo kot vir stresa, če posameznik ni usposobljen za 
napredovanje ali se prezre tistega, ki si želi ustvariti kariero (Stranks 2005, 18−19). 

Potencialni stres povzroča tudi strah pred zastarelostjo in z njo povezane napake, posebej pri 
tistih zaposlenih, ki so že dosegli višek kariere in se ne morejo prilagoditi novo nastali 
situaciji (Cooper in Lewis 1993, 19−28). 

Odnosi v organizaciji in socialna opora. Odnosom v organizaciji je v novejšem času 
namenjenega veliko časa in razprav. Delimo jih v tri vrste:  
– odnosi z nadrejenimi,  
– odnosi s podrejenimi, 
– odnosi s sodelavci.  

Medsebojna usklajenost vseh teh odnosov je ključna za zdravo delovno okolje (Sutherland in 
Cooper 2000, 97). 

Med pomemben del zdravih odnosov prištevamo socialno oporo, ki je slaba predvsem v tistih 
delovnih okoljih, kjer je prisotna močna tekmovalnost med zaposlenimi. Sicer je socialna 
opora pomembna z vidika blažitve stresa, ki ga zaposlenim povzročajo drugi stresorji (Levi in 
Levi 1999, 18).  

Napetosti in frustracije, ki so nastale med zaposlenimi, zmanjšuje komunikacija; pomembna 
je za odpravljanje tabuja molka, ki spremlja primere šikaniranja (Di Martino 2003, 4). 
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Šikaniranje je ponavljajoče, negativno, zavedno in žaljivo vedenje napadalca do žrtve (Tkalec 
2001, 909). Napadalcev in žrtev je lahko več in prihajajo iz vrst nadrejenih ali sodelavcev, ki 
posedujejo moč. Napadi na možnost izražanja, na socialne stike, socialni ugled, kakovost 
delovne in življenjske situacije, na zdravje (Leymann 1993, 33−34 v Tkalec 2001, 909−910) 
morajo trajati dlje časa, vsem pa je skupna negativna konotacija. 

Šikaniranje se lahko pojavi le v tistih organizacijskih kulturah, ki tako obliko vedenja 
tolerirajo ali celo nagrajujejo oz. ima podporo vodilnih. Običajno je v takih organizacijah 
zaslediti avtokratičen managerski stil v nasprotju s participativnim (Hoel in Cooper 2001, 
19−21). 

Konflikt med delom in domom. Ta konflikt ni zasnovan samo na relaciji delo-družina, ampak 
se nanaša na širši spekter življenja ob delu. Cooper in Lewis (1993, 19−28) navajata, da so 
zaposleni, ki uravnavajo obveznosti v službi in doma, povezani z organizacijskim stresom. 
Sodobni način dela, nadure, izmensko delo, skrb za otroke, dom in družino lahko povzroči 
občutek preobremenjenosti. Vloga dvojne odgovornosti predstavlja velik vir stresa.  

S konfliktom med delom in družino je povezano podaljševanje delovnega časa z ustvarjanjem 
kariere oz. zmanjšanje obveznosti v službi v sorazmerju s povečanjem obveznosti do družine. 
Slednje se lahko obravnava kot karierni samomor ali kot zmanjšanje motivacije za delo. 

Delo se lahko prenaša tudi domov v prosti čas, kar lahko povzroči napetosti na relaciji delo–
družina; zmanjša se tudi čas za različne dejavnosti v prostem času in skrbi za sebe (prav tam). 

Looker in Gregson (1993, 103) navajata, da je delovno mesto pogosto pravo žarišče 
škodljivega stresa, ki ga najverjetneje povzroča splet številnih dejavnikov: 
– preobremenjenost, 
– nenehno pomanjkanje časa zaradi prekratko postavljenih rokov, 
– nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja priložnosti, da bi se lahko izkazali, 
– nejasna vloga in pomen delovnega mesta, 
– spreminjanje delovnih metod, 
– slaba obveščenost, tj. izguba pregleda nad dogajanjem in občutka pripadnosti 

organizaciji. 

Nikakor pa ne smemo stresa pripisovati samo delovnemu mestu, saj stres izvira npr. tudi iz 
družinskih razmer, slabega finančnega položaja, problemov s partnerjem, samohranilstva, 
pomembnih življenjskih prelomnic ipd. (Stranks 2005, 20). Deluje tudi v obratni smeri; 
težave, nakopičene v službi, poslabšujejo odnose doma. V premagovanje stresa je treba 
vključiti urejene odnose doma, dobre odnose s prijatelji, sodelavci – škodljivi stres se bo 
umikal prijaznemu stresu (Looker in Gregson 1993, 103).  



 

23 

 

2.2.3 Stresorji, ki izhajajo iz družbenega  okolja 

Poznamo več obremenitev oz. stresorjev, ki izhajajo iz družbe oz. okolja. Sem sodijo:  
– ekonomske,  
– politične,  
– socialne  
– tehnološke spremembe. 

Ekonomske spremembe so lahko posledica naraščajoče inflacije, ki zmanjšuje kupno moč 
posameznika. Posledično je težko načrtovati finančne tokove, to pa povzroča stres. Med 
stresorje na tem področju se npr. uvršča tudi sprememba obrestne mere, posledično 
zmanjšanje investicij, povečano stopnjo nezaposlenosti (Rollins et al. 1998 v Novak 2004, 
20). 

Politične spremembe lahko narekujejo hud stres predvsem pri tistih posameznikih, ki niso 
zadovoljni s spremembo oblasti, saj jih ta pelje v negotovost. 

Socialne spremembe so vir stresa predvsem zaradi negotovosti in sprememb vrednot ter 
vedenja glede na starost, spol, raso ipd. (Rollins et al. 1998, 270–271).  

Tehnološke spremembe so lahko možen vir stresa z vidika prilagajanja na spremembe. Npr. 
informacijsko-komunikacijska tehnologija zahteva nadgradnjo v izobraževanju zaposlenih. Ni 
dovolj samo uvesti novo tehnologijo, hkrati je bilo treba ljudi tudi izobraziti. Če to ni potekalo 
istočasno, se je močno povečal stres pri posameznikih (prav tam). 

2.2.4 Stopnja stresa 

Stres nas v določeni meri spremlja vse življenje; omogoča nam preživetje. Določena količina 
stresa je koristna in nas vzpodbuja k večji uspešnosti, preveč stresa pa deluje prav nasprotno. 
Pomembno je, kako dolgo traja in s kakšno intenziteto. 

Če se združijo trije stresorji, in sicer individualni, organizacijski in stresorji iz družbenega 
okolja, presegajo individualne razpoložljive vire, da bi se oseba stresu lahko uprla (Rollins et 
al. 1998, 275). 

Individualni viri, ki vključujejo sposobnosti, izkušnje, osebnostne značilnosti in zaznavanje, 
pomagajo posamezniku, da se spoprime s stresom.  

V ravnotežju ima stopnja stresa pozitiven učinek, saj individualna pričakovanja, 
organizacijske zahteve in zahteve iz družbenega okolja spodbujajo posameznika, da dela 
bolje. Ko pa navedeni stresorji postanejo dominantni, postane stopnja stresa prevelika in 
začne škoditi posamezniku, s tem pa njegovo delovanje pade.  
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Pomemben dejavnik, ki vpliva na stopnjo stresa, je čas; pomembnost časa lahko razložimo s 
hitrostjo razreševanja delovne naloge. Če jo razrešimo takoj, stopnja stresa skoraj ni izražena. 
Če jo delamo dlje časa in je ne zaključimo v roku, stopnja stresa premosorazmerno s časom, 
ko nalogo še delamo, raste (Novak 2004, 37). 

2.3 Prepoznavni znaki stresnih situacij  

Dolžnosti, nekateri dogodki, spremembe so vir stresa, posebej če nastopajo skupaj. Naše 
obrambne sposobnosti so odvisne od naše pripravljenosti za spopadanje z vsakodnevnimi 
dolžnostmi in ohranjanje ravnotežja (Powell 1999, 10). 

Pri stresni reakciji sodelujejo stresni dejavniki, posameznik in njegov odziv na stresni 
dejavnik. Stresno reakcijo telesa navznoter označujejo biološke reakcije, ki se kažejo tudi na 
zunaj (Starc 2007, 68). 

Odzivi na stres so zelo različni. Nekateri ljudje trpijo zaradi anksioznosti, napadov panike in 
glavobolov, drugi imajo težave s črevesjem (Powell 1999, 17). Številne raziskave so pokazale 
razlike med spoloma. Powell navaja, da so moški bolj razdražljivi, napadalni in podvrženi 
različnim oblikam zasvojenosti, ženske pogosteje zapadejo v depresijo (prav tam). Simptomi 
stresa so med seboj povezani in posamezni simptom pogosto sproži drugega. Powell (prav 
tam) tako stanje ponazarja s primerom: stres povzroča paniko, ta pa obsesivno vedenje, 
strahove, fobije, negativne misli, kar vodi v izgubo samozavesti in depresijo.  

 

Slika 2: Kako deluje stres 

Vir: Powell 1999, 11. 

Kadar se nam dozdeva, da zahteve družbenega okolja močno presegajo naše sposobnosti 
njihovega izpolnjevanja, začnemo kazati simptome stresa. Hujša so bremena dolžnosti, manj 
smo jih sposobni nositi, hujši so simptomi (Powell 1999, 11). 
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Stres lahko tudi izmerimo. Powell (1999, 16–17) je v namene prepoznavanja stresa uporabil 
trideset vprašanj, s katerimi je določil stopnjo stresa. Preseženih sedemdeset točk pomeni hud 
stres oz. prisotnih veliko simptomov stresa, zahteve družbenega okolja presegajo naše 
zmožnosti; od 50 do 70 točk kaže na zmerno obremenjenost s stresom, manj kot 50 točk pa 
kaže na pomanjkanje stresa – ti ljudje bi morali biti pozorni na težave, ki so povezane s 
premajhno količino stresa – brezvoljnost, počasnost in neučinkovitost 

Prepoznavne znake negativnih stresnih situacij obravnavamo s treh vidikov: 
– na individualni ravni, 
– v organizaciji, 
– z vidika družbe.  

2.3.1 Prepoznavni znaki stresa na individualni ravni 

Posameznikovo zdravje je osnova za njegovo dobro počutje in kakovost življenja in dela. 
Zdravje ni določeno samo po sebi, ampak nanj vpliva življenjsko in delovno okolje in način 
življenja. 

Prepoznavne znake stresa (simptome) z vidika posameznika lahko delimo v tri skupine: 
fiziološke, psihološke in vedenjske (Georg in Jones 1996, 255). Obstaja vrsta simptomov, ki 
kažejo na preveliko izpostavljenost stresu (Luban-Plozza in Pozzi 1994, 13–15). Poznamo tri 
skupine simptomov (prav tam). 

Med telesne simptome spadajo: 
– pretirana skrb ali zavračanje bolezni, 
– pogosta obolevnost, 
– fizična izčrpanost, 
– slabo razpoloženje: glavobol, izguba ali pridobivanje teže, slabost, prebavne motnje, 

seksualne težave, 
– drugi telesni simptomi: suho grlo, napetost in drget mišic, visok krvni pritisk. 

Do resnih posledic pride, če so posamezniki izpostavljeni visoki stopnji stresa daljše obdobje 
(Georg in Jones 1996, 255). Stres ima posredno vlogo pri nastanku nekaterih kroničnih 
bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, rak, mišično-skeletne okvare, psihične motnje, bolezni 
prebavil oslabljen imunski sistem ipd. (Sauter et al. 1999, 10). 

Nezadovoljstvo se kaže na psihološki, čustveni, ravni kot (Luban-Plozza in Pozzi 1994, 13–
15):  
– apatija: nezadovoljnost, žalost, nezmožnost uživanja v prijetnih stvareh, pesimizem, 

uživanje v samoti, pomanjkanje odločnosti; 
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– anksioznost: napetost, živčnost, vznemirjenost, nemir, negotovost, občutek nekoristnosti, 
nespoštovanje samega sebe, strah, zaskrbljenost, razdražljivost, neučakanost, jeza, 
agresivnost; 

– duševna utrujenost: raztresenost, slaba koncentracija, pomanjkanje prožnega mišljenja, 
pozabljivost; 

– pretirana zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe: nepriznavanje težav, 
sumničavost. 

Vedenjski simptomi (prav tam): 
– izogibanje: zapiranje vase, zavračanje dela, težave pri sprejemanju odgovornosti; 
– pretiravanja: odvisnost od nikotina in alkohola, igre na srečo, seksualna promiskuiteta, 

deloholičnost; 
– zanemarjanje samega sebe: zamujanje na delo, neurejenost, slaba osebna higiena, 
– težave s spoštovanjem zakonov: zadolženost, kaznovanje, nasilno obnašanje;  
– negativno obnašanje: grizenje nohtov, preklinjanje, kričanje, jok. 

Vsi navedeni simptomi se občasno pojavljajo pri mnogih posameznikih. Če pa stres traja dlje 
časa, se telo ne more povrniti v homeostatično stanje, lahko oseba zboli ali celo umre. 
Zdravljenje pomeni odsotnost z delovnega mesta, to pa pomeni  strošek za zaposlene, za 
organizacijo in državo (Flajžer 2008, 21).  

2.3.2 Prepoznavni znaki stresa na ravni organizacije 

Stres na delovnem mestu lahko prizadene vsakogar na kateri koli ravni organiziranosti. Pojavi 
se lahko v vsaki organizacijski enoti npr. sektorju in v organizacijah vseh velikosti. Vsak, ki 
zaradi stresa ne dela, tako kot bi moral, prenaša stres na sodelavce, nadrejene in podrejene; do 
stresa tako prihaja na ravni celotne organiziranosti (Heller in Hindle 2001, 770–771). 

V našem primeru obravnavamo pridobitno in nepridobitno organizacijo in zlasti za slednjo 
lahko predvidevamo, da ima delo v zdravstvu potencialne vire stresa. Delo v neugodnih 
razmerah, tveganje z okužbo, poškodbe in še nekateri dejavniki lahko neposredno 
pripomorejo k stresu na delovnem mestu v zdravstvu. Stres povzroča tudi delo v izmenah, 
dolgotrajni delavniki ipd. (Černigoj-Sadar 2002, 93).  

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA 2000) navaja naslednje 
simptome, ki kažejo na možnost prisotnosti stresa v organizaciji: 
– vpliv na sodelavce: izostajanje z dela, fluktuacija zaposlenih, disciplinske težave, 

agresivno komuniciranje, konflikti med vodstvom in zaposlenimi, izolacija; 
– vpliv na uspešnost: zmanjšana storilnost ali kakovost opravljenega dela, slabo odločanje; 
– vpliv na stroške: povečani stroški za nadomestila, povečani stroški zdravstvenega varstva. 
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Pri zaposlenih se zmanjša občutek pripadnosti, kar se kaže v neupoštevanju delovnih 
postopkov, zamujanju na delo, dolgih delovnih odmorih, zmanjšanju spoštovanja 
delodajalčeve lastnine, poslabšanju izvajanja storitev ali izdelavi izdelkov ipd. Vse to vpliva 
na ugled organizacije (Hoel et al. 2001, 43). 

Černigoj-Sadarjeva (2002, 85) navaja, da se na nivoju organizacije simptomi stresa kažejo kot 
povečan absentizem in fluktuacija, v konflikt med managementom in zaposlenimi. Pojavijo se 
tudi druge oblike težav industrijskih odnosov in slab management kakovosti. Našteti 
simptomi lahko pripeljejo do hudih nezgod, poškodb in zdravstvenih okvar. Pojavijo se 
različne oblike stavk, apatija in dezorganizacija. 

2.4 Obvladovanje stresa v delovnem okolju 

Musek (1993, 348) navaja, da nam življenje ponuja veliko ovir, ki jih je treba razreševati. 
Uspešno premagovanje teh nas spodbuja in nam daje novih moči, neuspešno spopadanje s 
težavami pa predstavlja veliko duševno obremenitev, lahko tudi osebni zlom.  

V novejšem času v literaturi zasledimo številne predloge rareševanja težav v smislu 
uspešnega spopadanja s stresom in drugimi krizami. Powell (1999, 80–139) razlaga tehnike 
obvladovanja stresa na osebni ravni, ki temeljijo na razvijanju sposobnosti predvsem na 
področju samozavesti, upravljanju s časom, racionalnem razmišljanju, ustvarjanju boljših 
medčloveških odnosov, skrbi zase, neprilagojenosti (prav tam). Vsako izmed naštetih področij 
je treba najprej prepoznati, oviro ozavestiti in šele nato usvojiti tehnike odpravljanja.  

K stresu na delovnem mestu lahko pristopimo na treh ravneh (Novak 2004, 43):  
– posameznika, 
– organizacije, 
– države.  

Stres lahko predstavlja velik problem na individualni ravni, v delovnem okolju in na ravni 
države oz. družbe. Težko je pokriti izgube zaradi stroškov sklepanja delovnega razmerja, 
usposabljanja, izobraževanja, napak in nezgod pri delu, izgube izkušenih in usposobljenih 
zaposlenih (Eckersley in Williams 1999 v Dular 2010, 24). 

Upravljanje s stresom se danes uvršča med tiste naloge, ki niso usmerjene samo v skrb za 
zdravje posameznika, ampak tudi v vitalnost in uspešnost organizacije. Priporočljivo je 
pripraviti celovit program intervencij za zmanjševanje ali odpravo stresa, ki naj obsega dve 
skupini (Cox et al. 2000, 106):  
– individualno, ki je usmerjena v posameznika in 
– organizacijsko, ta je usmerjena na spreminjanje tistih okoliščin v organizaciji, ki 

povzročajo stres. 
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Slika 3: Model obvladovanja stresa na delovnem mestu 

Vir: Cox et al. 2000 v Miloš 2006, 25. 

Obvladovanje se začne z oceno tveganja za določene stresorje; na osnovi te se oblikuje in 
izvaja ukrepe, ki vplivajo na izboljšanje delovnih pogojev.  

Strategije preprečevanja stresa lahko razdelimo v tri stopnje (EU-OSHA 2000):  
– ugotavljanje prisotnosti stresa v delovnem okolju,  
– ukrepi pri preprečevanju stresa v delovnem okolju, 
– kontrola in vrednotenje ukrepov preprečevanja stresa v delovnem okolju. 

2.4.1 Ugotavljanje prisotnosti stresa v delovnem okolju  

Cilj intervencije, ki je usmerjena na organizacijo, je zmanjšati ali izničiti stres na delovnem 
mestu.  

Temelji na ocenjevanju težav v organizaciji. V preteklem desetletju je bilo ocenjeno (EU-
OSHA 2005), da bo treba v prihodnjih letih več pozornosti nameniti ozaveščanju delodajalcev 
o pomembnosti preprečevanja razmer, ki privedejo do izpostavljenosti delavcev stresu in 
drugim oblikam psihosocialnih tveganj pri delu.  

Ponuditi jim je treba zglede dobre prakse, da bodo tudi majhni/mikro delodajalci razumeli  
dejavnike stresa pri zaposlenih.  

Vključiti bo treba tudi inšpektorje za delo, ki bodo morali ob nadzoru ocene tveganja 
ocenjevati tudi, koliko pozornosti so delodajalci namenili prepoznavi nevarnosti in ukrepom 
za obvladovanje stresa pri delu ter jim svetovali in pomagali (Miloš 2006, 25). 

Država bo morala intenzivneje vključevati tudi civilno družbo, organizirano v različnih klubih 
in skupinah za samopomoč (Petriček in Teržan, 2003, 21). 
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Sutherland in Cooper (2000, 162) navajata, da je strategija zmanjšanja in odpravljanja stresa v 
delovnem okolju odvisna od natančne opredelitve dejavnikov tveganja, ustrezno izbranih 
strategij preprečevanja stresa pri zaposlenih ter nadzor in kontrola nad spremembami.  

Da lahko sploh ugotovimo prisotnost stresa v delovnem okolju, moramo: 
– prepoznati znake negativnih stresnih situacij pri posamezniku in v organizaciji, 
– oceniti tveganje. 

Znaki negativnih stresnih situacijah. Odzivi na stres so zelo različni; prisotnost stresa pri 
posamezniku prepoznamo po določenih simptomih, kot so psihološke, fiziološke spremembe, 
spremembe vedenja (Powell 1999, 17).  

Zaradi prisotnosti stresa organizacija lahko trpi izgube, ki se kažejo v višjih stroških 
organiziranosti, zmanjšani kakovosti opravljenega dela, slabši motivaciji zaposlenih, poveča 
se število napak, nezgod, narastejo stroški zdravstvenega varstva. Te štejemo med večje 
kazalnike stresa (ILO 2000). 

Ocena tveganja. Z oceno tveganja najprej opredelimo dejavnike tveganja, stresorje, ki 
predstavljajo nevarnost prisotnosti stresa pri delu in so že prisotni v organizaciji. Lahko jih 
združimo v šest skupin in vključujejo naslednje zahteve delovnega mesta: nadzor, podporo z 
usposabljanjem in individualnimi dejavniki, medsebojne odnose, vlogo v organizaciji in 
spremembe (HSE 2005). 

Drugi korak pri ocenjevanju tveganja je opredelitev delovnih mest in sodelavcev, ki so lahko 
izpostavljeni tveganju. S pomočjo opredeljenih dejavnikov tveganja lahko določimo, kdo je 
lahko ogrožen in kdo ne (prav tam). Med kazalniki upoštevamo tako fiziološke, psihološke in 
vedenjske simptome (Powell 1999, 16–17).  

Sledi ovrednotenje dejavnikov tveganja in ukrepanje, ki ga lahko izvedemo v treh stopnjah: 
najprej zberemo vse potrebne podatke o možnih stresorjih, poiščemo razrešitev za vsak stresor 
in nato o izidih obvestimo zaposlene sodelavce (HSE 2005). 

Kaj sodi k zbiranju podatkov in informacij v organizaciji? Zagotovo informacije o 
potencialnih stresorjih in poudarjanje problematičnih področij (prav tam): 
– visoka stopnja odsotnosti z dela, 
– nizka produktivnost, 
– odhod zaposlenih iz organizacije, 
– ocena dela, predvsem izpostavljenost prekomernim pritiskom pri delu, 
– mnenje zaposlenih o svojem delu. 

Druga stopnja pri ovrednotenju dejavnikov tveganja je iskanje razrešitev za nastale težave. 
Management oz. managerji so tisti, ki naj bi ugotovavljali, kje je prisotnih največ stresorjev in 
njihovih posledic v organizaciji. Pogovorili naj bi se z manjšimi skupinami, ali celo s 



30 

posamezniki, in nakazali ukrepe za vsak stresor posebej. Raziskave kažejo, da so 
najuspešnejše, tudi cenovno sprejemljive, tiste razrešitve, ki so plod sodelovanja organizacije, 
zaposlenih s svojimi predlogi in njihovih predstavnikov. Pa tudi povsem individualni namigi 
razrešitev zaposlenih niso zanemarljivi (HSE 2005). 

Ovrednotenje dejavnikov zaključimo z analizo povratnih informacij s strani vseh vključenih. 
Izide posredujemo zaposlenim (prav tam). 

Proces ocene tveganja nadaljujemo z izdelavo načrta, ki je ključnega pomena, in z 
dokumentiranjem glavnih ugotovitev. Načrt naj bi vseboval konkretne ukrepe, s katerimi 
lahko učinkovito odpravimo dejavnike tveganja, ki povzročajo stres pri delu (prav tam). Z 
načrtom določimo cilje, prednostne naloge, pokažemo odločenost razreševanja težav v 
povezavi s prisotnostjo stresa. Pa ne samo to: načrt predstavlja tisti temelj, s katerim lahko 
primerjamo izide. 

Vsebina načrta ukrepov (prav tam):  
– definicija problema, 
– način prepoznavanja problema,  
– ustrezna reakcija na nastalo težavo, 
– nakazana pot do ustrezne razrešitve, 
– datumi in osebe za realizacijo razrešitev, 
– posredovanje ključnih ugotovljenih informacij zaposlenim sodelavcem. 

Oceno tveganja zaključujemo z nadzorom in s pregledom izidov. Osnovo predstavlja načrt, ki 
smo si ga zastavili. Pri zaposlenih preverimo, če so bile sprejete strategije pri odpravljanju ali 
zmanjševanju stresa učinkovite, tudi individualno. Ponovno analiziramo podatke in 
informacije zaradi začasne zadržanosti z dela, napredovanju zaposlenih, večji produktivnosti. 
Teh postopkov ne izvedemo samo enkrat, ampak v več časovnih intervalih (prav tam). 

2.4.2 Ukrepi pri preprečevanju stresa na delovnem mestu 

K stresu v delovnem okolju lahko pristopimo na treh ravneh, in sicer na ravni posameznika, 
organizacije ali države. Treba je definirati vire stresa, reakcije na stres in bolezni, povezane s 
stresom, ali povedano drugače: stresorje je treba zmanjšati ali izločiti, naučiti zaposlene, kako 
se učinkovito spopadati s stresom in nuditi podporo tistim, ki že čutijo posledice stresnih 
situacij. Izhajati pa je treba iz dejstva, da se je mnogim stresorjem in njihovim posledicam 
možno izogniti ali se jim prilagoditi (Sutherland in Cooper 2000, 162). 

Literatura navaja tri ravni odpravljanja stresa (prav tam): 
– osnovna intervencija, 
– sekundarna intervencija, 
– terciarna intervencija. 
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Osnovna intervencija na ravni države. Sem sodi zmanjševanje izpostavljenosti zaposlenih 
stresnim dogodkom. Ta strategija je usmerjena na stresorje v delovnem okolju, na 
zmanjševanje njihovega vpliva in vzpostavljanje kontrole nad njimi (Di Martino in Mohtar 
2001, 14). 

Na ravni države se lahko uredi zakonodaja, ki ureja stresne pritiske v delovnem okolju; prav 
tako je treba spremljati procese vpliva stresorjev in poskrbeti za izobraževanje.  

Po vključitvi Slovenije v EU je treba upoštevati smernice, ki jih na Evropski ravni uvajajo za 
odpravo stresa. Strategija obsega zbiranje in analiziranje znanja o poklicnem stresu in 
njegovih posledicah, izmenjati izkušnje na ravni držav, razviti nove pristope – instrumente in 
metode – s katerimi se bo mogoče spoprijeti s stresom v delovnem okolju (Novak 2004, 45). 

Osnovna intervencija na ravni posameznika. Spopad, spoprijemanje sta najpogostejša termina, 
ki ju uporabljamo za strategije, usmerjene na stresorje. Strategije obsegajo  management časa, 
pomoč mentorja, pogajanje o vlogi (Novak 2004, 52). 

Zaposleni v smislu večjega in kakovostnejšega izkoristka časa naredijo seznam dnevnih 
obveznosti (Georg in Jones 1996, 270). Ocenijo porabo časa za določeno nalogo in temu 
ustrezno načrtujejo svoj delovni dan. 

Pomembni sta vloga mentorja in vloga zaposlenega. Naloga prvega je v usmerjanju, učenju 
razvrščanju nalog in obveznosti po pomembnosti. Vloga zaposlenega pa je proces, v katerem 
skuša zaposleni spremeniti svoje vedenje in s tem zmanjšati konflikt in dvoumnost vlog, 
preveliko ali premajhno preobremenjenost.  

Osnovna intervencija na ravni organizacije. Zaposlitev v dobri organizaciji  že dolgo ni več 
pravica vsakega posameznika. Redno zaposlitev je težko dobiti, dobrih organizacij ni veliko 
(Zoppe 2002, 55). Zaposleni opravljajo delovne naloge, ki izhajajo iz njihovih delovnih mest. 
Tudi delodajalci imajo dolžnosti in naloge, da v okviru možnosti in zakonodaje poskrbijo za 
zdravje, varnost in dobro počutje vseh zaposlenih v njihi organizaciji (prav tam).  

Na ravni organizacije je najpomembnejši dokument varnostno-zdravstvene politike Izjava o 
zagotavljanju varnosti in zdravja v določeni organizaciji. Osnovno izhodišče za urejanje 
varnosti in zdravja je v večini evropskih držav ocena tveganja na posameznih delovnih mestih 
(Strašek 1999, 1). Tako tudi v Sloveniji. V podjetjih in drugih organizacijah počasi 
spreminjajo svoj odnos do varnostno-zdravstvene problematike. K temu jih sili, poleg 
zakonodaje, želja in potreba po zniževanju stroškov na vseh področjih poslovanja 
organizacije.  

Sutherland in Cooper (2000, 167) na ravni organizacije prestavljata tri načine intervencij: 
spremembo makro okolja, spremembo mikro okolja in izboljšanje zavedanja kontrole 
zaposlenega, ki obsega povečanje priložnosti za sprejemanje odločitev.  
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Spremembe makro okolja v organizaciji. Te vključujejo organizacijsko kulturo in 
management, fizične delovne pogoje in delovne obremenitve, zagotovitev varnega delovnega 
okolja in program razvoja kariere in ustrahovanje na delovnem mestu.  

Organizacijska kultura je eden ključnih dejavnikov, ki določa zdravo organizacijo z nizko 
stopnjo bolezni in poškodb, z minimalno stopnjo stresa, z ustrezno konkurenčnostjo na trgu in 
zadovoljnimi ter produktivnimi zaposlenimi (Sauter et al. 1999, 14). 

Delovna preobremenjenost se pojavlja pri vsakem zaposlenem. Stalno strokovno 
usposabljanje in izobraževanje zmanjšuje dejavnike tveganja. Velik vir stresa predstavlja npr. 
delo v izmenah med zaposlenimi v proizvajanju, v bolnišnicah ipd. Zaposlenim je treba 
pomagati, da zmanjšajo vplive izmenskega dela na minimum.  

Fizično delovno okolje je zagotavljanje  varnosti, čistega in  urejenega delovnega mesta, kar 
vpliva na  moralo sodelavcev. 

Prepoznati, preprečiti, zmanjšati so tri določilnice, ki opredeljujejo varno delovno okolje 
(Sutherland in Cooper 2000, 167). Za dosego tega cilja se je treba izobraževati, usposabljati, 
razumeti, zakaj prihaja do nevarnih situacij in imeti materialno in organizacijsko podporo. 

Možnosti za razvoj kariere bi moral imeti vsak zaposleni; podporo je treba ponuditi tudi 
tistim, ki pri svojem delu nazadujejo ali stagnirajo. 

Ustrahovanje je konstantno prisotno pri obeh spolih, v javnem in zasebnem sektorju. Odvisno 
pa je od moči prizadetega, da to prijavi. Kaže se kot stalno žaljivo vedenje, nepošteno 
kaznovanje ipd., ki nazadnje zmanjša posameznikovo samozavest in ga podvrže stresu. 
Upoštevati pa moramo, da enaki vplivi v okolju na iste ljudi v istem času vplivajo različno 
(Hallenberger 1998 v Dular 2010, 23).  

Spremembe mikro okolja v organizaciji. Izpostavljenost stresnemu delovnemu okolju lahko 
zmanjšamo z izboljšanjem delovne morale, motiviranosti in delovanja. Karaskov model (1979 
v Novak 2004, 49) poudarja količino zahtev, tempo dela in kontrolo nad delom v smislu 
možnosti odločanja o delu.  

Spremembe mikro okolja vključujejo preoblikovanje nalog, alternativne delovne ureditve, 
izmenično delo in vaje iz komuniciranja, npr. pogajanje o vlogah.  

Kaj razumemo pod preoblikovanje nalog? Ukrepe sprejmemo na podlagi analize dela in po 
pogovoru z zaposlenimi, ki delo opravljajo. Spremembe, ki lahko povečajo motivacijo pri 
zaposlenih in zmanjšajo stres, vključujejo raznovrstnost dela, horizontalno razporejanje 
odgovornosti, vertikalno obremenitev in delno avtonomnost skupine (Sutherland in Cooper 
2000, 175−176). 
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Raznovrstnost dela vključuje uporabo različnih sposobnosti in talentov; s tem je zagotovljena 
pestrost dela, zaposleni ocenjujejo to kot izziv; tudi delitev naloge zmanjšuje stopnjo stresa. 
Opredelitev naloge zahteva izvedbo cele naloge in ne samo segmenta; to vzbuja občutek 
pomembnosti. Avtonomija zagotavlja zaposlenim, da lažje načrtujejo, opravljajo in nadzirajo 
svoje delo, povečuje tudi občutek večje pripadnosti organizaciji, poznavanje izidov dela 
zaposlenega pa vključuje neposreden odziv na kakovost  izdelka ali storitve. 

V spremembe mikro okolja prištevamo tudi rotacijo dela – zaposleni krožijo v sklopu 
različnih, a podobnih del.  

Pomembno je razporejanje nalog. Sutherland in Cooper (2000, 175–176) govorita o 
horizontalnem širjenju dela z dodajanjem novih nalog, ki zagotavlja raznovrstnost in izziv pri 
delu. Primerna je za starejše, ki so dosegli vrhunec kariere. O vertikalni obremenitvi pa 
govorimo takrat, ko zaposlenim dodelimo dodatne odgovornosti za sprejemanje odločitev pri 
delu, kar povečuje avtonomnost in odgovornost (prav tam). 

V timih, delovnih skupinah, delna avtonomnost vključuje dodatne vertikalne obremenitve in 
horizontalno širjenje dela (prav tam). 

Alternativne delovne ureditve govorijo o fleksibilnem delovnem času; vključujejo polovični 
delovni čas, delitev službe, telekomunikacijo, oblike dela doma.  

Izboljšanje delovnih urnikov je pomembno predvsem pri službah, kjer ni mogoče ukiniti 
izmenskega dela, npr. v zdravstvu. Izogibati se je treba stalnemu delu ponoči, podaljševanju 
delovnega časa, opredeliti začetek in konec izmene, upoštevati dolžino izmene (Teržan 2002, 
8–9). 

Vloge in odgovornost posameznika v delovnem okolju  naj bi  opredelili, predvsem v smislu 
vodenja in kompetenc, jasno mora biti načrtovana tudi možnost napredovanja. Pritisk, ki 
izhaja iz omenjenega stresorja zmanjšamo tako, da zaposleni sodeluje pri oblikovanju ciljev 
(prav tam). 

Ravno tako zmanjšuje stres pogajanje o vlogah, saj ima večina ljudi raje odkrito pogajanje o 
konfliktu; tako bodo nasprotna stališča zmanjšana tudi s spremembo vedenja obeh strani 
(Harrison 1992). 

Pomanjkanje kontrole je možni vir stresa. Majhna stopnja avtonomije, slabo poznavanje 
izidov, slabo opredeljene naloge, nizka stopnja zadovoljstva in motivacije povečuje negativni 
stres pri posamezniku. Preoblikovanje dela povečuje avtonomijo skupine, izboljša opredelitev 
nalog in izboljša odziv (Novak 2004, 52). 
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Sekundarna intervencija. Vključuje pomoč posameznikom ali skupini, in sicer tako, da 
pravočasno prepoznajo znake stresa, preden zbolijo. Namen je spreminjanje situacije, ki vodi 
v stres ali pa razvijanje kontrole nad stresno situacijo (Novak 2004, 54–55).  

Na individualni ravni je zmanjševanje stresa bolj učinkovito s telesno aktivnostjo, zdravo in 
redno prehrano, z metodami sproščanja, z managementom časa. Sem sodi tudi socialna 
podpora, nudenje pomoči drugih, ko posameznik občuti stres (prav tam).  

Na organizacijski ravni predstavlja sekundarna intervencija zagotovitev opreme za telovadbo, 
organizacijsko podporo, program pomoči zaposlenim in osebne dneve. Prva podpora 
omogoča fizično aktivnost v posebnih sobah po delovnem času ali v času odmora; druga 
obsega pomoč pri razreševanju težav s pomočjo strokovnjakov, zadnja omogoča izredni 
dopust prav tam).  

Terciarna intervencija. Usmerjena je na kurativo, na proces rehabilitacije in ozdravitve za tiste 
zaposlene, ki so zboleli za posledicami stresa (Di Martino in Mohtar 2001, 14). 

Na katerem področju pa še vedno pogrešamo raziskave? Prvo neraziskano področje so 
stranski učinki intervencij management stresa, npr. ali vpliva zmanjšanje stresa na opustitev 
slabih navad, se poveča samozavest pri zaposlenem ipd. Drugo področje je trajanje posledic 
intervencije na daljši rok. Delno lahko odgovorimo s kontrolo in vrednotenjem ukrepov 
preprečevanja stresa v delovnem okolju. 

2.4.3 Kontrola in vrednotenje ukrepov preprečevanja stresa na delovnem mestu 

Vrednotimo z opazovanjem sprememb, s pomočjo povratnih informacij in z opazovanjem 
odraslih pri delu. Organiziramo redne sestanke, preverjamo dane izide ter sproti pregledujemo 
načrt (Di Martino in Mohtar 2001, 25−26). S tem se program ne zaključi. Govorimo o 
neprekinjenem krogu, kjer kontrola in vrednotenje predstavljata osnovo za novi krog (prav 
tam). 
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Slika 4: Neprekinjeni krog 

Vir: Di Martino in Mohtar 2001, 26. 

2.5 Absentizem 

Na ekonomsko rast in moč družbe vpliva tudi zdravje zaposlenih. Izboljšanje zdravja je cilj 
organizacij in družbe kot take; vsakodnevno zaposleni so odsotni z dela iz različnih vzrokov, 
tudi zdravstvenih. Pri nas uporabljamo za tovrstne izostanke izraz absentizem. Uspešnost 
organizacije je odvisna od stopnje zdravstvenega absentizma, ki vpliva na nemoten potek dela 
in lahko povzroča dodatne stroške pri poslovanju organizacije.  

Absentizem je večplasten in kompleksen pojav, zato ga bomo v tem delu magistrske naloge 
opredelili v skladu s potrebami našega raziskovalnega področja.  

2.5.1 Opredelitev absentizma kot pojava 

Razlago besede absentizem najdemo v latinskem izrazu absens, kar pomeni odsotnost ali 
izostanek. Opredeljen je  kot vsakršna odsotnost z delovnega mesta, ne glede na konkretne 
pojavne oblike, vzroke absentizma in čas oz. trajanje odsotnosti z dela.  

Merkač-Skok (2005, 87) deli vrste absentizma glede na: 
– obliko (zdravstveni, študijski, službeni), 
– frekvenco (po posameznikih in aktivnostih), 
– trajanje (krajše zamude kot prihajanje in odhajanje, nekajurni do enodnevni izostanki, 

izostanki, ki trajajo več dni), 
– porazdelitev izostankov (med letom, tednom, mesecem; pri različnih kategorijah 

zaposlenih). 
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Friedel (1990, 334) ugotavlja, da absentizem lahko pojmujemo tudi kot odsotnost, ko je 
sodelavec prisoten na delovnem mestu, vendar je njegova učinkovitost glede na njegove 
delovne naloge minimalna. 

Prins (1990 v Kok 1997 v Dular 2010, 30) je opredelil vrste absentizma kot legalno ali 
dovoljeno odsotnost, kamor je prištel letni dopust, porodniški dopust, rojstni dan, smrt v 
družini. V razvrstitvi sledijo bolniška odsotnost, odsotnost zaradi poškodbe, odsotnost iz 
drugih razlogov. 

Pri spremljanju absentizma se navadno opazuje le celodnevne izostanke. V organizacijah 
praviloma ni uvedenega načina spremljanja izkoristka časa v povezavi s prisotnostjo na delu 
(Florjančič 1994, 92−94).  

Evropski fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EFILWC 1997) opredeljuje 
absentizem kot začasno, dolgotrajno ali stalno nezmožnost za delo zaradi bolezni. 

Briner (1996 v Dular 2010, 31) pa je opredelil absentizem kot »odsotnost z dela zaposlenega, 
ko je s strani delodajalca prisotnost pričakovana«. V organizacijah pa so pereč problem 
nepredvidljivi izostanki, kamor uvrščamo tudi zdravstveni absentizem in nosi negativni 
predznak pri poslovanju organizacij. Govorimo lahko o t.i. skritem absentizmu, ki se kaže v 
obliki zdravstvenih izostankov, vzroki pa so lahko čisto drugje. Te oblike zdravstvenih 
izostankov je težko nadzirati in spremljati kljub njihovemu vplivu na stopnjo zdravstvenih 
izostankov v organizaciji (Bernik et al. 2003 v Juvan Žorž 2005, 1).  

2.5.2 Vzroki absentizma v organizaciji 

Proučevanje vzrokov odsotnosti z dela je težavno, saj se medsebojno prepletajo različni 
vzroki in šele njihov splet, ki je lahko v vsakem primeru različen, sproži absence (Šeško 1984, 
1101). Avtorica absentizem proučuje z več vidikov, in sicer z zdravstvenega, sociološkega, 
psihološkega in ekonomskega. 

Merkač-Skok (2005, 87) vidi vzroke za absentizem predvsem v reakciji na nezadovoljstvo pri 
delu. Navaja vzroke, na katere težko vplivamo (Florjančič 1994, 93) in jih imenuje 
objektivne. Sem prišteva bolezni, poškodbe, nego in spremstvo družinskih članov, 
transplantacijo, izolacijo, preglede in preiskave, ki jih uvršča med stike z zdravstveno službo.  

V drugo skupino razvršča subjektivne vzroke, tj. psihične in socialne, na katere laže vplivamo 
(Florjančič 1994, 93) in jih spreminjamo.  

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, ki se v okviru EU ukvarja z 
raziskovanjem področja absentizma, je podala nekaj ugotovitev o vzrokih za nastanek 
absentizma (EFILWC 1997 v Karan 2007). Med drugimi je navedeno, da je najpogostejši 
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vzrok zdravstvenih težav zaposlenih stres v delovnem okolju, takoj za bolečinami v hrbtu, kar 
vodi do trajnih telesnih ali mentalnih bolezni. Na nivoju organizacije se vpliv dejavnikov 
stresa kaže kot povečan absentizem (Černigoj-Sadar 2002, 85). 

Iz izsledkov Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EFILWC 
2000) sklepamo, da so vzroki za zdravstvene težave največkrat povezani s slabimi delovnimi 
razmerami, z naraščajočo zahtevnostjo dela, prav tako tudi z vsemi oblikami nasilja na 
delovnem mestu. Delovne zahteve se vse bolj pomikajo k delu ob poznih urah in koncih dela. 
Delovne razmere se zelo razlikujejo glede na področje dela, panoge, položaj posameznika, 
izrazito je povečana stopnja zaposlenosti za določen čas, kar je tudi povezano s slabimi 
delovnimi razmerami. 

Zajčeva (2005 v Mikš 2005, 5) navaja, da je najboljše zdravilo za absentizem urejeno delovno 
okolje, kjer se zaposleni počuti dobro, je motiviran in stimuliran. 

Absentizem in delo. Človek je osrednji subjekt absentizma, s človekom pa je povezano delo. 
To predstavlja pomemben del vsakdana večine zdrave in aktivne populacije (Bilban 2007). 
Poklicno delo prinaša človeku dohodek, družbeni status, socialni stik in zadovoljuje njegove 
specifične potrebe. Na posameznikov odnos do dela pomembno vplivajo predvsem sama 
narava dela, osebnostne lastnosti posameznika in družbena kultura ter klima (prav tam).  

Ob porušenem razmerju omenjenih dejavnikov se pojavljata ali beg v delo, deloholičnost, ali 
beg pred delom, ki je pogostejši pojav. Eden glavnih kazalnikov nezadovoljstva zaposlenih se 
kaže v večanju deleža bolniških staležev (prav tam). 

Bolniški stalež predstavlja začasno odsotnost z dela. Vzroki bolniškega staleža so lahko 
medicinski in nemedicinski. Dejavniki, ki vplivajo na odsotnost z delovnega mesta so lahko 
vezani na podjetje, družbo, organiziranost, delo zdravstvene službe in na sodelavca. Odsotnost 
je odvisna od treh dejavnikov: razmer pri delu, potreb delavcev in odločitev zdravnika.  

Pri zdravstven absentizmu sta zaposlenim zagotovljeni dve pravici, in sicer pravica do 
zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe ter pravica do denarnih nadomestil med 
takšno odsotnostjo (prav tam).  

Odsotnost z delovnega mesta skušajo zmanjševati z različnimi ukrepi. To so administrativni 
in preventivni ukrepi, ukrepi pri vračanju sodelavcev na delovno mesto in motivacija za delo. 

Absentizem in zdravje zaposlenih. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opredelila 
zdravje kot stanje celotnega fizičnega, mentalnega in socialnega blagostanja in ne samo kot 
odsotnost bolezni in slabega počutja. To pomeni, da ljudje ne morejo biti zdravi, če ne živijo 
v ustreznih socialnih, političnih in ekonomskih pogojih (Selič 1999, 26). 
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Slabo počutje se kaže v slabšanju zdravstvenega stanja. Najprej se pojavi upad duševnega in 
socialnega blagostanja, sledi mu upad telesnega blagostanja (Koselj et al. 2002, 399). 

Zdravje ni pogojeno samo z biološkimi dejavniki, nanj vplivajo tudi življenjski slog 
posameznika, dejavniki iz naravnega in bivalnega okolja ter okolja, ki ga predstavlja sistem 
zdravstvenega zavarovanja (Hovnik in Hafner 2002 v Mikš 2005, 6). 

V delovnih okoljih, kjer so odnosi urejeni in se zaposleni dobro počuti, je motiviran in 
stimuliran, kjer so delovne razmere dobre, je odsotnost z delovnega mesta zaradi zdravstvenih 
razlogov bistveno manjša kot drugod (Zajc 2005, 5). V nasprotju z zadovoljnimi na delovnem 
mestu pa delavci, ki so izgubili delo in so bili že prej nezadovoljni s svojim delovnim okoljem 
zbolijo pogosteje, saj vsakdo med nami nosi v sebi neko kronično bolezen, ki ne povzroča 
težav, dokler ni izzvana. 

Način življenja nižjega socialnoekonomskega sloja je bistveno manj zdrav, iskanje 
kompenzacijskih zadovoljitev v alkoholu, cigaretah ipd. pa dosti bolj običajno in 
sprejemljivo. To povezujemo s slabšimi bivalnimi pogoji, prehranjevanjem, z bolj nevarnim 
delom in s poklicnimi boleznimi (Selič 1999, 35).  

Spremembe, ki se kažejo v negativnih čustvih, kot so zaskrbljenost, strah, neizživet bes, 
nezadovoljstvo, t. i. stresna stanja, sčasoma prerastejo v bolezensko stanje. To se kaže v 
nespečnostih, glavobolih, revmatskih obolenjih, astmi, povišanem krvnem tlaku, sladkorni 
bolezni, infarktu (Kožar 1995, 17). Godin in Kittel (2004 v Mikš 2005, 7) ugotavljata, da so 
nizka kontrola nad lastnim delom, slaba socialna podpora, neravnotežje med vloženim trudom 
ter nagrado za delo in nezanesljivost zaposlitve povzročitelji stresa in slabega zdravja, 
posledično pa vodijo v večjo odsotnost z delovnega mesta. 

2.5.3 Posledice absentizma za posameznika, družino, organizacijo in družbo 

Eden glavnih razlogov za raziskovanje odsotnosti z delovnega mesta je usmerjen na 
ekonomske posledice absentizma – začasne zadržanosti z dela, stroške zdravljenja, stroške 
prezgodnjih upokojitev.  

Za vsako družbo je absentizem pomemben predvsem zaradi negativnih posledic. Vpliva tako 
na posameznika kot na ostale zaposlene. Posameznik, ki je velikokrat odsoten z dela, naj bi se  
sprijaznil z nižjo plačo, manjšimi možnostmi napredovanja, s težavami pri povratku na delo, 
izgubo delovnih navad in spretnosti (Harrison in Martocchio 1998, 339). Odsotne sodelavce 
je nujno nadomestiti; to pa predstavlja dodatne pritiske na ostale zaposlene. Okrnjena skupina 
zagotovo ne more biti več tako učinkovita.  

Absentizma pa ne spremljamo samo na individualni ravni in na ravni organizacije, pač pa tudi 
na ravni države, ki zaradi absentizma beleži nižji bruto domači proizvod.  
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Na individualni ravni je posameznik pod vedno večjim pritiskom v smislu čim večje 
storilnosti in zavzetosti pri delu ter čim manjši odsotnosti z dela. Daljša odsotnost z delovnega 
mesta posamezniku zmanjša dohodek, začne ogrožati varnost družine in razvoj lastne 
poklicne kariere, saj izgubi stik s svojim delovnim okoljem in strokovnim področjem.  

Po drugi strani pa ne smemo zanemariti dejstva, da so lahko osebni interesi sodelavcev in 
posledice odsotnosti z dela za posameznike različne; neustrezna zakonodaja njen obseg celo 
spodbuja (Toth 1999). 

Na ravni organizacije imajo delodajalci zaradi absentizma več stroškov, kot so: nadomestilo 
zaposlenim med začasno zadržanostjo z dela, plačilo nadur delavcem, ki nadomeščajo 
odsotne, plačilo dela za začasno zaposlene. Grozi manjša produktivnost, organizacijske težave 
in stroški za potek nemotenega delovnega procesa; trpi kakovost, lahko pa tudi izguba trga. 
Zdravstveni absentizem vpliva na ceno delovne sile pri posameznem delodajalcu, prav tako na 
ceno njegovih proizvodov in s tem na konkurenčnost na trgu (prav tam). 

Država se zaradi absentizma spopada z naraščajočimi izdatki za nadomestila med začasno 
zadržanostjo z dela, kar ob čedalje večjih težavah usklajevanja prihodkov in odhodkov 
dodatno zaostruje problem. 

Ukrepi potekajo v dveh smereh: zmanjšati želijo obseg začasne zadržanosti z dela zaradi 
bolezni in doseči boljše zdravje aktivne populacije. Tako bi se zmanjšala nadomestila plač in 
izdatki za zdravljenje bolezni in poškodb. V razreševanje teh težav so vključeni tudi sindikati, 
ki zahtevajo dosledno uresničevanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in preventivnih 
ukrepov, ki bi vplivali na zmanjšanje odsotnosti z dela iz bolezenskih razlogov. Vztrajajo pri 
ohranitvi pravic zaposlenih, ki pripadajo zaposlenim v primeru odsotnosti dela (prav tam). 

Spremljanje absentizma kot pojava je pomembno z različnih vidikov razumevanja problema 
in odpravo dejavnikov, ki absentizem povzročajo. Težko je namreč določiti mejo med 
absentizmom, na katerega vplivajo dejavniki stresa na delovnem mestu, med absentizmom 
zaradi bolezni in drugimi vrstami absentizma, ki sodijo med opravičeno odsotnost (Friedl 
1990, 334) ter absentizmom kot deviantnim pojavom. Na podlagi raznih študij lahko le 
predvidevamo, da so bolezenske odsotnosti povezane s stresom. 

V magistrskem delu bomo proučili vpliv dejavnikov stresa na delovnem mestu na absentizem. 
Podatki in informacije, ki smo jih pridobili, ne definirajo vzrokov bolezenskih odsotnosti, 
ampak odsotnosti na splošno. Tako bomo proučili odsotnost zaposlenih s stališča bolniškega 
staleža in na podlagi pridobljenih izidov raziskave o odkrivanju stresa na delovnem mestu, 
simptomih stresa, stopnji in obvladovanju povezovali vpliv stresa na bolezensko odsotnost 
zaposlenih. 



40 

2.5.4 Problematika merjenja absentizma  

Merjenje odsotnosti dela spremljajo težave, ki se navezujejo na predmet meritve ali na 
verodostojnost podatkov ali informacij. 

Primerljivost podatkov. Zbrane podatke moramo primerjati previdno. Podatki, ki so nam na 
razpolago, so lahko zelo odvisni od strukture in organizacije na relevantnem področju (v 
našem primeru primerjava v dveh različnih organizacijah – pridobitni in nepridobitni), tudi 
glede na državo in številne lokalne parametre. 

Verodostojnost podatkov. V praksi se pojavlja več oblik odsotnosti z dela. V veliki meri ostaja 
absentizem nepojasnjen, saj je glavni akter absentizma človek. Zelo težko je ugotoviti, zakaj 
so ljudje odsotni z dela. Govorimo o posledici številnih dejavnikov, ki se navzven kažejo kot 
enotni fenomen (Johns 2003, 159). Absentizem navadno pripisujejo dejavnikom, na katere je 
težko vplivati (Johns 1997, 30). Kot najpogostejši vzrok absentizma se navajajo bolezni ali 
poškodbe in so zunaj dosega ugotavljanja pravih razlogov za odsotnost: je zaposleni odsoten 
zaradi bolečine v nogi ali se skrivajo za tem dejavniki, ki vplivajo na stres, nezadovoljstvo pri 
delu? 

Velika težava pri proučevanju absentizma predstavljajo podatki v organizacijah, ki navadno 
vsebujejo podatke o številu ur bolniške odsotnosti, število ur nege, porodniškega dopusta 
očetovskega dopusta in število ur dopusta. To otežuje pojasnjevanje absentizma in zahteva 
nekonvencionalne pristope pri raziskovanju (Johns 2003, 159). Pri preučevanju smo se srečali 
s tem pojavom, s poenotenjem podatkov: bolniška odsotnost in število ur nege, število ur 
porodniškega dopusta, očetovski dopust in dopust. 

2.5.5 Oblike absentizma  

Razumevanje in ločevanje pojavnih oblik absentizma nam omogoča raziskovanje 
zdravstvenega absentizma kot posledice dejavnikov stresa in njihovega vpliva na odsotnost z 
delovnega mesta. 

Prostovoljna, neprostovoljna odsotnost. Odsotnost z dela je lahko prostovoljna oz. 
neprostovoljna (Steel 2003, 245). Prostovoljna odsotnost je pogojena z osebnostjo 
posameznika in motivacijskimi dejavniki, z nezadovoljstvom z delom, odnosom do dela, 
občutkom odgovornosti. Na neprostovoljno odsotnost zaposleni nima vpliva, bolezen 
zaposlenega ali družinskega člana (Živoder 2004, 5). 

Inter-osebna varianca. Prikazuje razlike med posamezniki in poskuša določiti možnosti večje 
ali manjše odsotnosti posameznih zaposlenih. Po predpostavki je konstantna skozi čas in 
pojasnjena z dispozicijskimi vplivi (Harrison in Price 2003, 203), s stabilnimi razlikami med 
posamezniki, ki se vsebinsko povezujejo z nagnjenostjo k odsotnosti.  
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Intra-osebna varianca. Raziskuje okoliščine, v katerih je bolj verjetno, da se bodo 
posamezniki odločili za odsotnost. Ta variance je odvisna od socialnih vplivov in danih 
okoliščin (prav tam) in se vsebinsko navezuje na termin kulture odsotnosti. 

Izgubljeni čas/frekvenca odsotnosti. Izgubljeni čas merimo kot vsoto ur oz. dni, ko 
zaposlenega ni bilo na delovnem mestu. Ta mera daje poudarek trajanju odsotnosti in tako 
pripiše večjo težo npr. 14-dnevni odsotnosti, kot pa npr. sedmim ločenim dnevnim 
odsotnostim (Stell 2003, 244). 

Inštitut za varovanje zdravja (IVZ RS) kot mero uporablja indeks teže (IT), ki prikazuje 
število izgubljenih dni na eno odsotnost z dela. Izračunamo ga po obrazcu (Delfar et al. 2009): 

                                                                                                     (1) 

Frekvenca odsotnosti je mera (Steel 2003, 244), ki meri število ločenih primerov odsotnosti in 
tako daje večjo težo pogostosti ter zanemarja posamezne odsotnosti. Inštitut za varovanje 
zdravja za prikaz frekvence odsotnosti uporablja Indeks frekvence (IF), ki prikazuje število 
primerov bolniškega staleža na 100 zaposlenih (Živoder 2004, 5). Frekvenca absentizma so 
izostanki, ki so pri nekaterih ljudeh in vrstah bolj ali manj pogosti (Pegan 2003, 993).  

Indeks frekvence (IF) – število primerov odsotnost z dela zaradi bolniškega staža na 100 
zaposlenih v enem letu (Delfar et al. 2009): 

                                                                                                     (2) 

V Sloveniji se poleg teh dveh uporablja še kazalca (Stergar in Urdih-Lazar 2005): 
– indeks onesposabljanja, ki predstavlja število koledarskih dni na enega zaposlenega in 
– indeks resnosti, ki kaže na povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, 

poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka. 

Indeks onesposabljanja (IO) – to je število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega 
delavca (Delfar et al. 2009): 

                                                                                         (3) 

Resnost (R) – povprečno trajanje ene odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega 
zdravstvenega vzroka (Delfar et al. 2009): 

                                                                                 (4) 
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Od cilja proučevanja je odvisna raba mer. Če nas zanimajo stroški povezani z absentizmom, 
je pomembna mera izgubljenega časa. Učinkovitost posameznega zaposlenega merimo s 
frekvenco odsotnosti. 

Delež bolniškega staža (% BS) – delež bolniškega staža je delež izgubljenih koledarskih dni 
na enega zaposlenega delavca, izražen v odstotkih (Delfar et al. 2009): 

                                                                              (5) 

2.5.6 Pojasnjevalni modeli odsotnosti z dela 

Pojasnjevalni modeli so bili razviti za pojasnjevanje oblik odsotnosti. Z vsakim modelom se 
osredinimo  na eno izmed skupin dejavnikov in pojasnjujemo absentizem s svojega zornega 
kota. Vsak vzrok odsotnosti zahteva svojo metodo za proučevanje.  

Briner (1996, 876) navaja naslednje pojasnjevalne modele, prikazane v nadaljevanju.  

Zdravstveni model. Odsotnost pojasnjuje kot posledico bolezni ali poškodbe. V zadnjih letih 
zasledimo, predvsem v razvitem svetu, naraščanje stopnje odsotnosti z dela. Med glavne 
vzroke psiholoških težav štejejo dolg in naporen urnik, preobremenitev zaradi prevelike 
količine dela, slabo socialno in organizacijsko klimo v podjetju ali drugi organizaciji, premalo 
sodelovanja v odločitvenih procesih ter pomanjkanje kontrole nad delom (Michie in Williams 
2003, 3). Z zdravstvenim modelom absentizma lahko predstavimo veliko povzročiteljev 
absentizma. 

Model deviantnosti. Odsotnost pojasnjuje z vidika individualnih razlik med zaposlenimi. 
Osebnostne poteze naj bi predstavljale zmerno stabilnost odsotnosti z dela v času in v 
različnih situacijah (Martocchio in Jimeno 2003 v Živoder 2004, 6). Porter in Steers (1973 v 
Harrison in Martocchio 1998, 311) sta navajala, da naj bi bili ljudje z visoko čustveno 
nestabilnostjo, agresijo, neodvisnostjo in nizko željo po uspehu najpogosteje odsotni z 
delovnega mesta. Savery, Travglione in Firns (1998), Blau (1986), Farell in Petersen (1984); 
Savery, Travglione in Firns (1998 v Dular 2010, 36) so pri raziskovanju absentizma ugotovili, 
da je absentizem povezan z zavezanostjo organizaciji. Angle in Perry (1981); Ivanchevich 
(1985); Jamal (1984 v prav tam) pa te povezave niso ugotovili.  

Model umika. Pomeni beg od neprijetnih delovnih okoliščin. Na to teorijo naj bi vplivalo 
nezadovoljstvo s samim delom, nezadovoljstvo s sodelavci in z nadrejenimi pa ima manj 
vpliva (Chadwick-Jones, Nicholson in Brown 1982 v Bakker et al. 2001, 342). Johns (1997 v 
prav tam) navaja, da je lahko absentizem reakcija na stres na delovnem mestu. 

Hausknecht, Hiller in Vance (2008 v Dular 2010; 36)) so ugotovili, da je absentizem pogojen 
z zadovoljstvom na delovnem mestu; prav tako navajajo, da večja zavezanost delovni 
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organizaciji zmanjšuje stopnjo absentizma. Kramberger (2008 v Dular 2010, 49) v svoji 
raziskavi ni potrdil niti ovrgel povezave zadovoljstva z absentizmom.  

Ekonomski model. S tem modelelom se predvideva, da zaposleni maksimirajo svojo koristnost 
glede na preference, stroške ter omejenost virov (čas in realno plačo). Zaposleni bodo odsotni 
maksimalno število plačanih dni, ki so z vidika delodajalca dopustni in nekaznovani. Winkler 
(1980 v Harrison in Martoccio 1998 v Živoder 2004, 7) je predstavil model, v katerem je 
odsotnost pojasnjena kot maksimizacija koristi med delom in prostim časom ter proračunsko 
omejitvijo. Zaposleni, ki bolj cenijo prosti čas in aktivnosti zunaj delovnega časa, so 
pogosteje odsotni. 

Prav tako obstaja povezava med varnostjo delovnih mest in možnostjo izgube delovnega 
mesta. Vrednost prostega časa pade, če zaposleni lahko izgubi delovno mesto (Harrison in 
Martocchio (prav tam). 

Kulturni model. Odsotnost, absentizem, proučuje z vidika splošno sprejetih norm, vedenj in 
predpisov, določenih v okolju in času za posamezno delovno skupino ali organizacijo. 
Organizacijska klima, razmere na trgu dela, velikost organizacijske enote narekujejo 
absentizem (Dineen et al. 2007; Georg 1990 v Dular 2010, 37). 

2.5.7 Časovna opredelitev absentizma 

Da bi čim bolj spoznali, kaj vse vpliva na absentizem, je treba vzroke zanj časovno opredeliti. 
To sta na podlagi številnih raziskav storila Harrison in Martoccio (1998). 

Kratkoročna odsotnost. To je odsotnost, ki je krajša od treh mesecev. Na to odsotnost z dela 
vplivajo spremenljivke z močno časovno odvisnostjo in temeljijo na dnevnih odločitvah 
zaposlenih. 

Akutni fizični in psihološki stresorji. So povzročitelji odsotnosti zaradi bolezni npr. gripe, 
prehladov, angine, glavobolov zaposlenih ali njihovih družinskih članov. Dalton in Mesch 
(1992 v Harrison in Martocchio 1998, 324) sta v svojih raziskavah dokazala, da na pogostejši 
absentizem vpliva želja po premestitvi, ki ni bila odobrena. Vedeti moramo, da je veliko teh 
dejavnikov stresnega izvora, saj ta sproža cel niz nepredvidljivih reakcij organizma. 

Maksimizacija koristnosti. Raziskave so pokazale, da so zaposleni v primeru plačane bolniške 
odsotni več kot tisti, od katerih dela in prihodkov so odvisni družinski člani in odsotnost z 
delovnega mesta ni plačana (Harrison in Martocchio 1998, 325−326). 

Izpopolnjeni odločitveni modeli. Odsotnost z dela je pogojena s kratkoročnimi odločitvami. 
Te so odvisne od štirih dejavnikov: vedenja, ki je odvisno od predvidenih osebnih posledic, 
subjektivnih norm oz. od kulture odsotnosti, učinkovitosti kontrolnih mehanizmov preverjanja 
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odsotnosti in etične zavezanosti organizaciji in delu v njej (Harrison in Martocchio 1998, 
327). 

Srednjeročna odsotnost. Srednji rok definiramo kot obdobje med tremi meseci in enim letom. 
Zgornja meja je logična posledica poslovanja organizacij v katerih merijo odsotnost z dela na 
letni ravni (koledarsko oz. fiskalno leto), na podlagi letnih analiz pa sprejemajo ukrepe. 
Spodnja meja je določena zelo arbitrarno. Na srednji rok pričakujemo relativno stabilnost 
odnosa do dela in dejavnikov (Živoder 2004, 10). 

Odnos do dela. Tisti, ki so zadovoljni s svojim delom, manjkajo redkeje, saj jim odsotnost 
lahko ogrozi njihovo uspešnost. Predani organizaciji pa se bojijo izgube zaposlitve. Empirični 
dokazi potrjujejo to tezo, vendar so korelacije  nizke (Harrison in Martocchio 1998, 320).  

Delovni urniki in kontrolni mehanizmi odsotnosti. Delo v izmenah in večerno delo povzročata 
višjo stopnjo absentizma, posebej pri ljudeh, ki imajo več zunajdelovnih obveznosti. V 
nasprotju fleksibilni urnik znižuje stopnjo absentizma. Mehanizmi kontrole res lahko 
povzročijo znižanje absentizma, na drugi strani pa se pojavijo odsotnosti zaradi drugih 
nekontroliranih vzrokov. Dokazano je, da v podjetjih  in drugih organizacijah z močnimi 
sindikati izkazujejo višjo stopnjo absentizma zaradi milejših kontrolnih ukrepov (Harrison in 
Martocchio 1998, 322). 

Na kratkoročno odsotnost vplivajo tudi ekonomski in socialni dejavniki. 

Značilnost dela ter stres na delovnem mestu. V zdravstvenem modelu so bili omenjeni 
dejavniki stresa na delovnem mestu kot izjemno močni povzročitelji odsotnosti. Nizka 
kontrola nad lastnim delom, slaba socialna podpora, neravnotežje med vloženim trudom ter 
nagrado za delo in nezanesljivost zaposlitve so povzročitelji stresa in slabega zdravja. Vodijo 
v večjo odsotnost (Godin in Kittel 2004, 1548). Na odsotnost vpliva tudi majhna stopnja 
soodločanja zaposlenih pri organizaciji dela (Harrison in Martocchio 1998, 323). 

Oblika zaposlitve. Odsotnost z dela je močno povezana z vrsto oz. obliko zaposlitve. Največ 
odsotnosti izkazujejo zaposleni za nedoločen čas (14,8 %), manj pa samozaposleni (7,7 %) ali 
zaposleni v manjših podjetjih – 8,7 % (EFILWC 2000 v Benach, Gimeno in Bendavides 
2002, 14). 

Dolgoročna odsotnost. Dolgi rok definiramo kot obdobje, daljše od enega leta. 
Spremenljivke, ki vplivajo na odsotnost dela na dolgi rok, so tudi same razmeroma konstantne 
skozi čas. V strokovni literaturi obstaja relativno malo študij, ki se ukvarjajo z dolgoročnim 
pojasnjevanjem absentizma. Izdelane študije se ukvarjajo z demografskimi podatki, kot sta 
izobrazba in spol (Živoder 2004, 9). 

Demografski faktorji. To je najbolj raziskana skupina dejavnikov, predvsem starost in spol. 
Raziskave so pokazale, da se absentizem z leti zmanjšuje, saj starejši sodelavci bolje 
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organizirajo svoj čas, vendar posamezne odsotnosti trajajo dlje časa; ženske pogosteje 
manjkajo na delovnem mestu, vendar za krajši čas (Harrison in Martocchio 1998, 316). 

Kronične bolezni in navade. Za njih raziskave dokazujejo, da je največ odsotnosti zaradi 
slabih navad, kot so npr. kajenje, uživanje alkohola, drog, pomanjkanje telesnih aktivnosti 
ipd. Sem sodijo npr. tudi depresija, bolezni srca, bolezni prebavil, celo rakasta obolenja, do 
katerih lahko vodi stres (Harrison in Martoccio 1998, 318–319). 

Delovne vrednote. ljudje, ki cenijo svoje delo kot način življenja, so manj nagnjeni k 
odsotnosti. 

Absentizem v preteklosti in absentizem staršev. To sta ena najboljših kazalnikov  odsotnosti v 
prihodnosti (Harrison in Martocchio 1998, 319). 

Osebnostne poteze. Absentizem je pogojen z individualnimi razlikami med posamezniki 
Martoccio in Jimeno 2003, 229). 

2.5.8 Absentizem v Sloveniji 

V tem delu bomo predstavili  gibanje zdravstvenega absentizma v Republiki Sloveniji in ga 
primerjali z Evropo. 

Začasna zadržanost z dela zaradi bolezenskih razlogov predstavlja v Sloveniji resen 
organizacijski, družbeni in pravni problem, ki ima tudi občutne ekonomske posledice za 
delavce, delodajalce, narodno gospodarstvo in področje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Podatki kažejo, da je zdravstveni absentizem v Sloveniji sorazmerno visok. Slika 
5 prikazuje BS %, odstotek izgubljenih koledarskih dni od leta 1998 do leta 2008, slika 6 pa 
prikazuje BS % po spolu zaposlenih. Na leto izgubimo 6 % BDP zaradi posledic 
zdravstvenega absentizma. Zaradi bolniške odsotnosti je slovensko gospodarstvo manj 
konkurenčno od večine evropskih držav (Miklavčič 2005, 1). V Sloveniji je vsak dan na 
bolniški 35.000 zaposlenih. Vsak od zaposlenih je v povprečju na bolniškem dopustu 
nekoliko več kot enkrat na leto, bolniška pa traja 14 dni. Za neposredno plačilo bolniškega 
dopusta gre iz javne zdravstvene blagajne 10,1 % vseh sredstev, nekaj več pa vsako leto 
plačajo za nadomestila do 30 dni bolniške odsotnosti delodajalci.  

Do bolniške odsotnosti ne peljejo samo bolezni, pač pa vrsta drugih okoliščin, predvsem 
socialnih (Butala in Toth 2005, 1). Količina absentizma je slika managementa (prav tam), saj 
v organizacijah, kjer so sodelavci zadovoljni, nimajo težav s pretirano odsotnostjo z dela.  

Med več kot tridesetimi dejavniki, ki vplivajo na absentizem, so najbolj pomembne splošne 
družbene razmere, odgovorni zanje pa delodajalci, država s svojim pravnim redom in 
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posameznik. V Sloveniji se je absentizem razmahnil tudi zaradi preširokih pravic, ki jih 
nekateri zlorabljajo, ukrepi za njegovo zmanjševanje pa so preblagi.  

 

Slika 5: Bolniški stalež v Sloveniji od leta 1998 do leta 2008 

Vir: Delfar et al. 2009.  

 

Slika 6: Bolniški stalež v Sloveniji po spolu od leta 1998 do leta 2008 

Vir: Delfar et al. 2009. 
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Tabela 1: Razlogi in indeksi bolniškega staža v Sloveniji v letu 2008 

 
Vir: Delfar et al. 2009. 

Iz tabele 1 so razvidni razlogi BS v Sloveniji v letu 2008 in primeri izgubljenih koledarskih 
dni ter indeksi. 

2.5.9 Absentizem v Evropi  

Države, ki financirajo zdravstveno dejavnost in določene denarne dajatve zavarovancev iz 
sredstev proračuna, se srečujejo z naraščajočimi izdatki za nadomestila med začasno 
zadržanostjo z dela, kar ob čedalje večjih težavah uskladitve prihodkov in odhodkov problem 
dodatno zaostruje (Toth, Bagari in Mlakar 2004). 

Zato želijo zmanjšati obseg začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni, zlasti pa doseči boljše 
zdravje aktivne populacije vse do upokojitve in še dlje. S tem bi se zmanjšala nadomestila 
plač, izdatki za zdravljenje bolezni in poškodb. To pomeni tudi večji BDP države, njene 
boljše razvojne možnosti in konkurenčnost na trgu. 

Delodajalci imajo v zvezi z absentizmom zelo podobne razloge in interese. Sindikati 
zagovarjajo stališče dosledno uresničevanje varstva pri delu in preventivne ukrepe, ki bi 
zmanjšali odsotnost z dela iz bolezenskih razlogov. Posebej poudarjajo rehabilitacijo starejših 
delavcev in invalidov, prav tako zavračajo vse administrativne ukrepe v škodo delavcev.  

Problematiko absentizma so v EU prepoznali precej pred nami. Razlike med Slovenijo in EU 
so predvsem v nekaterih razlikah na ravni posameznih držav (Toth 1999): 
– v vseh državah je za opravičevanje odsotnosti delavca zaradi bolezni potrebno zdravniško 

potrdilo, razlika je v prinašanju bolniških listov; 
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– samo Švedska ne pozna čakalnih dni – dnevi na začetku odsotnosti, ki niso plačani, 
gibljejo se od enega do pet dni; 

– določeno je najdaljše trajanje začasne zadržanosti z dela – od 26 (v Italiji) do 78 dni 
(Avstrija); 

– samo v pristojnost delodajalca sodi čas za nego družinskega člana; 
– nadomestila za plačo v času odsotnosti krije država ali nosilec obveznega zavarovanja in 

znašajo od 50 % do 100 % plače pred nastopom bolniške odsotnosti; 
– zaposleni za določen čas imajo nadomestilo v višini plače, kot če bi delali; razliko med 

nadomestilom in polno plačo zagotovijo delodajalci; 
– v nekaterih državah delodajalci poskrbijo za denarno nadomestilo čakalnih dni ali za 

razliko med nadomestilom in plačo; za taka tveganja se delodajalci posebej zavarujejo; 
– zavarovanci se morajo v času bolniške odsotnosti ravnati strogo po navodilih zdravnika; 

te zahteve so veliko strožje kot v Sloveniji; 
– enako velja za tudi za predpise, ki delodajalcem naložijo skrb za varstvo pri delu. Posebej 

poudarjajo njihovo odgovornost za varno in zdravju neškodljivo delovno okolje. 

V EU se zavedajo, da absentizma ne bodo izkoreninili samo s predpisi. Pripravljen imajo 
nacionalni program obvladovanja absentizma. 

2.5.10 Pregled raziskav na področju absentizma 

Absentizem kot posledico stresa je v izvirnem znanstvenem članku Stres na delovnem mestu 
omenjala Černigoj-Sadarjeva (2002). Simptome stresa na delovnem mestu je ugotavljala na 
individualnem in organizacijskem nivoju, ki se v slednjem izražajo kot povečan absentizem in 
fluktuacija, v konfliktih med managementom in zaposlenimi ter slabim obvladovanjem 
kakovosti.  

V okviru diplomske naloge je Živoderjeva (2004) opravila raziskavo in analizo vzrokov za 
začasno odsotnost z dela v Sloveniji in stanje primerjala z ostalimi evropskimi državami.  

Primerjava Slovenije in ostalih držav je potekala glede na posamezne dejavnike absentizma, 
tj. strukture delovne sile, izobrazbe, značilnosti dela, zdravja in delovnih pogoje ter sistemov 
zdravstvenega varstva. Raziskane so bile močne in šibke točke slovenskega trga dela. K prvim 
je prištet nizek odstotek prebivalstva, ki zgodaj opusti izobraževanje, visoko zadovoljstvo z 
zdravjem, nizek odstotek prebivalstva pod stresom. Negativni predznak je dobil slovenski trg 
dela v visoki stopnji odsotnosti z dela in deležu bolniškega staleža, nadpovprečni stopnji 
rehabilitacije, nezadovoljstvu delavcev z delovnimi pogoji, nizek odstotek prebivalstva s 
terciarno izobrazbo, visok odstotek delavcev z bolečinami v hrbtu, ramenih, vratu ter 
utrujenostjo, nizek odstotek zaposlitve za določen čas ter visoka denarna nadomestila za 
krajšo odsotnost z dela. Ugotovljeno je bilo, da visoka stopnja odsotnosti z dela vpliva na 
nižjo delovno produktivnost, kar zmanjšuje rast gospodarstva in negativno vpliva na tuje 



 

49 

 

investitorje. Raziskava je pokazala, da bodo morala podjetja v Sloveniji več vložiti v človeški 
kapital, ki je gonilo razvoja in temelj za ustvarjanje trajnejših konkurenčnih prednosti. 

V okviru specialističnega dela Juvan Žorževe (2005) je bila opravljena raziskava in analiza 
odvisnosti absentizma od stopnje izobrazbe, spola in starosti v podjetjih Krka, d. d., v Novem 
mestu, Merkur, d. d., v Kranju, Eti, d. d., v Izlakah in Mercator, d. d., v Ljubljani.  

V vseh podjetjih je bilo ugotovljeno, da višja stopnja izobrazbe zmanjšuje odsotnost z dela, 
spol na absentizem vpliva različno, predvsem glede starosti zaposlenih. V podjetju Krka, d.o.o 
starejši moški pogosteje manjkajo z delovnega mesta, na ženske pa starost nima vpliva. 
Povečana stopnja absentizma je bila prisotna tudi v podjetju Eti in v Mercatorju, in sicer je 
povezana s starostjo pri moških. 

V letu 2004 je bila izvedena raziskava o zdravstvenem absentizmu na Gorenjskem. Mikševa 
(2005) je ugotovila, da je bila v času raziskave najbolj pogosta odsotnost z delovnega mesta 
zaradi bolezni mišic, kosti, sklepov, nekoliko manjša zaradi poškodb na delu in izven dela. 
Povečevalo se je število duševnih obolenj, bolezenskih posledic stresa na delovnem mestu, ki 
so bile pripisane slabi organizacijski klimi v podjetjih. Na absentizem je vplival tudi spol, 
predvsem ženske – nosečnost se vse bolj obravnava kot bolezensko stanje, starost in z njo 
povezana kronična in degenerativna obolenja, iztrošenost, tudi rakava obolenja. Oskrba 
starejših in bolnih ni predstavljala velike odsotnosti, ker to ni zakonsko omogočeno niti ni 
alternativnih možnosti, invalidske komisije pa so počasne in njihove odločitve velikokrat 
nepravilne. 

Taks je v svoji diplomski nalogi (2006) predstavil problem absentizma kot posledice 
negativnega stresa, ki povzročitelj manjših težav pa vse do resnih obolenj in celo smrti.  

Absentizem je raziskovala tudi avtorica članka Odsotnost z dela – velik strošek za podjetje 
Karan (2007). Ugotovila je, da obstajajo velike razlike v stopnji absentizma med različnimi 
podjetji, prav tako med posameznimi enotami v podjetju. Dejavniki so povezani s stopnjami 
pravičnosti, vzajemnosti in norm, ki oblikujejo kulturo podjetja. Pomembna je tudi vrednostna 
lestvica potreb in želja posameznika ali skupin. 

Na strokovnem posvetu Obvladovanje zdravstvenega absentizma je ZZZS, Območna enota 
Krško, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije analizirala kazalce zdravstvenega 
absentizma; predstavljeni so bili primeri dobrih praks v podjetjih Revoz, d. o. o, Resistec, 
d. o. o., Kostak, d. o. o. V vseh treh podjetjih se z absentizmom ukvarjajo načrtno s 
sodelovanjem zaposlenih (STA 2009). 

Dular je v svoji magistrski nalogi (2010) raziskoval prisotnost neželenih vedenj na vzorcu v 
slovenskih podjetjih industrije jekla, Acroni, d. o. o., Metal, Ravne, d. o. o., Štore Steel, 
d. o. o. Vprašalniki so bili razdeljeni managerjem, od nižjega do vršnega nivoja. Zastavili so 
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jim tudi vprašanji o absentizmu, in sicer kako pogoste so neupravičene bolniške in kako 
pogoste so lažne poškodbe pri delu. Ugotovljeno je bilo, da strah pred kaznijo zmanjšuje 
stopnjo absentizma, nasprotno pa višja stopnja nadzora povečuje stopnjo absentizma, prav 
tako pretirano razumevanje s strani nadrejenih. Absentizem zmanjšuje zadovoljstvo z 
nadrejenimi in razumevanje med zaposlenimi, prav tako strah pred povračilnimi ukrepi 
nadrejenih.  

V tuji literaturi najdemo raziskovanje absentizma že v letu 1959. Herzberg et al. (1959) so 
ugotavljali, da sta pri sodelavcih s pozitivnimi stališči fluktuacija in odsotnost z dela manjši 
kot pri sodelavcih z negativnimi stališči. Ivancevich (1985) v svojih raziskavah ni potrdil 
močne povezanosti med zadovoljstvom in absentizmom. Boljši napovednik absentizma naj bi 
bila delavčeva zgodovina kot pa samo zadovoljstvo z delom. Lang, Wittig-Berman in Rizkalla 
(1992), Tett in Meyer (1993), Hellman (1997) so ugotovili, da zadovoljstvo pri delu še najbolj 
korelira z merami fluktuacije; nekoliko manjšo povezanost zadovoljstva pri delu z merami 
absentizma pa sta ugotovila Ulleberg in Rundmo (1997) in Wegge et al. (2007 v Černelič-
Bizjak 2008). 

Sandersova (2003) je proučevala vpliv skupnih etičnih vrednot na povezanost v skupini in 
absentizem. Na zmanjšanje absentizma vpliva povezanost skupine in moč delovnih vrednot. 
Bokenblom in Ekbald (2007) sta proučevala vpliv socialnih norm v skupini na odsotnost 
posameznika. Ugotovila sta, da se posameznik prilagodi vedenju v skupini. Stroms in Spector 
(1987 v Dular 2010) sta ugotovila povezanost med povečano odsotnostjo in zaposlenimi v 
organizaciji, ki predstavlja za nekatere zaposlene frustracijo.  

Lim et al. (2002) so primerjali zdravstveni absentizem med različnimi delovnimi mesti. Za 
zdravnike in medicinske sestre so v primerjavi z ostalim osebjem ugotovili signifikantno 
krajši čas odsotnosti; raziskava pa je pokazala, da so medicinske sestre za krajše obdobje 
štirikrat pogosteje odsotne kot zdravniki. Glede na spol, starost in stan, ne glede na delovno 
mesto, se je izkazalo, da so pogosteje odsotni moški in samski ter starejši. 

Ostuka et al. (2007) so proučevali povezavo med absentizmom in psihosocialnimi dejavniki v 
delovnem okolju: absentizem in starost sta povezana pri moških, in sicer na področju 
samostojnosti, preveliki preobremenitvi in zahtevah dela ter podpori s strani nadrejenega in 
depresivnostjo. Ženske so izkazovale šibko signifikantno povezavo med starostjo in 
absentizmom, pri vodilnih pa se je izkazala povezava med absentizmom in podpori 
sodelavcev, zadovoljstvu z delom in depresivnostjo. 

Cohen in Golan (2007 v Dular 2010) sta v raziskavi absentizma med medicinskimi sestrami 
na severu Izraela ugotovila, da na absentizem močno vpliva predhodni absentizem. 

Siu (2002) in Wegge et al. (2007) so v svojih raziskavah našli močno povezavo med 
pogostostjo absentizma in delovnim zadovoljstvom ter trajanjem absentizma in globalnim 
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zadovoljstvom. Te povezave so bile večje pri ženskah kot pri moških. Avtorji si to razlagajo z 
dejstvom, da so ženske še vedno sekundarna delovna sila z veliko družinsko odgovornostjo. 

Toth (1999 v Štakul-Petkovšek 2010) navaja, da samo za nadomestila plač obolelim delavcem 
v Sloveniji letno namenjamo 430 milijonov evrov. Meni, da se po stopnji bolniške odsotnosti 
uvrščamo v evropsko povprečje, vendar bi se z zagotavljanjem ustreznih delovnih pogojev 
dalo zdravstveni absentizem kot ekonomski, socialni in zdravstveni problem zmanjšati. 

Med najpogostejše težave duševnega zdravja v Sloveniji štejemo tesnobnost in depresijo ter 
reakcije na hud stres in s tem posledično na zdravstveni absentizem (Konec-Juričič 2010). 

2.6 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave 

Nabor tuje literature, ki govori o stresu je obsežen (Looker in Gregson 1993, Maslach in 
Leiter 2002, Luban-Plozzi in Pozzi 1994, Battison 1999, Tyrer 1987 in drugi). Razprave o 
stresu najdemo tudi v številnih tujih publikacijah, kot so Safety Magazine, Journal of Safety 
Tudi pri pregledu domače literature smo zasledili nekaj avtorjev, ki pišejo o stresu (Černigoj-
Sadar 2002, Božič 2003, Bilban 2009, Teržan 2002). Raziskave so usmerjne k osvetljevanju 
problema in k prepoznavanju ter obvladovanju stresa predvsem na individualni ravni, kako 
živeti z njim. Manj pa je napisanega o tem, kako odstraniti vzroke nastanka stresa oz. stresorje 
v delovnem okolju, kako naj postane odpravljanje stresa organizacijski projekt. Ta projekt bi 
morala sprejeti organizacija v širšem smislu (Maslach in Leiter 2002).  

V evropskih raziskavah o delovnih razmerah, ki potekajo vsakih pet let že od leta 1990 dalje, 
ugotavljajo, da je stres na delovnem mestu drugi najpomembnejši zdravstveni problem; tudi v 
Sloveniji se je ozaveščenost o prisotnosti stresa na delovnem mestu dvignila. Sprva so 
poročali le o vsesplošni utrujenosti (Petriček in Teržan 2003), v četrti evropski raziskavi pa je 
odstotek prepoznavnosti stresa bistveno narasel. Število ljudi, ki trpijo za boleznimi, z 
delovno pogojenim stresom, utegne še naraščati (Takala 2008). 

Spielberger (1985), Černigoj-Sadar (2002), Schmidt (2001) in drugi navajajo, da stres kot 
pojav sicer spremlja človeka že skozi tisočletja. Pomagal mu je v begu in v boju za preživetje. 
Temeljni fizioliški mehanizmi stresa so se ohranili, vzroki zanj pa se z razvojem in 
napredkom človeške družbe neprestano spreminjajo. 

V strokovni literaturi je stres opisan kot psihološki, fiziološki in vedenjski odgovor 
posameznika, ki se skuša čim bolj prilagoditi notranjim in zunanjim dražljajem, stresorjem. 
Lahko je kratkotrajen ali dolgotrajen, kroničen in pušča dolgotrajnejša posledice in več 
zdravstvenih težav (Battison 1999).  
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Looker in Gregson (1993) nas opozarjata, da moramo razlikovati pozitivni, t. i. eustres in 
negativni stres. Prvi nas spodbuja in vodi k uspehu. Distres pa nam povzroča pritisk, ki škodi 
organizmu in nam povzroča različne zdravstvene težave.  

Raziskavam o stresu je skupna ugotovitev, da težave pri zaposlenem nastopijo takrat, če se 
združijo individualni, organizacijski stresorji in tisti iz okolja (Rollins, Broadfield in Edwards 
1998). Med pomemben del blažitve posledic stresa uvrščamo socialno oporo in komunikacijo, 
ki zmanjšujeta napetosti in frustracije (Levi in Levi 1999, Di Martino 2003). 

Zavedanje vršnega managementa in kakovostno obravnavanje varnosti in zdravja zaposlenih 
bo s spremembo organiziranosti dela, s primernim pristopom do posameznika omililo 
posledice stresa v delovnih okoljih in povečalo konkurenčnost na trgu (Stergar in Urdih-Lazar 
2005). 

Zdravstveni absentizem je v literaturi definiran kot odsotnost z dela zaposlenega, ko je s strani 
delodajalca prisotnost pričakovana (Briner 1996), kot začasna, dolgotrajna ali stalna 
nezmožnost za delo (EFILWC 1997) idr. Ugotovljeno je, da pravih vzrokov absentizma ne 
moremo odkriti, saj so ti lahko medicinski ali nemedicinski (Bilban 2007). Največja težava za 
organizacijo pa nastane takrat, če je v njej velika frekvenca nenapovedanih oz. nepredvidljivih 
izostankov.  

Kaj narekuje raziskovanje absentizma? Predvsem visoki stroški, ki jih utrpi organizacija 
zaradi odsotnosti posameznikov z delovnega mesta, njihovem nadomeščanju, slabši 
uspešnosti skupine, kjer vedno nekdo manjka (Harrison in Martoccio 1998). Izgube v 
proizvajanju  stanejo organizacije miljone dolarjev vsako leto (Dalton in Mesch 1991, Mason 
in Griffin 2003 v Hausknecht, Hiller in Vance 2008).  

Na podlagi raznih študij lahko samo domnevamo, da so nekatere bolezenske odsotnosti 
povezane s stresom. Sicer je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, ki so želele osvetliti 
problematiko absentizma. Omenjala ga je že Černigoj-Sadarjeva (2002). Ugotovila je, da se 
simptomi stresa na organizacijskem nivoju odražajo kot povečan absentizem in fluktuacija. 
Vzroke absentizma v nekaterih podjetjih v Sloveniji so raziskovali še Živoder (2004), Juvan 
Žorž (2005), Mikš (2005), Dular (2010) idr., vendar so stopnjo absentizma proučevali z 
drugih vidikov, npr. strukture delovne sile, izobrazbe, spola zaposlenih, bolezni, vpliva 
neželenega vedenja ipd. Taks (2006) je predstavil absentizem kot posledico negativnega 
stresa, Karan (2007) pa je raziskovala odsotnost, pogojeno s kulturo podjetja.  

V tuji literaturi najdemo raziskave absentizma že leta 1959 (Herzberg). Drugi raziskovalci 
(Ivancevich 1985, Tett in Meyer 1993, Ulleber in Rundmo (1997) idr. so povezovali 
absentizem z zadovoljstvom pri delu, Sandersova (2003) vpliv etičnih vrednot, Lim et al. 
(2002) so primerjali zdravstveni absentizem med različnimi delovnimi mesti ipd.  
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Iz navedenega sklepamo, da je problematika absentizma zaradi stresa oz. dejavnikov, ki 
vplivajo na odsotnost z delovnega mesta slabo raziskana, predvsem zaradi problematike 
merjenja absentizma in verodostojnosti podatkov ter informacij. Govorimo namreč o 
absentizmu kot o posledici številnih dejavnikov, ki se navzven kažejo kot enotni fenomen 
(Johns 2003). Kot najpogostejši vzrok absentizma se navajajo poškodbe ali bolezni in so 
zunaj možnosti ugotavljanja pravih razlogov za odsotnost. 

Oviro pri raziskovanju absentizma predstavljajo tudi podatki organizacij, ki ne vsebujejo 
podatkov, ki nam bi razjasnili določnejšo povezavo med stresom oz. posledicami delovanja 
stresa na absentizem. 

V Sloveniji še ni bilo opravljene primerjalne raziskave o dejavnikih stresa na delovnem mestu 
in njihovem vplivu na zdravstveni absentizem med javnim zavodom in gospodarsko družbo. 
Raziskava je utemeljena predvsem z vidika izboljševanja delovnih pogojev in posledično 
zmanjševanja vpliva stresa na odsotnost z delovnega mesta. Težko pa je na podlagi samo ene 
tovrstne raziskave oblikovati model, ki bi veljal za vse javne zavode in gospodarske družbe. 
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3 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE – DEJAVNIKI STRESA NA DELOVNEM 
MESTU IN NJIHOV VPLIV NA ABSENTIZEM 

V tem delu je predstavljena opravljena raziskava o dejavnikih stresa na delovnem mestu in 
njihovem vplivu na zdravstveni absentizem. Predstavljeni so postopek raziskave, vzorec, na 
katerem je bila opravljena raziskava in uporabljen instrument.  

V drugem delu so predstavljeni izidi raziskave, nato so rezultati interpretirani. Sledi potrditev 
ali zavrnitev hipotez, na koncu poglavja pa so predstavljene ugotovitve empiričnega dela.  

3.1 Opis postopka, vzorca in uporabljenega instrumenta ter statističnih analiz 

3.1.1 Opis postopka 

Opravili smo kvantitativno raziskavo na cenzusu zaposlenih medicinskih sester/ 
zdravstvenikov v negovalnih timih v javnem zavodu, v devetih klinikah, in na cenzusu 
zaposlenih sodelavcev v gospodarski družbi, kjer se ukvarjajo s projektiranjem objektov in 
procesov. Podatke in informacije smo pridobili z anketnim vprašalnikom, ki je sestavljen iz 
treh sklopov oz. vprašanj (Looker in Gregson 1993, 103−105; Powell 1999, 80−81; prosta 
vprašanja). Uporabili smo Likertovo petstopenjsko ocenjevalno lestvico (priloga 1).  

Razdelili smo 652 vprašalnikov; pričakovali smo 20−40 % odzivnost (Flere 2000, 112−132). 
Ob koncu raziskave je bilo ugotovljeno, da je bila odzivnost 52,1 %, kar ocenjujemo kot 
nadpovprečno dobro sodelovanje v obeh organizacijah. Anketiranje je bilo izvedeno v mesecu 
juniju 2010 po predhodni odobritvi soglasja vodstva. 

Tolikšna odzivnost je bila pogojena z dobro predstavitvijo s strani managementa in z željo 
anketiranih sodelavcev po določenih spremembah, ki so jih nakazovali pridobljeni izidi. 

Pridobljeni podatki so bili urejeni v programu Excel, nato pa so bili preneseni v program 
SPSS, s katerim je bila izvedena nadaljnja statistična obdelava podatkov. 

3.1.2 Opis vzorca  

V študijo je bilo zajetih 340 oseb. Od tega jih je 80 % zaposlenih v negovalnih timih v javnem 
zavodu in 20 % v gospodarski družbi. V vzorcu je 78,2 % žensk in 21,8 % moških. 
Prevladujejo ženske, saj je v zdravstvu zaposlenih več žensk. Starostna struktura v vzorcu je 
enakomerno razporejena. Mlajših od 30 let je 27,6 %, starih med 31 in 40 let je 34,1 %, med 
41 in 50 let se uvršča 28,2 % vprašanih, najstarejših, tj. starih več kot 50 let, je 10,0 % vseh 
anketiranih. Največ anketiranih ima dokončano srednjo izobrazbo (63,5 %), sledi dokončana 
visoka šola s 24,4 %. Prevladujoča oblika zaposlitve je delovno razmerje za nedoločen čas 



 

55 

 

(83,7 %). Število let delovne dobe je v vzorcu enakomerno zajeto. Tistih, ki delajo manj kot 
10 let, je 35,8 %. Med 11 in 20 let delovne dobe ima 23,3 % vprašanih, med 21 in 30 let 
24,7 %; v skupino, kjer so zajeti zaposleni z več kot 31 leti delovnih izkušenj, pa spada 
16,7 % vprašanih. Vse ostale dodatne demografske podatke lahko razberemo iz tabele P 1 
(priloga 2). Zanimale nas bodo razlike med zaposlenimi v negovalnih timih in gospodarsko 
družbo; zato smo predstavili demografske podatke glede na ustanovo – za vsako organizacijo 
posebej (tabela P 2, priloga 2).  

3.1.3 Opis instrumenta 

Za analizo empiričnega dela naloge smo uporabili kombinirani anketni vprašalnik. 

Vprašalnik sestavljajo trije sklopi oz. vprašanja: 
– splošni oz. demografski podatki o organizaciji in anketiranih sodelavcih,  
– osrednji del vprašalnika,  
– vodena delno strukturirana anketa – prosta vprašanja. 

V prvem sklopu, v splošnem delu, so nas zanimali demografski podatki (spol, starost, 
izobrazba, vrsta zaposlitve oz. opravljanja dela, status, število let delovne dobe in delovno 
mesto).  

V drugem sklopu, v osrednjem delu vprašalnika, nas je v prvem delu zanimalo, v katerem 
pogledu je služba za anketirane sodelavce najbolj stresna oz. kako odkrivajo stres. Zastavili 
smo jim 16 vprašanj, s katerimi so ocenjevali delovne pogoje, svobodo pri izbiri odločitev, 
odnose s sodelavci, priznanje za dobro opravljeno delo, število nadrejenih itd.  

V drugem delu vprašanj smo s pomočjo Powellovega vprašalnika, sestavljenega iz 30 
vprašanj, ocenjevali simptome stresa, kako so se anketirani sodelavci počutili v preteklem 
mesecu. Skupna vrednost ocen je predstavljala stopnjo stresa: ocena, večja od 70, pomeni, da 
je anketirani pod hudim stresom; ocena, manjša od 50 je nakazovala nizko stopnjo stresa. 

S tretjim delom vprašanj smo preverjali, tudi s pomočjo Powellovega vprašalnika, kako se 
anketirani spopadajo s stresom. S seštevkom točk smo ugotavljali, ali so anketirani 
samozavestni, znajo obvladovati svoj čas, razmišljati racionalno, ustvarjati boljše 
medčloveške odnose, skrbeti zase, ali so neprilagodljivi. 

V četrtem delu vprašanj smo anketirane sodelavce spraševali o odsotnosti z delovnega mesta, 
če stres pogojuje njihovo odsotnost z dela in kako pogosto razmišljajo o zamenjavi zaposlitve 
ali delovnega mesta. 

Tretji del vprašalnika pa je anketiranim sodelavcem ponudil možnost izraziti mnenje, kako 
obstoječe stanje izboljšati.  
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3.1.4 Statistične analize 

V kvantitativnem delu empirične študije smo zbrane primarne podatke statistično obdelali s 
programskim paketom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Podrobnejša 
analiza postavk vprašalnika je opisana v poglavju Rezultati in interpretacija. Hipoteze smo 
preverjali s pomočjo različnih statističnih postopkov. Pridobljene podatke smo opisno 
(deskriptivno) analizirali. Za intervalne spremenljivke to pomeni, da smo izračunali 
povprečno oceno (M), standardni odklon (SD), mediano (Me) in modus (Mo).  

Za boljše razumevanje jih na kratko opišemo (Pfajfar in Arh 1998): 
– Mediana ali središčnica je 50. kvantil (P=0,50) in je definirana z lego vrednosti. To 

pomeni, da je mediana vrednost, ki vse enote populacije razdeli na dva enaka dela po 
številu enot; od tega jih ima polovica manjšo, ali mediani enako vrednost spremenljivke, 
polovica pa večjo. 

– Modus ali gostiščnica je najpogostejša vrednost spremenljivke. Uporaba te centralne 
tendence je smiselna pri obsežnih podatkih, kjer imamo zagotovo več enot enake 
vrednosti. Pri asimetričnih porazdelitvah modus bolje odraža gostitev vrednosti 
spremenljivke kot mediana. Njegova slaba stran je, da se lahko zgodijo primeri, ko 
imamo več modusov (v naši raziskavi smo v takšnih primerih prikazali najnižji modus).  

– Aritmetična sredina ali povprečje (povprečna vrednost) je najbolj pogosto uporabljena 
srednja vrednost. Izračunavamo jo lahko le za številske spremenljivke. Primerna je 
predvsem za homogene populacije, kjer lahko predpostavljamo, da je variiranje 
posameznih vrednosti okoli te srednje vrednosti rezultat posamičnih vplivov.  

– Standardni odklon (SD) je mera variabilnosti, gre za kvadratno sredino. Izračunamo ga 
kot koren iz povprečja kvadratov odklonov posamezne vrednosti spremenljivke od 
njenega povprečja. SD posredno odraža primernost aritmetične sredine kot reprezentanta 
vrednosti spremenljivke. Nizka vrednost SD v primerjavi z M odraža bolj homogeno 
populacijo in obratno. Normalna distribucija je definirana z M in SD.  

– Koeficient asimetrije (Skewness – Statistic) in sploščenosti (Kurtosis – Statistics) 
interpretiramo skupaj. Če sta oba na intervalu med -1 in 1, lahko rečemo, da je 
spremenljivka normalno razporejena (Kropivnik et al. 2006). 

Pri podatkih na ordinalnem in nominalnem nivoju smo uporabili samo relevantne mere 
srednje vrednosti, npr. modus. V nekaterih primerih smo primerjali povprečja dveh različnih 
skupin, za kar smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Pri tej inferenčni statistiki 
uporabljamo neodvisno spremenljivko kot tisto, na podlagi katere se podatke grupira, odvisno 
spremenljivko pa se primerja in ima vlogo t. i. testne variable (Argyrous 2005). V nekaterih 
primerih smo namesto t-testa uporabili analizo variance. Ta (Rogelj 2000, 69–74) je 
namenjena preizkušanju razlik med aritmetičnimi skupinami za več neodvisnih vzorcev 
oziroma skupin. Podobno kot pri t-testu sta v analizo zajeti dve spremenljivki: odvisna 
spremenljivka, ki jo proučujemo in neodvisna spremenljivka (faktor), ki nam populacijo 
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razdeli v več skupin. Za računanje statistične pomembnosti povezav med različnimi koncepti 
smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, ki ga lahko izpeljemo na podatkih, ki ne 
odstopajo pretirano od intervalne lestvice. Značilnost tega postopka je, da pokaže velikost 
linearne povezanosti spremenljivk X in Y, torej razmerje med pojasnjenim in celotnim 
standardnim odklonom za odvisno spremenljivko. Njegova vrednost sega od -1 do 1, skladno 
s pozitivnostjo oziroma negativnostjo korelacije med spremenljivkama. Če je vrednost enaka 
0, spremenljivki nimata sovpliva. Pearsonov koeficient je definiran kot vsota produktov 
standardnih odklonov obeh vrednosti v razmerju s stopnjami svobode oziroma kot razmerje 
med kovarianco in produktom obeh standardnih odklonov (Sočan 2004; Pfajfar in Arh 1998). 

3.2 Odkrivanje stresa na delovnem mestu 

3.2.1 Opisne statistike sklopa odkrivanje stresa na delovnem mestu 

V prvem sklopu vprašalnika nas je zanimalo, v katerih pogledih je služba za udeležence 
najbolj stresna. Trditve so anketiranci/ke ocenjevali na petstopenjski Likertovi lestvici (1 – ne 
povzroča stresa, 2 – rahlo stresno, 3 – zmerno stresno, 4 – zelo stresno in 5 – izjemno 
stresno).  

Glavni razlog zaradi katerega so ljudje v službi nezadovoljni oz. jim to povzroča največ 
stresa, je plača (M=3,28). Dejavniki, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih so: a6 
– količina odgovornosti, ki jim je zaupana (M=3,14), a13 – število ur delovne obveznosti 
(M=3,06), a11 – vodenje organizacije (M=2,82) in tudi a9 – Odnosi med vodstvom in 
zaposlenimi (M=2,81) (tabela P 3, priloga 2). 

S t-testom smo preverili ali se povprečja spremenljivk statistično značilno razlikujejo od 
hipotetičnega povprečja oz. srednje vrednosti. Za hipotetično povprečje smo določili 3, 
srednjo vrednost Likertove lestvice.  

Rezultate najdemo v tabeli P 4 v prilogi 2. 

Spremenljivke, ki se statistično značilno razlikujejo od hipotetičnega povprečja, so tiste, kjer 
je vrednost signifikance manjša od 0,05. Vrednost t-statistike nam pove, za koliko in v katero 
smer se odmika srednja vrednost spremenljivke (v primeru, da je t-statistika negativna, to 
pomeni, da je srednja vrednost trditve pod hipotetičnim povprečjem).  

Trditve, pri katerih je t ocenjen pozitivno od hipotetičnega povprečja, odstopajo navzgor, kar 
pomeni, da so jih udeleženci ocenili najvišje. Od treh takšnih postavk, ena od hipotetične 
sredine ne odstopa statistično značilno – to pomeni, da so jo udeleženci ocenili nevtralno. 
Udeleženci so kot nadpovprečno stresno navedli plačo in količino odgovornosti. Število ur 
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delovne obveznosti se od hipotetičnega povprečja ne odmika dovolj, da bi zanj lahko trdili, da 
je ocena statistično značilno različna.  

V nadaljevanju smo preverili, ali so spremenljivke, ki zaposlenim povzročajo največ stresa, 
med seboj povezane. To smo preverili s Pearsonovim koeficientom korelacije, ki je mera 
linearne povezanosti med dvema vsaj intervalnima normalno porazdeljenima 
spremenljivkama. Definiran je na intervalu [-1, 1]. Vrednost -1 pomeni največjo možno 
obratno sorazmerno linearno povezanost, vrednost 0, da linearne povezanosti ni, vrednost +1 
največjo možno linearno povezanost.  

Korelacijska tabela (correlations), tabela P 5 v prilogi 2, je simetrična glede na diagonalo: na 
njej so korelacije spremenljivke same s seboj (koeficient korelacije je 1).  

Vse spremenljivke so med seboj pozitivno povezane. Bolj kot so zaposleni nezadovoljni s 
svojo plačo, bolj so nezadovoljni tudi s številom delovnih ur, količino odgovornosti in 
številom nadrejenih. Povezava med številom delovnih ur, količino odgovornosti in z 
nezadovoljstvom s plačo nakazuje nesorazmerje višine plače. To lahko povežemo s 
podatkom, da je plača glavni razlog nezadovoljstva / stresa pri zaposlenih.  

Vse srednje vrednosti trditev smo prikazali tudi grafično. 
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Slika 7: Odkrivanje stresa – srednje vrednosti 
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Iz vseh spremenljivk, ki beležijo stres na delovnem mestu, smo sestavili spremenljivko – 
indeks odkrivanje stresa. Indeks smo sestavili tako, da smo sešteli vse spremenljivke in jih 
delili s številom vseh spremenljivk: (a1+a2+a…+a16)/16 = indeks odkrivanje stresa. Indeks 
smo delili, ker lahko le tako pridemo do srednje vrednosti sklopa, ki jo lahko primerjamo z 
vsako od trditev.  

Tabela 2: Indeks odkrivanja stresa – deskriptivne statistike 

 N Min Max Aritmetična 
sredina (M) 

Standardni 
odklon (SD) 

Indeks simptomi stresa 336 1,00 5,00 2,7089 0,78276 

Veljavni 336     

Indeks simptomi stresa je skupna ocena za celoten nabor spremenljivk, s katerimi ocenjujemo 
simptome stresa. Ocenjevanje s pomočjo indeksa je bolj zanesljivo, saj vanj zajamemo vse 
dimenzije.  

S pomočjo One sample t-testa smo preverili značilnosti vzorca glede na hipotetično povprečje 
(3).  

Tabela 3: T-test, indeks odkrivanja stresa 

One-Sample Test; Test Value=3 

 
T df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95 % Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
indeks_A -6,817 335 0,000 -0,29111 -0,3751 -0,2071 

Skupna ocena sklopa je manjša od hipotetičnega povprečja (t=-6,817), ocena pa je statistično 
značilno različna (p=0,000). Udeleženci svoje delovno okolje zaznavajo kot rahlo (ocena 2) 
oz. zmerno stresno (ocena 3). 

3.2.2 Pregled dejavnikov stresa glede na delovno organizacijo 

Na sliki 8, stran 60, so prikazana povprečja posameznih postavk, s katerimi smo ocenjevali 
dejavnike stresa na delovnem mestu. Višje kot je povprečje, bolj stresen je posamezen 
dejavnik za zaposlene. 
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Slika 8: Povprečje dejavnikov stresa glede na neg. time in gospod. družbo 

Iz zgornje slike je razvidno, da zaposleni v gospodarski družbi na delovnem mestu zaznavajo 
manj stresa kot zaposleni v negovalnih timih. Tudi posamezne postavke so ocenjene drugače, 
kar pomeni, da so glavni stresorji v negovalnih timih in v gospodarski družbi različni. A8 – 
ustreznost dela vašim sposobnostim, je v prvem primeru med manj pomembnimi pri 
odkrivanju stresa, v drugem primeru, v gospodarski družbi, pa med bolj pomembnimi. 

Ali se povprečja statistično značilno razlikujejo, smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce 
(Independent Samples T-test). S tem testom preverjamo, ali je povprečna vrednost iste 
spremenljivke v eni skupini enot različna, večja ali manjša, od povprečne vrednosti v drugi 
skupini enot. Najprej smo izračunali osnovne opisne statistike glede na organizacijo 
(negovalni timi ali gospodarska družba) (tabela P 6, priloga 2). 

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike med skupinama (tabela P 7, priloga 2, 
in tabela 4). Tabela 4 (Independent Sample Test) je sestavljena iz dveh delov; v prvem 
(Levene's Test for Equality of Variances) preverimo, ali sta varianci v obeh skupinah enaki 
(tabela P 7, priloga 2). V našem primeru se pokaže, da obstajajo statistično značilne razlike 
pri obeh trditvah (p=0,000). 
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Tabela 4: T-test, odkrivanje stresa – glede na ustanovo 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

95 % Confidence 
Interval of the 
Difference 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

a7 Plača Equal variances 
assumed 

4,534 0,034 6,302 337 0,000 1,016 0,161 0,699 1,334 

Equal variances not 
assumed 

    6,928 117,669 0,000 1,016 0,147 0,726 1,307 

a10 Priložnosti 
za 
napredovanje 

Equal variances 
assumed 

6,696 0,010 4,768 338 0,000 0,765 0,160 0,449 1,080 

Equal variances not 
assumed 

    5,496 126,815 0,000 0,765 0,139 0,489 1,040 
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Izkaže se, da so statistično značilne razlike med zaposlenimi v negovalnih timih in v 
gospodarski družbi pri plači in možnosti za napredovanje. Slednji so z obema dejavnikoma 
bolj zadovoljni. Razlika med povprečji za dejavnik plača je 1,016. Pri trditvi priložnosti za 
napredovanje pa 0,765.  

Rezultati kažejo, da je glavni dejavnik nezadovoljstva na delovnem mestu plača (to se je 
pokazalo že v t-testu za sklop simptomi stresa, tabela P 4, priloga 2). S plačo so manj 
zadovoljni zaposleni v negovalnih timih. Delo v bolnišnicah je organizirano tako, da 
zaposleni delajo v turnusu, med vikendi in prazniki je organizirano dežurstvo, kar pomeni 
visoko število opravljenih ur mesečno. Prekomerno delo pa je velik izvor nezadovoljstva na 
delovnem mestu. Zaposleni so tudi mnenja, da vodstvo bolnišnice z njimi slabo sodeluje, 
nezadovoljni so predvsem s tem, da imajo več nadrejenih; upravičeno se lahko vprašamo, če 
je vzrok slaba organiziranost  dela. 

Stres se kaže različno tudi znotraj organizacije. To smo preverili v enem od naslednjih 
poglavij.  

3.2.3 Analiza H1 

Preverili smo, ali obstaja povezava med indeksom odkrivanja stresa in odsotnostjo z dela. 
Hipotezo H1 smo preverili s testom korelacije.  

H1 Odkrivanje stresa na delovnem mestu ima signifikantno pozitiven vpliv na absentizem. 
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Tabela 5: Korelacijska tabela H1 

Correlations  indeks_
A 

Odsotnost 
odk. str. o1 o4 o5 

Indeks odkrivanje stresa Pearson 
Correlation 

1 0,482** 0,465** 0,157** 0,395** 

Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,004 0,000 
N  336 336 336 336 

Odsotnost indeks iz o1, 
o4 in o5 

Pearson 
Correlation 

  1 0,795** 0,583** 0,835** 

Sig. (2-tailed)     0,000 0,000 0,000 
N     340 340 340 

o1 Ali je vaše delo tako 
stresno, da ne morete 
več »naprej«? 

Pearson 
Correlation 

    1 0,308** 0,427** 

Sig. (2-tailed)       0,000 0,000 
N       340 340 

o4 Stres je pogosto 
povzročitelj odsotnosti z 
delovnega mesta. Se 
vam zgodi, da se zaradi 
stresa zatečete v 
bolniško? 

Pearson 
Correlation 

      1 0,289** 

Sig. (2-tailed)         0,000 
N         340 

o5 Kako pogosto 
razmišljate o zamenjavi 
zaposlitve? 

Pearson 
Correlation 

        1 

Sig. (2-tailed)           
N           

Korelacija med indeksom odkrivanja stresa in odsotnostjo odkrivanja stresa je 0,482 (P≤0,01). 
To razložimo tako, da bolj ko zaposleni odkriva stres oz. stresne situacije, bolj teži k 
zdravstvenemu absentizmu oz. odsotnosti z delovnega mesta zaradi bolezni; zaposleni 
pogosteje razmišlja o zamenjavi zaposlitve, skratka »ne more več naprej!«. 

Vse trditve med seboj statistično značilno korelirajo (p=<0,005). To pomeni, da so tisti, ki na 
delovnem mestu zaznavajo/odkrivajo več stresnih situacij, tudi večkrat odsotni z dela. S tem 
smo potrdili predhodno zastavljeno hipotezo.  

3.3 Simptomi stresa  

3.3.1 Opisne statistike sklopa simptomi stresa 

V drugem sklopu so vprašani ocenjevali trditve, ki ocenjujejo njihovo telesno in čustveno 
počutje. Na podlagi ocen lahko izračunamo, pod kakšnim stresom so udeleženci. Trditve so 
ocenjevali na lestvici: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – neprestano (tabela P 
8, priloga 2). 
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3.3.2 Izračun indeksa simptomi stresa 

Iz vseh spremenljivk, ki beležijo stres na delovnem mestu, smo oblikovali skupno 
spremenljivko – indeks simptomov stresa. Indeks smo sestavili tako, da smo sešteli vse 
spremenljivke s katerimi merimo simptome stresa: b1+b2+b…+b30 = indeks simptomi stresa. 
V spodnji tabeli so predstavljene deskriptivne statistike indeksa. 

Tabela 6: Indeks simptomi stresa – deskriptivne statistike 

 Descriptive Statistics N Minimum Maksimum Povprečje 
Standardni 

odklon 
  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Indeks simptomi stresa 331 30 150 64,60 21,07 
Valid N (listwise) 331         

Trditve, s katerimi smo ocenili simptome stresa, je ocenjevalo 270 udeležencev raziskave. Z 
ocenami trditev so udeleženci lahko zbrali najmanj 30 točk in največ 150 točk. Tudi najnižje 
in najvišje število vseh zbranih točk med njimi sta ravno minimum in maksimum zbranih 
točk; eden od udeležencev je pri oceni stresa zbral najnižje možno število točk, medtem ko sta 
najvišje možno število zbrala dva udeleženca. Srednja vrednost indeksa je 64,60, standardni 
odklon pa 21,07.  

Ocene udeležencev smo razvrstili glede na stopnje stresa, ki jih je v teoriji predstavil Powell 
(1999, 6–17). Preseženih 70 točk je označil za hud stres, pri posamezniku je prisotnih veliko 
simptomov stresa, zahteve okolja presegajo zmožnosti zaposlenih, delovanje posameznika 
pade. Od 50-70 točk kaže na zmerno obremenjenost s stresom. V ravnotežju ima stopnja 
stresa pozitiven učinek, saj potiskajoče sile spodbujajo posameznika, da dela bolje (Rollins et 
al. 1998, 275). Pomanjkanje stresa kaže zbranih manj kot 50 točk; pri zaposlenih se lahko 
pojavijo težave kot brezvoljnost, počasnost in neučinkovitost (Powell 1999, 6–17). 

Stopnja stresa:  
– manj kot 50 točk: nizek stres, 
– od 50-70 točk: zmeren stres, 
– nad 70 točk: hud stres. 

Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev – rekodiran indeks simptomi stresa 

indeks_B_rec   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nizek stres 100 29,4 30,2 30,2 

Zmeren stres 122 35,9 36,9 67,1 
Hud stres 109 32,1 32,9 100,0 
Total 331 97,4 100,0   

Missing System 9 2,6     
Total 340 100,0     
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Udeleženci so enakomerno razporejeni znotraj obravnavanih kategorij. V vsako spada 
približno tretjina vprašanih.  

V nadaljevanju smo s pomočjo kontingenčnih tabel in pripadajočih statistik, ki omogočajo 
sklepanje o povezanosti spremenljivk, preverili ali na stopnjo stresa, ki jo doživljajo 
zaposleni, vpliva njihova organizacija, starost, izobrazba ali delovno mesto.  

3.4 Obvladovanje stresa 

3.4.1 Opisne statistike sklopa obvladovanje stresa 

V tretjem sklopu vprašalnika smo preverjali, kako se udeleženci soočajo s stresom. Ocenjevali 
so 30 pozitivno usmerjenih trditev, na lestvici 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 
– neprestano (tabela P 9, priloga 2). 

3.4.2 Izračun indeksa obvladovanje stresa 

Posamezne trditve iz sklopa vprašanj, ki opisujejo obvladovanje stresa na delovnem mestu, 
tvorijo po Powellu (1999, 80–81) naslednje dimenzije:  

A c1, c7, c13, c19, c25 = kaže samozavest 
B c2, c8, c14, c20, c26 = upravljanje s časom 
C c3, c9, c15, c21, c27 = racionalno razmišljanje 
D c4, c10, c16, c22, c28 = ustvarjanje boljših medčloveških odnosov 
E c5, c11, c17, c23, c29 = skrb zase 
F c6, c12, c18, c24, c30 = neprilagojenost 

Iz vsake od zgoraj opredeljenih dimenzij smo s seštevanjem spremenljivk sestavili posamezen 
sklop.  

Osnovne statistike dimenzij najdemo v tabeli P 10, priloga 2. 

Ugotavljali smo, ali se srednje vrednosti indeksov razlikujejo od hipotetičnega povprečja. 
Najvišja možna ocena indeksa je 25 (vsak indeks je sestavljen iz 5 trditev, ki so lahko 
ocenjene z največ 5). Hipotetično srednjo vrednost predstavlja srednja vrednost: 12,5. 
Ugotovimo, da so vsi indeksi ocenjeni nadpovprečno (tabela P 11, priloga 2), kar pomeni, da 
udeleženci raziskave dobro obvladujejo stres. Pri tem jim najbolj pomagajo dobri 
medčloveški odnosi (M=18,97), odklon od hipotetične srednje vrednosti je 6,47; sledi 
racionalno razmišljanje (M=16,67), pri tej trditvi pa je odklon 4,17.  
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Izračunane indekse smo tudi delili in dobili povprečne vrednosti za vsak posamezni sklop na 
lestvici od 1 do 5. Ocene smo prikazali tudi tako, ker si jih na petstopenjski lestvici lažje 
predstavljamo. Predstavljene so spodaj.  
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Slika 9: Sklop C – Povprečja posameznih dimenzij 

3.4.3 Analiza H2 

Preverili smo, ali lahko hipotezo H2, ki smo jo opredelili na začetku, potrdimo. 

H2: Obvladovanje stresa na delovnem mestu ima signifikantno pozitiven vpliv na absentizem. 

Najprej smo izračunali korelacijsko matriko med indeksom obvladovanje stresa in indeksom 
o, ki je seštevek spremenljivk o1, o4 in o5 (v nadaljevanju indeksi odsotnosti).  
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Tabela 8: Korelacijska tabela H2 

Correlations   Indeks_odsotnost  Indeks obvladovanje stresa 
Indeks odsotnost Pearson Correlation 1 -0,124* 

Sig. (2-tailed)   0,024 
N 340 333 

Indeks obvladovanje 
stresa 

Pearson Correlation  1 
Sig. (2-tailed)    
N  333 

Signifikanca med indeksoma je manjša od 0,05, kar pomeni, da sta spremenljivki statistično 
značilno povezani. Vrednost Pearsonovega koeficienta je negativna. To pomeni, da so tisti, ki 
bolje obvladujejo stres, tj. so mu manj podvrženi, so samozavestni, skrbijo zase in imajo 
dobro socialno mrežo, na katero se lahko oprejo, manj nagnjeni k izostajanju z dela. Hipotezo 
smo potrdili. 

3.5 Primerjave neodvisnih spremenljivk s simptomi stresa 

3.5.1 Vpliv delovne organizacije na simptome stresa  

V prilogi 2, tabela P 12, smo za vsako neodvisno spremenljivko prikazali deskriptivne 
statistike glede na skupni indeks simptomi stresa. 

   

Slika 10: Vpliv delovne organizacije na simptome stresa 

Statistični izračuni nam kažejo, da zaposleni v negovalnih timih kažejo več simptomov stresa 
kot zaposleni v gospodarski družbi. Največja razlika se pokaže pri tistih, ki so se glede na 
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simptome stresa uvrstili v najmanj stresno skupino. Nekaj več kot polovico (52,9 %) 
zaposlenih v gospod. družbi ne kaže simptomov stresa. Med med. sestrami/zdravsteniki je 
takšna le slaba četrtina vseh vprašanih (24,3 %). V drugo skupino, ki že kaže zmerne 
simptome stresa, spada tretjina enih in drugih (negovalni timi: 37,3 %; gospodarska družba: 
35,3 %). V opredelitvi hud stres se ponovno pokaže večja razlika med obema organizacijama. 
Vsak četrti zaposleni v neg timih kaže hude simptome stresa, medtem ko je v gospodarski. 
družbi tak le vsak deseti.  

Ali je povezanost med stopnjo stresa in delovno organizacijo statistično značilna, smo 
preverili s hi-kvadrat statistiko (Chi-Square Test). Pred interpretacijo smo preverili, ali je test 
zanesljiv (opomba pod tabelo). Vse celice imajo dovolj visoko pričakovano frekvenco (več 
kot 5), kar pomeni, da je test zanesljiv.  

Tabela 9: Hi-kvadrat: indeks_B in organizacija 

 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 26,335a 2 0,000 
Likelihood Ratio 27,343 2 0,000 
Linear-by-Linear Association 26,067 1 0,000 
N of Valid Cases 331     

a. 0 cells (,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,54. 

Ker je hi-kvadrat test zanesljiv in signifikanca manjša od 0,05, lahko ničelno domnevo 
zavrnemo in sklepamo, da sta stopnja stresa in delovna organizacija statistično značilno 
povezani. Moč povezanosti lahko preverimo še s Cramerjevim koeficientom. Ta se razteza na 
intervalu od 0 do 1, kjer se pri 0,1 kaže šibka povezanost, pri 0,3 pa že lahko govorimo o 
močni povezanosti. V našem primeru znaša vrednost Cramerjevega koeficienta 0,282, rečemo 
lahko, da je povezanost srednje močna.  

S pomočjo t-testa smo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med stopnjo stresa 
znotraj proučevanih organizacij. 

Tabela 10: T-test: indeks_B in organizacija 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

95 % 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Indeks_B  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal variances 
assumed 

11,636 0,001 4,830 329 0,000 13,40 2,77 7,94 18,85 

Equal variances 
not assumed 

    6,328 168,493 0,000 13,40 2,11 9,22 17,58 



 

69 

Rezultat pokaže, da je stopnja oz. višina stresa znotraj obeh organizacij statistično značilna. 
Glede na predhodne rezultate (slika 10, 67) lahko rečemo, da je v gospodarski družbi značilno 
več zaposlenih pod nizkim stresom, med medicinskami sestrami/zdravstveniki pa je značilno 
več takšnih, ki trpijo hud stres.  

Simptomi stresa glede na oddelek znotraj javnega zavoda 

Najprej smo predstavili deskriptivne statistike za vsak oddelek posebej (tabela P 13, priloga 
2).  

Glede na oceno stresa so znotraj treh skupin razvrščeni, kot kaže tabela 11. 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev – simptomi stresa po oddelkih v bolnišnici 

Stres Nizek Zmeren Hud 
Oddelek za pljučne bolezni 18,2 % 21,2 % 60,6 % 
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin 8,7 % 34,8 % 56,5 % 
Kirurška urgentna specialistična dejavnost 21,7 % 30,4 % 47,8 % 
Oddelek za travmatologijo 23,5 % 32,4 % 44,1 % 
Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo 28,6 % 33,3 % 38,1 % 
Oddelek za nevrološke bolezni 16,7 % 50,0 % 33,3 % 
Oddelek za psihiatrijo 30,4 % 37,5 % 32,1 % 
Klinika za pediatrijo 34,4 % 46,9 % 18,8 % 
Oddelek za perinetologijo 29,4 % 58,8 % 11,8 % 

Zaposleni, kjer več kot polovica kaže hude simptome stresa so: Oddelek za pljučne bolezni in 
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin. Na drugi strani pa manj 
kot 20 % zaposlenih na pediatriji in perinetologiji izkazuje zmeren stres.  

S pomočjo enosmerne analize variance (Oneway Anova) smo preverili, ali obstajajo značilne 
razlike med povprečji med oddelki, prikazanimi v tabeli 11.  

V naslednji tabeli (12) so prikazani rezultati preverjanja domnev o enakosti povprečij v vseh 
skupinah. Za test je uporabljena F statistika. Stopnja značilnosti je 0,001. Ničelno domnevo 
tako zavrnemo in sklepamo, da sta povprečja različna vsaj v dveh skupinah.  

Tabela 12: ANOVA – simptomi stresa in oddelki bolnišnice 

indeks_B Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 12679,343 8 1584,918 3,595 0,001 
Within Groups 111981,06 254 440,87     
Total 124660,403 262       

Da bi lahko ugotovili, znotraj katerih skupin so povprečja različna, smo pregledali 
Bonferronijev test (tabela P 14, priloga 2). V tabeli lahko vidimo, katere skupine se med seboj 
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značilno razlikujejo. Statistično značilno se od Klinike za pediatrijo (M=58,47) razlikujeta 
Oddelek za pljučne bolezni (M=74,48) in Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in 
terapijo bolečin (M=76,48). V slednjih dveh so zaposleni pod značilno višjo stopnjo stresa. 
Glede na vse pridobljene podatke lahko rečemo, da obstajajo statistično značilne razlike med 
stopnjami stresa znotraj obeh organizacij in oddelki znotraj bolnišnice. 

3.5.2 Vpliv spola na simptome stresa 

Proučili smo, ali obstajajo razlike med moškimi in ženskami glede na doživljanje stresa. 
Moški kažejo manj simptomov stresa kot ženske. Pod hudim stresom je 25,0 % moških in 
35,1 % žensk. V skupini, ki je pod nizkim stresom, je 43,1 % vseh moških in 26,6 % vseh 
žensk.  
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Slika 11: Vpliv spola na simptome stresa 

Razlike med skupinama samo preverili še s t-testom (tabela P 15, priloga 2).  
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Tabela 13: T-test, simptomi stresa in spol 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

95 % 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

indeks_B F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal variances 
assumed 

0,001 0,971 -2,410 329,000 0,016 -6,718 2,787 -12,202 -1,235 

Equal variances 
not assumed     -2,371 111,037 0,019 -6,718 2,834 -12,333 -1,104 

Pri statistični značilnosti p=0,16 lahko trdimo, da značilne razlike med skupinama obstajajo. 
Glede na povprečje so ženske (M=66,07) pod večjim stresom kot moški (M=59,35). 

3.5.3 Vpliv starosti na simptome stresa 

Tudi starost statistično značilno vpliva na simptome stresa. S starostjo stopnja stresa 
sorazmerno narašča.  
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Slika 12: Vpliv starosti na simptome stresa 

Iz zgornje slike je razvidno, da je kar 87,8 % najstarejših (50 let in več) pod zmernim ali 
hudim stresom. Med najmlajšimi pa se v to skupino uvršča 56,0 % udeležencev. Med 
najmlajšimi najdemo tudi največjo skupino tistih, ki so pod nizkim stresom (44,1 %). Ali 
obstajajo statistično značilne razlike med starostnimi skupinami in simptomi stresa, ki jih 
doživljajo, smo preverili s pomočjo enosmerne analize variance (Oneway Anova).  
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Tabela 14: ANOVA – simptomi stresa in starost 

Indeks simptomi stresa Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5028,090 3 1676,03 3,872 0,010 
Within Groups 141531,064 327 432,82     
Total 146559,154 330       

Razlike med starostnimi skupinami so statistično značilne p=0,01, pri df=3 in F=3,187. Da bi 
lahko preverili, med katerimi skupinami obstajajo statistično značilne razlike smo uporabili 
Bonferronijev test (tabela P 16, priloga 2). 

Starostne skupine, med katerimi obstajajo statistično značilne razlike, smo zasenčili. Glavna 
ugotovitev je, da obstajajo statistično značilne razlike med najmlajšo starostno skupino (do 30 
let) in ostalimi tremi starostnimi skupinami. Te tri se med seboj statistično značilno ne 
razlikujemo. Če podatke povežemo z zgoraj predstavljenimi frekvenčnimi porazdelitvami, 
lahko trdimo, da se stres, ki ga udeleženci doživljajo, značilno viša s starostjo.  

3.5.4 Vpliv izobrazbe na simptome stresa 

Simptomi stresa so drugače razporejeni tudi glede na doseženo izobrazbo.  

 

Slika13: Vpliv izobrazbe na simptome stresa 

Največ tistih, ki so pod nizkim stresom najdemo v skupini najvišje izobraženih, medtem ko je 
v skupini, ki je najnižje izobražena, največ tistih udeležencev, ki so pod hudim stresom. Ali 
obstajajo statistično značilne razlike, smo preverili z analizo variance (Oneway Anova). 
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Tabela 15: ANOVA – vpliv izobrazbe na simptome stresa 

indeks_B Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5622,676 3 1874,225 4,349 0,005 
Within Groups 140936,478 327 430,998     
Total 146559,154 330       

Test nam pokaže, da obstajajo značilne razlike med skupinama. Bonferronijev test (tabela P 
17, priloga 2) nam pokaže, da statistično značilne razlike najdemo med najvišje izobraženimi 
(univerzitetna izobrazba ali več) in najnižje izobraženimi (srednja šola). Na takšen izid 
vplivajo različni faktorji: varnost zaposlitve, višja plača, večja avtonomija pri delu.  

3.5.5 Vpliv vrste zaposlitve na simptome stresa 

Glede na frekvenčno porazdelitev doživljajo najnižji stres tisti, ki v organizaciji delajo (stalno 
ali občasno) honorarno.  
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Slika 14: Vpliv vrste zaposlitve na simptome stresa 

V teh dveh kategorijah ne najdemo nikogar, ki bi bil pod hudim stresom. Ljudje, ki so 
zaposleni za nedoločen ali določen čas, so pogosto pod hudim stresom. Pod hudim stresom je 
tako vsak četrti, zaposlen za določen čas in kar vsak tretji, zaposlen za nedoločen čas. 
Statistično značilno razliko varianc med skupinami smo preverili z Anovo.  
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Tabela 16: ANOVA – vpliv vrste zaposlitve na simptome stresa 

indeks_B Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5766,567 3 1922,189 4,470 0,004 
Within Groups 139755,427 325 430,017     
Total 145521,994 328       

Statistično značilne razlike med skupinami obstajajo. Bonferronijev test (tabela P 18, priloga 
2) nam pokaže, da so te razlike najbolj vidne med tistimi, ki so zaposleni za nedoločen čas in 
tistimi, ki delajo stalno honorarno delo. Razlog je verjetno treba iskati v večji odgovornosti 
zaposlenih za nedoločen čas in večjih obremenitvah pri delu. 

3.5.6 Vpliv delovnega mesta na simptome stresa – negovalni timi medicinskih 
sester/zdravstvenikov 

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike med stopnjami stresa glede na delo, ki 
ga udeleženci raziskave opravljajo.  

Tabela 17: Deskriptivne statistike glede na vrsto delovnega mesta 

 N M SD Min Max 
MS/ZT 171 68,9240 22,74798 31,00 150,00 
VMS/DMS/DZ 34 64,4412 19,02501 37,00 107,00 
DMS/DZ, vodja tima ali nadzorna medicinska sestra 42 64,3810 21,26712 34,00 114,00 
MS/ZT/VMS/DMS/DZ s specialnimi znanji 6 74,8333 16,77399 56,00 105,00 
glavna medicinska sestra 3 47,6667 6,42910 43,00 55,00 
Total 256 67,4727 21,91998 31,00 150,00 

Legenda: 
MS/ZT – medicinska sestra, zdravstveni tehnik, 
VMS – višja medicinska sestra, 
DMS – diplomirana medicinska sestra, 
DZ – diplomirani zdravstvenik. 
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Slika 15: Vpliv delovnega mesta na simptome stresa 

V zgornji sliki so predstavljeni podatki za zaposlene v negovalnih timih medicinskih 
sester/zdravstvenikov. Glede na test razlik varianc med skupinami značilnih razlik ni (tabela P 
19, priloga 2). Razlike se sicer nakazujejo v deskriptivnih podatkih (tabela 17), vendar so 
vzorci premajhni, da bi te razlike potrdile statistično pomembnost.  

3.6 Odsotnost z delovnega mesta glede na neodvisne spremenljivke  

Odsotnost z delovnega mesta smo ocenjevali na podlagi treh vprašanj. Za vsakega od teh 
vprašanj smo primerjali neodvisne in odvisne spremenljivke med seboj. Rezultati so prikazani 
v točkah od a) do c). Na koncu smo preverili tudi razlike med neodvisnimi spremenljivkami 
in indeksom odsotnosti, ki je sestavljen iz o1, o4 in o5.  

a) O1 – Ali je vaše delo tako stresno, da ne morete več »naprej«? Lestvica: 1 – nikoli, 2 – 
redko kdaj, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – nenehno.  

Srednje vrednosti spremenljivk niso visoke. Mediana se giblje med 2 in 3, kar pomeni, da so 
udeleženci pod takim stresom, da ne morejo več »naprej« včasih oz. redko (tabela P 20, 
priloga 2).  

S pomočjo t-testa smo preverili tudi, ali se povprečja med izbranimi skupinami razlikujejo. Za 
spremenljivki zavod in spol smo uporabili t-test za neodvisne vzorce (Independent sample T-
test). Rezultati so prikazani v spodnji tabeli. 
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Tabela 18: T-test, o1 in zavod, spol 

T-test Levinov 
test t Stopnja 

prostosti 
Stopnja 

značilnosti 
Razlika 

povprečij 
95 % stopnja zaupanja za 

aritmetično sredino 
           Spodnja meja Zgornja meja 
Zavod  0,000 7,282 128,351 0,000 0,761 0,105 0,554 
Spol 0,742 -3,552 338 0,000 -0,433 0,122 -0,673 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike med obema organizacijama (p=0,000). 
Na podlagi tega lahko sklepamo, da so povprečne ocene med skupinama različne. Povprečje v 
negovalnih timih je 2,6 in v gospodarski družbi 1,84, zato lahko rečemo, da so zaposleni v 
negovalnih timih medicinskih sester/zdravstvenikov statistično značilno večkrat pod tako 
hudim stresom, da ne morejo več »naprej«.  

Značilne razlike se pokažejo tudi pri spolu (p=0,000). Za ženske statistično značilno velja, da 
je njihovo delo tako stresno, da ne morejo več »naprej«.  

Za ostale neodvisne spremenljivke smo uporabili test enosmerna analiza variance (Oneway 
Anova). 

Starost: Udeleženci raziskave so glede na starost statistično različno obremenjeni. 
Signifikanca med skupinama je 0,005. F=4,412 df=3. Preverili smo tudi, med katerimi 
skupinami je statistično značilna razlika. To nam pove Bonferronijev test (tabela P 21, priloga 
2).  

Tabela 19: ANOVA – starost in o1 

Starost Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 11,449 3 3,816 4,412 0,005 
Within Groups 290,599 336 0,865     
Total 302,047 339       

Izkaže se, da obstaja razlike med najmlajšimi (starimi do 30 let; M=2,17) in najstarejšima 
starostnima skupinama: od 41 do 50 let; M=2,6 in starimi več kot 50 let (M=2,68). Izračun 
nam pove, da so starejši značilno bolj obremenjeni kot mlajši udeleženci.  

Izobrazba: Izobrazba statistično značilno vpliva na stres (p=0,001, F=5,958, df=3). Ponovno 
smo uporabili Bonferronijev test za preverjanje značilnih razlik med skupinami (tabela P 22, 
priloga 2).  
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Tabela 20: ANOVA – izobrazba in o1 

Izobrazba Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15,257 3 5,086 5,958 0,001 
Within Groups 286,790 336 0,854     
Total 302,047 339       

Ugotovimo lahko, da so udeleženci s srednjo šolo pod veliko večjim pritiskom kot tisti z 
univerzitetno izobrazbo (M=2,5; 1,82). Pod značilno večjim stresom kot univerzitetno 
izobraženi so tudi tisti, ki imajo zaključeno visoko šolo (M=2,25; 1,82).  

Vrsta zaposlitve: Tudi vrsta zaposlitve statistično značilno vpliva na stopnjo stresa (p=0,025, 
F=3,159, df=3). Pogledali si bomo tudi Bonferronijev test (tabela P 23, priloga 2).  

Tabela 21: ANOVA – vrsta zaposlitve in o1 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8,269 3 2,756 3,159 0,025 
Within Groups 291,473 334 0,873     
Total 299,743 337       

Razlike med tistimi, ki opravljajo stalno honorarno delo in tistimi, ki so zaposleni za 
nedoločen čas, so statistično pomembne. Občutek, da zaradi stresa ne morejo več naprej, 
imajo večkrat tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas (M=2,5; 1,62).  

b) O4 – Stres je pogosto povzročitelj odsotnosti z delovnega mesta. Se vam zgodi, da se zaradi 
stresa zatečete v bolniško? Lestvica: 1-nikoli, 2-redko kdaj, 3-včasih, 4-pogosto, 5-nenehno.  

Odgovor, ki ga udeleženci navajajo največkrat, je 1-nikoli. Mediana se pri tej vrednosti zgosti 
pri vseh skupinah (tabela P 24, priloga 2). V nadaljevanju bomo pogledali ali med skupinami 
obstajajo statistično značilne razlike.  

Za izračun značilnosti znotraj skupin bomo uporabili t-test.  

Tabela 22: T-test, o4 in zavod, spol 

T-test Levinov 
test t Stopnja 

prostosti 
Stopnja 

značilnosti 
Razlika 

povprečij 
95 % stopnja zaupanja za 

aritmetično sredino 
      Spodnja meja Zgornja meja 

Zavod  0,000 2,381 338 0,018 0,176 0,074 0,031 
Spol 0,144 -0,844 338 0,399 -0,061 0,072 -0,203 

Statistično značilne razlike ugotovimo med organizacijama, medtem ko razlik po spolu ni 
(p=0,399). Za zaposlene v negovalnih timih je značilno, da se bolj pogosto zatečejo na 
bolniško zaradi stresa.  
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Starost: Ni statistično značilnih razlik med starostnimi skupinami (p=0,305, F=1,213, df=3) 
(tabela P 25, priloga 2). 

Izobrazba: Ni statistično značilnih razlik glede na doseženo izobrazbo (p=0,199, F=1,562, 
df=3) (tabela P 26, priloga 2). 

Vrsta zaposlitve: Ni statistično značilnih razlik glede obliko dela (p=0,935, F=0,142, df=3) 
(tabela P 27, priloga 2). 

c) O5 – Kako pogosto razmišljate o zamenjavi zaposlitve? Lestvica: 1-nikoli, 2-redko kdaj, 3-
včasih, 4-pogosto, 5-nenehno.  

Udeleženci raziskave redko razmišljajo o zamenjavi zaposlitve. Le tisti, ki so glede na vrsto 
zaposlitve zaposleni občasno honorarno, o menjavi službe razmišljajo včasih, kar je 
razumljivo in lahko razložimo z željo po rednih oblikah zaposlitve pri teh udeležencih (tabela 
P 28, priloga 2).  

Razlike med skupinami bomo preverili z ustreznimi t-testi.  

Statistično značilne razlike se pojavijo med zaposlenimi v negovalnimih timih in zaposlenimi 
v gospodarski družbi, medtem ko značilnih razlik po spolu ni (p=0,601). Udeleženci, ki so 
zaposleni v negovalnih timih bolj pogosto razmišljajo o zamenjavi zaposlitve.  

Starost: Udeleženci raziskave glede na starost statistično pomembno različno razmišljajo o 
zamenjavi službe. Signifikanca med skupinama je <0,000 (F=7,649 df=3). Preverili smo tudi, 
med katerimi skupinami je statistično značilna razlika. To nam pove Bonferronijev test (tabela 
P 30, priloga 2).  

Stari med 31 in 40 let (M=2,82) iščejo novo zaposlitev bolj pogosto kot vse ostale starostne 
skupine. Med ostalimi starostnimi skupinami razlik ni.  

Izobrazba: Ni statistično značilnih razlik glede na doseženo izobrazbo (p=0,067, F=2,409, 
df=3), prav tako ne na vrsto zaposlitve (p=0,128, F=1,911, df=3). 

d) Primerjava skupnega indeksa odsotnost z delovnega mesta in neodvisnih spremenljivk 

Iz spremenljivk o1, o4 in o5 smo oblikovali skupni indeks odsotnost (tabela P 34, priloga 2). 
Preverili bomo, ali glede na skupno oceno obstajajo statistično značilne razlike znotraj 
kategorij neodvisnih spremenljivk.  
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Zavod 

Najprej smo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med izostanki z dela pri 
zaposlenih v negovalnih timih in v gospodarski družbi.  

Tabela 23: Opisne statistike t-test, indeks odsotnost in zavod 

  Zavod N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Odsotnost INDEX iz 
o1, o4 in o5 

Javni zavod 272 6,305 2,081 0,126 
Gospodarska 
družba 

68 5,118 1,179 0,143 

Glede na povprečje ocene odsotnosti se zaposleni v negovalnih timih medicinskih 
sester/zdravstvenikov javnega zavoda uvrščajo višje kot zaposleni v gospodarski družbi, ki se 
ukvarja s projektiranjem objektov in procesov. Ali obstajajo statistično značilne razlik med 
skupinama, bomo preverili s pomočjo t-testa.  

Tabela 24: T-test, indeks odsotnost in zavod 

 

Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

95 % 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

 F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

20,232 0,000 4,524 338 0,000 1,19 0,26 0,67 1,70 

Equal 
variances not 
assumed 

    6,229 184,459 0,000 1,19 0,19 0,81 1,56 

Signifikanca testa nam pokaže, da obstajajo statistično značilne razlike med skupinama. 
Zaposleni v negovalnih timih tako značilno večkrat manjkajo na delovnem mestu zaradi 
stresa.  
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Spol 

V prvi tabeli so predstavljene opisne statistike. 

Tabela 25: Opisne statistike, t-test, indeks odsotnost in spol 

 spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Odsotnost INDEX 
iz o1, o4 in o5 

1 moški 74 5,62 2,05 0,24 
2 ženski 266 6,19 1,96 0,12 

Razlike med skupinami smo primerjali s pomočjo t-testa. Kot lahko vidimo v tabeli 45, je 
signifikanca p=0,029, kar pomeni, da med moškimi in ženskami obstajajo razlike. Ženske so 
tiste, ki z dela statistično značilno večkrat izostajajo.  

Tabela 26: T-test, indeks odsotnost in spol 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 
INDEX 

odsotnost F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

0,040 0,841 -2,191 338 0,029 -0,57011 0,26018 -1,08188 -0,05833 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-2,140 113,077 0,035 -0,57011 0,26645 -1,09799 -0,04223 

Starost 

Med indeksom odsotnost in neodvisno spremenljivko starost obstajajo statistično značilne 
razlike (p=0,009) znotraj skupin. Med katerimi skupinami so značilne razlike, smo preverili z 
Bonfferonijevim  testom (tabela P 35, priloga 2).  

Tabela 27: Opisne statistike, indeks odsotnost in starost 

Odsotnost INDEX iz o1, o4 in o5 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 45,861 3 15,287 3,958 0,009 
Within Groups 1297,583 336 3,862     
Total 1343,444 339       

Statistično značilne razlike se pokažejo med skupino najmlajših, starih do 30 let in tistimi, ki 
so stari med 31 in 40 let. Izkaže se, da so najmlajši udeleženci tisti, ki so z dela odsotni 
redkeje kot udeleženci stari med 31 in 40 let. Med ostalimi skupinami pa statistično značilnih 
razlik ni.  
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Izobrazba 

Tabela 28: Opisne statistike, indeks odsotnost in izobrazba 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 43,388 3 14,463 3,738 0,011 
Within Groups 1300,056 336 3,869     
Total 1343,444 339       

Glede na Bonferronijev test (tabela P 36, priloga 2) obstajajo značilne razlike med tistimi, ki 
so univerzitetno izobraženi ter udeleženci s srednjo in visoko izobrazbo. Udeleženci, ki imajo 
univerzitetno izobrazbo so statistično značilno manj odsotni z dela kot tisti z visoko ali 
srednješolsko izobrazbo. 

Vrsta zaposlitve 

Tabela 29: Opisne statistike, indeks odsotnost in vrsta zaposlitve 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 22,681 3 7,560 1,924 0,125 
Within Groups 1312,162 334 3,929     
Total 1334,843 337       

Značilnih razlik med vrsto zaposlitve in odsotnostjo z dela ni, signifikanca je 0,125.  

3.7 Združevanje v skupine 

Sledi opis metod razvrščanja v skupine in način razvrščanja enot analize v skupine glede na 
spremenljivke. V tem poglavju bomo spoznali, kaj je pomebno pri razvrščanju enot in skupin 
ter pomen primerjave ključnih karakteristik skupin. Predstavili bomo  prikaz združevanja z 
dendrogramom. Nazadnje bomo skupine tudi opisali.  

3.7.1 Opis metod 

Z metodami razvrščanja v skupine, enote analize razvrstimo v skupine glede na 
spremenljivke, ki so za našo analizo relevantne. Pri razvrščanju je pomembno, da so si enote 
znotraj skupine čim bolj podobne, skupine pa kar se da različne. Te skupine nato poskušamo 
čim bolje opisati, poiskati njihove ključne karakteristike ter jih med seboj primerjati. 
Poznamo dva načina razvrščanja v skupine. Pri hierarhičnih metodah se v vsakem koraku 
postopka združita dve skupini ali se združi več skupin v novo skupino, pri čemer ni treba 
vnaprej določiti števila skupin. Potek združevanja lahko tudi grafično prikažemo, in sicer s 
tako imenovanimi drevesi združevanja ali dendrogrami. Pri nehierarhičnih metodah (na 
primer metoda voditeljev) se najprej določi množica predstavnikov posameznih skupin 
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(voditeljev), nato pa tvorimo skupine tako, da vsako enoto pripišemo k najbližjemu voditelju 
in postopek ponavljamo.  

V našem primeru smo uporabili Wardovo metodo hierarhičnega združevanja v skupine. 
Združevanje s to metodo smo ponazorili z dendrogramom. S pomočjo oblike tega drevesa 
smo nato lahko določili, v koliko skupin razvrstiti enote analize. Ugotovljeno število skupin 
smo nato uporabili pri metodi voditeljev (nehierarhično združevanje), saj ta od nas zahteva, da 
vnaprej določimo število skupin, v katere želimo razvrščati enote (Churchill 1999). 

3.7.2 Hierarhično razvrščanje v skupine po Wardovi metodi 

Za hierarhično razvrščanje v skupine smo v SPSS-u uporabili funkcijo Hierachical cluster 
analysis, kjer smo enote razvrstili v skupine po Wardovi metodi. Naredili smo več 
dendrogramov (z različnimi vzorci). Najbolj ustrezen je dendrogram z enim večjim 
preskokom, ki vzorec deli na dva dela.  
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Slika 16: Dendrogram 

3.7.3 Razvrščanje v skupine 

Metoda voditeljev od nas zahteva, da vnaprej določimo število skupin, v katere želimo 
razvrščati enote. V SPSS-u smo tako uporabili funkcijo K-Means cluster, kjer smo naše enote 
raziskave razvrstili v dve skupini (zanju smo se odločili na podlagi dendrograma). Za dve 
skupini smo se odločili zato, ker so razlike med povprečji tu nakazovale najbolj smiselno 
interpretacijo. 

Udeleženci so ocenjevali trditve na lestvici: 1 – nikoli, 2 –redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – 
neprestano. Višina povprečja je tako sorazmerna s stopnjo stresa. V tabeli je prikazano število 
enot v skupinah. Ker so bile pri devetih enotah manjkajoče vrednosti pri nekaterih dodatnih 
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spremenljivkah, so bile te izključene iz razvrščanja. Skupno razvrščenih enot je tako 331. V 
prvi skupni se nahajajo 104 enote, kar je 31,4 % vseh enot. Druga skupina je enkrat večja, v 
njej se nahaja 227 enot (68,6 %). 

Tabela 30: Število enot v posamezni skupini 

Skupina 1 104 (31,4 %) 
2 227 (68,6 %) 

Skupaj 331 
Manjkajoče vrednosti 9 

Ker na podlagi tabele P 37 (v prilogi 2) težko interpretiramo razlike med skupinami, jih je 
treba izračunati. Prikazane so v tabeli P 38 (priloga 2), in sicer z dogovorjenimi znaki, ki 
pomenijo velikost in smer razlike. Razlike so izračunane tako, da smo skupno povprečje 
posamezne spremenljivke primerjali s povprečjem znotraj vsake skupine glede na to 
spremenljivko.  

V prvo skupino, kjer so zajeti posamezniki, ki glede na oceno nenehno ali pogosto pod 
stresom, se uvršča 31,4 % vprašanih. V skupini, ki zajema tiste, ki pod stresom niso nikoli ali 
redko, pa je 68,6 % vprašanih. Ali obstajajo razlike med skupinama, smo preverili s pomočjo 
t-testa.  

V prvi tabeli smo preverili opisne statistike obeh skupin (tabela 31).  

Tabela 31: Razvrščanje v skupine: razlike povprečij 

Group Statistics QCL_1 Razvrščanje v skupine (2) N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Indeks simptomi 
stresa 

1 skupina 104 89,25 16,92 1,66 
2 skupina 227 53,31 10,51 0,70 
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Tabela 32: T-test, razvrščanje v skupine – simptomi stresa 

Independent 
Samples 

Test 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

95 % 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Indeks 
simptomi 

stresa F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

17,768 0,000 23,592 329 0,000 35,94 1,52 32,94 38,93 

Equal 
variances 
not assumed 

    
19,966 140,611 0,000 35,94 1,80 32,38 39,50 

Razlike med skupinama so statistično pomembne. Za boljšo opredelitev skupin smo v 
nadaljevanju poiskali razlike med prvo in drugo skupino glede na naslednje spremenljivke: 
zavod, spol, starost, in spremenljivke, ki merijo odsotnost iz delovnega mesta.  

3.7.4 Opis skupin 

1. skupina: Pogosto, neprestano pod stresom 

V prvo skupino spada več tistih, ki so zaposleni v negovalnih timih, to so zaposleni v javnem 
zavodu. Več je žensk, ki so starejše od 30 let. Zaposlene pa so za določen oz. nedoločen 
delovni čas.  

2. skupina: Nikoli, redko pod stresom  

V skupino, ki beleži nižjo stopnjo stresa, spadajo zaposleni v gospodarski družbi. Izkaže se 
tudi, da moški kažejo nekoliko manj simptomov stresa. Tukaj je treba poudariti tudi to, da je 
bilo v vzorec zajetih manj moških kot žensk, ki pa so večinoma zaposleni v podjetju 
gospodarski družbi. V primeru, da bi bil odstotek moških znotraj negovalnih timov večji, bi 
bila situacija morda drugačna. V tej skupini so v večji meri zastopani mlajši z občasno 
honorarno ali občasno stalno zaposlitvijo.  

3.8 Vpliv stopnje stresa na odsotnost z dela  

Na podlagi dobljenih skupin: 1 – Pogosto, neprestano sem pod stresom in 2 – Nikoli, redko 
sem pod stresom, smo s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce preverili, ali je povprečje 
vrednosti iste spremenljivke v eni skupini različna (oziroma ali večja ali manjša) od 
povprečne vrednosti v drugi skupini. Preverili smo, ali so tisti udeleženci, ki se uvrščajo v 
prvo skupino (pogosto, neprestano pod stresom) tudi pogosteje odsotni z delovnega mesta.  
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3.8.1 Izračun indeksa odsotnosti z dela 

Odsotnost z delovnega mesta smo v vprašalniku merili na podlagi več vprašanj. Ker je 
zanesljivost merjenja v primeru združevanja trditev, ki merijo enako dimenzijo večja, smo 
izračunali indeks, ki meri odsotnost z delovnega mesta. Da bi to lahko storili, smo najprej 
preverili, ali spremenljivke med seboj korelirajo.  

Tabela 33: Korelacija med spremenljivkami o1, o4 in o5 

    o1 o4  o5  
o1 Ali je vaše delo tako stresno, da ne 
morete več »naprej«? 

Pearson Correlation 1 0,308** 0,427** 
Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 
N 340 340 340 

o4 Stres je pogosto povzročitelj 
odsotnosti z delovnega mesta. Se vam 
zgodi, da se zaradi stresa zatečete v 
bolniško? 

Pearson Correlation  1 0,289** 
Sig. (2-tailed)    0,000 
N  340 340 

o5 Kako pogosto razmišljate o 
zamenjavi zaposlitve? 

Pearson Correlation   1 
Sig. (2-tailed)     
N   340 

Kot je razvidno iz tabele, so spremenljivke med seboj povezane (p=0,000). Tudi Spearmanov 
koeficient, ki meri povezanost med neparametričnimi – nenormalno porazdeljenimi 
spremenljivkami (o4) kaže povezanost.  

V nadaljevanju smo iz vseh treh spremenljivk sestavili nov indeks, ki smo ga poimenovali 
Odsotnost (Odsotnost=o1+o4+o5), ki je sestavljen iz naslednjih spremenljivk o1 – Ali je vaše 
delo tako stresno, da ne morete več »naprej«?, o4 – Stres je pogosto povzročitelj odsotnosti z 
delovnega mesta. Se vam zgodi, da se zaradi stresa zatečete v bolniško? in o5 – Kako pogosto 
razmišljate o zamenjavi zaposlitve? (Lestvica: 1 – nikoli, 2 – redko kdaj, 3 – včasih, 4 – 
pogosto in 5 – nenehno).  

Zanima nas, ali stopnja stresa vpliva na odsotnost z dela. V ta namen smo izračunali t-
statistiko, ki nam bo povedala, ali se vrednosti znotraj skupin značilno razlikujejo.  

Test pokaže, da se srednje vrednosti statistično značilno (p=0,000) razlikujejo, kar pomeni, da 
tisti, ki se uvrščajo v skupino, ki je pogosto oz. nenehno pod stresom, tudi značilno večkrat 
zbolevajo oz. so odsotni z delovnega mesta.  

Rezultati kažejo, da obstajata dve različni skupini v doživljanju simptomov stresa. Ena 
skupina je večkrat odstotna, druga manjkrat, kar sovpada s količino zaznavanja simptomov 
stresa. 
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Preventivna naravnanost oz. preprečevanje stresa je na delovnem mestu zelo pomembna pri 
zmanjševanju zdravstvenega absentizma, s čimer lahko potrdimo prvo hipotezo (priloga 2, 
tabeli P 39 in P 40). 

3.9 Regresija 

Regresijska analiza je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati linearen odnos med 
odvisno in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. S pomočjo regresijske analize smo 
ocenili parametre regresijskega modela in statistični pomen tega modela. S pomočjo 
regresijskega modela, ki smo ga sprejeli in ocenili njegove parametre, lahko iz vrednosti 
neodvisnih spremenljivk napovemo vrednost odvisne spremenljivke. 

3.9.1 Korelacije 

Za iskanje povezav med različnimi koncepti smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, ki 
ga lahko izpeljemo na podatkih, ki ne odstopajo pretirano od intervalne lestvice. Značilnost 
tega postopka je, da pokaže velikost linearne povezanosti spremenljivk X in Y, torej razmerje 
med pojasnjenim in celotnim standardnim odklonom za odvisno spremenljivko. Njegova 
vrednost sega od -1 do 1, skladno s pozitivnostjo oz. negativnostjo korelacije med 
spremenljivkama. Če je vrednost enaka 0, pojasnjevana in odvisna spremenljivka nimata so-
vpliva. Pearsonov koeficient je definiran kot vsota produktov standardnih odklonov obeh 
vrednosti v razmerju s stopnjami svobode oz. kot razmerje med kovarianco in produktom 
obeh standardnih odklonov (Sočan 2004; Pfajfar in Arh 1998). 
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Tabela 34: Regresija, korelacije 

Correlations  Indeks 
Odsotnost 

Indeks 
odkrivanje 

stresa 

Indeks 
simptomi 

stresa 

Indeks 
obvladovanje 

stresa 

Indeks Odsotnost  Pearson Correlation 1 0,482** 0,627** -0,124* 
Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,024 
N  336 331 333 

Indeks odkrivanje 
stresa 

Pearson Correlation  1 0,540** -0,035 
Sig. (2-tailed)    0,000 0,533 
N   327 329 

Indeks simptomi 
stresa 

Pearson Correlation   1 -0,106 
Sig. (2-tailed)     0,057 
N    324 

Indeks obvladovanje 
stresa 

Pearson Correlation    1 
Sig. (2-tailed)      
N     

Vsi trije indeksi so statistično značilno povezani z indeksom Odsotnost, medtem ko za 
povezanost med njimi tega ne moremo trditi. Indeks obvladovanje stresa z ostalima dvema 
indeksoma ne korelira. Pri povezanosti med odsotnostjo in obvladovanjem stresa je vrednost 
Pearsonovega korelacijskega koeficienta negativna (-0,124). To pomeni: boljše kot nekdo 
obvladuje stres (trditve so na letvici od 1 do 5 so ocenjene visoko), manj je odsoten z dela.  

3.9.2 Linearna regresija 

Z multiplo regresijo napovedujemo vrednost kriterija (odvisne spremenljivke) na osnovi dveh 
ali več prediktorjev (neodvisnih spremenljivk). Pri linearni regresiji se zahteva linearno 
povezanost s kriterijem, homoscidastičnost in normalno porazdelitev napake (Sočan 2004). 

V tabeli Model Summary nas je zanimala predvsem informacija, koliko variance odvisne 
spremenljivke pojasnimo z vsemi ključnimi neodvisnimi spremenljivkami. Ta odstotek 
najdemo pri R=0,459, kar pomeni, da z našim modelom pojasnimo 46 % variance (tabela P 
41, priloga 2). 

Preverili smo tudi, ali je celoten regresijski model statistično značilen, torej ali se teoretični 
model dobro prilagaja podatkom. Stopnja statistične značilnosti modela je 0,000, torej ničelno 
domnevo lahko zavrnemo in sklepamo, da je model kot celota statistično značilen (tabela P 
42, priloga 2). 

V tabeli 35 smo preverili vpliv vsake posamezne neodvisne spremenljivke.  
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Tabela 35: Regresija, koeficienti 

Koeficienti 

Model 
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti t Stopnja 
značilnosti 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,016 0,756   2,668*** 0,008 

indeks odkrivanj stresa 0,575 0,124 0,227 4,636*** 0,000 
indeks simptomi stresa 0,049 0,005 0,523 10,65*** 0,000 
indeks obvladovanje stresa -0,007 0,007 -0,044 -1,057 0,291 

a. Odvisna spremenljivka: Odsotnost. 

Rezultati kažejo, da na odsotnost z delovnega mesta statistično značilno vplivata dva 
dejavnika: odkrivanje stresa (p=0,000) in simptomi stresa (p=0,000). Za indeks obvladovanje 
stresa tega ne moremo trditi, saj je vrednost p=0,291, kar pomeni, da statistično značilnega 
vpliva ni. Standardni koeficient β nam razkrije smer in moč povezanosti spremenljivk. 
Odkrivanje stresa (β=0,227) in simptomi stresa (β=0,523) pozitivno vplivajo na odsotnost z 
dela. Simptomi stresa so tisti, ki imajo na odsotnost največji in najmočnejši vpliv. Zaključimo 
lahko, da je odkrivanje simptomov stresa in omejevanje stresnih situacij na delovnem mestu 
ključnega pomena za zmanjševanje odsotnosti z dela.  

3.10 Analiza odprtih odgovorov  

Kako bi lahko izboljšali delovne pogoje? 

Zaposleni so mnenja, da bi boljše delovne pogoje lahko ustvarili z več kadri; to navaja 
polovica vprašanih (55,6 %). Veliko bi doprinesli tudi bolje opremljeni prostori in boljša 
organiziranost dela (tabela P 43, priloga 2).  

Kateri so najtežavnejši vidiki vašega dela? 

V negovalnih timih so zaposleni najbolj obremenjeni zaradi izmenskega dela. Tudi samo delo 
zaposlenih je zelo obremenjujoče, saj morajo oskrbovati težke bolnike. K bolj tekočemu delu 
bi jim ponovno pomagalo večje število sodelavcev.  

V gospodarski družbi, ker se ukvarjajo s projektiranjem objektov in procesov pa zaposlene 
bremenijo predvsem prekratki roki za dokončanje projektov (tabela P 44, priloga 2). 
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Kaj bi lahko storili, da bi bile težave manj obremenjujoče? 

Da bi laže prenašali težko delo, si zaposleni želijo več prostega časa (56,4 %) in več 
dodatnega kadra (48,0 %). Tudi odnosi med zaposlenimi bi lahko bili boljši (36,2 %). 
Nekateri se želijo tudi dodatno izobraževati (30,7 %). (Tabela P 45, priloga 2). 

Kaj je pri vašem delu najboljše? 

Dejavniki, ki jih zaposleni izpostavljajo kot dobre, so odnosi s sodelavci, s katerimi je 
zadovoljnih 79,3 % vprašanih. Z njimi radi timsko sodelujejo (47,6 %). Všeč jim je, da lahko 
opravljajo raznoliko delo, še posebej pa so zadovoljni, ker s svojim delom lahko pomagajo 
bolnim (tabela P 46, priloga 2) .  

Če bi poskušali izboljšati delovne pogoje, kaj predlagate, da je treba ohraniti takšno kot je? 

Želijo si, da se odnosi z zaposlenimi ne bi spremenili (tabela P 47, priloga 2). 

Kaj po vaše mnenju lahko naredi delodajalec, da bo delovno okolje manj stresno? 

Za bolj učinkovite in zadovoljne delavce, bi po mnenju udeležencev raziskave moral 
delodajalec delo stimulirati z denarnimi nagradami, s pohvalami in z višjimi plačami (tabela P 
48, priloga 2).  

3.11 Sklepi iz empiričnega dela raziskave 

Z empirično raziskavo smo ugotavljali povezavo med dejavniki stresa na delovnem mestu v 
dveh izbranih okoljih in njihovem vplivu na zdravstveni absentizem. Nadalje smo ugotavljali, 
v kolikšni meri zaznavanje simptomov stresa vpliva na odsotnost z delovnega mesta in koliko 
obvladovanje stresa zmanjšuje zdravstveni absentizem. Naš namen je bil potrditi ali zavrniti 
naslednji hipotezi: 

H1: Odkrivanje stresa na delovnem mestu ima signifikantno pozitiven vpliv na absentizem. 

H2: Obvladovanje stresa na delovnem mestu ima signifikantno pozitiven vpliv na absentizem. 

Preverili smo, ali med indeksom odkrivanja stresa (spremenljivka je sestavljena iz vseh 
spremenljivk, ki nakazujejo stres na delovnem mestu) in odsotnostjo z dela obstaja povezava. 
Našo hipotezo smo preverili s testom korelacije. Vse trditve med seboj statistično korelirajo 
(p=0,005). To pa pomeni, da tisti, ki na delovnem mestu zaznavajo/odkrivajo več stresnih 
situacij, tudi večkrat odsotni z dela. S tem smo potrdili prvo hipotezo.  

Ugotovili smo, da zaposleni v gospodarski družbi zaznavajo manj stresa kot zaposleni v 
javnem zavodu. Tudi dejavniki stresa se med obema delovnima okoljema razlikujejo. V 
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javnem zavodu so najbolj nezadovoljni s plačo, s številom ur delovne obveznosti, količino 
odgovornosti, ki jim je zaupana, z odnosi med vodstvom in zaposlenimi in vodenjem 
organizacije. Prve tri dejavnike lahko vzročno povežemo. Delo na oddelkih v bolnišnicah je 
organizirano izmensko, tudi v času vikendov in praznikov, kar povečuje število opravljenih 
ur, ki pa se jih ne stimulira; tudi dežurstva niso razporejena primerno človekovemu 
biološkemu ritmu. Odgovornosti pri delu z bolnikom ni mogoče določiti, ker zaposlenega 
zavezuje poleg strokovnosti tudi moralna obveza. Vodenje je preveč razdrobljeno; navodila 
»z vrha« preidejo več vmesnih členov, ki so pri oskrbi bolnika zanemarljiva. Več stresnih 
dejavnikov se združi pri zaposlenem, prej se umakne na bolniško, ali celo zboli zaradi 
bolezni, ki jo povzroči dlje časa trajajoč pritisk. 

V gospodarski družbi plača ni med najpomembnejšimi dejavniki stresa; tudi število ur 
delovne obveznosti ne. Lahko sklepamo, da je delo primerno razporejeno in nagrajeno. 
Stresna pa je (kot v negovalnih timih) količina odgovornosti. To povezujemo s samim delom, 
s projektiranjem. Tudi ustreznost dela sposobnostim v gospodarski družbi je pomembnejši 
dejavnik stresa, kar nakazuje morebitno občasno prerazporeditev dela. 

H1: Odkrivanje stresa na delovnem mestu ima signifikantno pozitiven vpliv na absentizem; to 
potrjujemo tudi s statističnimi izidi, ki kažejo, da pri zaposlenih obstajata dve različni skupini 
v doživljanju simptomov stresa. S količino zaznavanja stopnje stresa je povezana odsotnost z 
delovnega mesta: ena skupina je odsotna večkrat, druga ni odsotna tolikokrat. 

Zaključimo, da je preventiva vsekakor boljša od kurative – preprečevanje stresa občutno 
pripomore k zmanjševanju absentizma.  

H2 smo potrdili s stališča naslednje razlage: zaposleni, ki so bolj samozavestni, skrbijo zase, 
imajo dobro socialno podporo, manj izostajajo z dela. Statistično smo to ugotovili z 
izračunom korelacijske matrike med indeksom obvladovanja stresa in indeksom 0, ki je 
seštevek spremenljivk o1, o4 in o5, oz. indeksom odsotnosti. Signifikanca med indeksoma je 
manjša od 0,05, vrednost Pearsonovega koeficienta je negativna. 

Regresijska analiza nam potrjuje, da se teoretični model prilagaja podatkom in je model kot 
celota statistično značilen. Rezultati so pokazali, da na odsotnost z delovnega mesta 
statistično značilno vplivata dva dejavnika: odkrivanje stresa in simptomi stresa, indeks 
obvladovanja pa statistično nima značilnega vpliva. Na odsotnost z dela (zdravstveni 
absentizem) pozitivno vplivajo odkrivanje stresa in simptomi stresa. Slednji imajo na 
absentizem največji vpliv.  

Iz celotne empirične raziskave lahko sklepamo, da odkrivanje simptomov stresa in 
omejevanje stresnih situacij v delovnem okolju zmanjšujeta zdravstveni absentizem 
zaposlenih. 



 

92 

4 SKLEPNE UGOTOVITVE IZ CELOTNE RAZISKAVE 

V sodobnem času se moramo zavedati, da stres predstavlja veliko škodo zaposlenim, naj bo to 
v javnem zavodu ali v gospodarski organizaciji. Ne samo to: škodo utrpi tudi sama 
organizacija in ne nazadnje tudi celotna družba. Zatekanje v zdravstveni absentizem ni 
rešitev, saj je kratkoročna in problemov ne razrešuje, ampak jih kopiči. Pomembno je 
zavedanje problema in njegovo zmanjševanje ali celo trajna odstranitev dejavnikov. 

4.1 Sklepi iz celotne raziskave 

Negativni stres je danes tisti element posameznikovega življenja, ki močno prispeva k 
slabšanju zdravja in pogosto vodi v zdravstveni absentizem. Dobro telesno in duševno zdravje 
pa je nujno za učinkovito delovanje posameznika in skupnosti. 

Za normalno življenje potrebujemo nekaj stresa. Težave nastanejo takrat, ko je stresnih 
situacij preveč, so premočne ali trajajo predolgo. Pretiran in ponavljajoč stres je povezan z 
nastankom številnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, bolezni kože, prebavil in rak. Stres 
močno vpliva tudi na duševno zdravje posameznika. Pozitivno duševno zdravje razumemo v 
luči notranjega zadovoljstva, dobrega osebnega počutja in notranjih virov moči za 
spoprijemanje z vsakdanjimi izzivi in težavami.  

Težave so pogosto povezane s problemi v medsebojnih odnosih, s posameznikovim socialno-
ekonomskim položajem, z različnimi stresnimi situacijami v delovnem okolju in 
nezmožnostjo ali nemočjo zaposlenega, da bi probleme pravočasno prepoznal/odkril, ukrepal 
in poiskal pomoč.  

Namen raziskave je bil poiskati povezavo med odkrivanjem stresa v delovnem okolju, 
njegovim obvladovanjem in vplivom na zdravstveni absentizem. 

V magistrski nalogi smo v teoretičnem delu raziskave, po pregledu relevantne strokovne 
literature in analize sekundarnih virov, opredelili stres kot družbeni pojav in kot pojav v 
delovnem okolju, osvetlili prepoznavne znake stresnih situacij in možnosti obvladovanja 
stresa. Opredelili smo zdravstveni absentizem, vzroke in posledice absentizma. Na osnovi 
navedenega smo pripravili vprašalnik, ki smo ga uporabili v empiričnem delu naloge. 

V empiričnem delu raziskave smo ugotovili, da odkrivanje stresa v delovnem okolju, 
prepoznavanje simptomov stresa in omejevanje stresnih situacij zmanjšuje zdravstveni 
absentizem zaposlenih.  

Raziskava je pri odkrivanju stresa na delovnem mestu pokazala povezavo med številom 
delovnih ur, količino odgovornosti in nezadovoljstvom s plačo: bolj so zaposleni nezadovoljni 
s svojo plačo, bolj so nezadovoljni s številom delovnih ur, količino odgovornosti in številom 
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nadrejenih. To se izkazuje predvsem v javnem zavodu, predvsem zaradi narave in 
organiziranosti dela; pri zaposlenih v gospodarski družbi ni zaznati toliko nezadovoljstva s 
plačo, pa tudi možnosti za napredovanje so večje. Korelacija med odkrivanjem stresa in 
odsotnostjo z dela je pokazala, da so zaposleni, ki na delovnem mestu zaznavajo več stresnih 
situacij, večkrat odsotni z dela.  

Z analizo drugega dela vprašalnika, ki se nanaša na simptome stresa, smo preverjali, ali na 
stopnjo stresa, ki jo doživljajo zaposleni, vpliva organiziranost, spol, starost, izobrazba ali 
delovno mesto. Zaposleni v javnem zavodu kažejo več simptomov – vsak četrti zaposleni je 
pod hudim stresom; enako stopnjo stresa čuti le vsak deseti zaposleni v gospodarski družbi. 
Tudi znotraj same organizacije javnega zavoda obstajajo statistično značilne razlike pri oceni 
stresa. Največ stresa je zaznati pri zaposlenih na oddelku za pljučne bolezni in oddelku za 
anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin. 

Statistično značilne razlike so izkazane med stresom, ki ga doživljajo ženske oz. moški. Glede 
na povprečje so ženske pod večjim stresom kot moški. Stopnja stresa narašča s starostjo, 
zaposleni z najvišjo izobrazbo pa izkazujejo najmanj stresa, kar lahko povežemo z varnostjo 
zaposlitve, višjo plačo in večjo avtonomijo pri delu. Na stopnjo stresa vpliva tudi vrsta 
zaposlitve; najmočnejši stres doživljajo zaposleni za nedoločen čas, kar lahko povezujemo z 
večjo stopnjo odgovornosti in delovnih obremenitvah. O vplivu delovnega mesta v javnem 
zavodu na stopnjo stresa ne moremo govoriti, ker so vzorci premajhni, da bi te statistike 
potrdile statistično pomembnost. 

Udeleženci raziskave v obeh organizacijah dobro obvladujejo stres: pri tem jim najbolj 
pomagajo dobri medčloveški odnosi in racionalno razmišljanje. Ugotovili smo, da so 
zaposleni, ki bolje obvladujejo stres, bolj samozavestni, znajo poskrbeti zase, imajo dobro 
razvito socialno mrežo, na katero se lahko oprejo, posledično pa so manj nagnjeni k 
izostajanju z delovnega mesta. 

Odsotnost z delovnega mesta smo analizirali iz odgovorov na tri vprašanja. Odgovori na 
vprašanje o stopnji stresnosti dela, so izkazali statistično značilne razlike med javnim 
zavodom in podjetjem gospodarsko družbo; zaposleni v zavodu se pogosteje znajdejo v hudih 
stresnih situacijah, tudi ženske čutijo stres močneje kot moški, starejši so značilno bolj 
obremenjeni kot mlajši, prav tako zaposleni za določen čas, univerzitetno izobraženi pa so 
pod manjšim stresom.  

V zdravstveni absentizem, bolniško odsotnost, pa se zaradi stresa pogosteje zatekajo zaposleni 
v naši nepridobitni organizaciji. Z dela večkrat izostajajo ženske, prav tako starostna skupina 
od 31 do 40 let in manj izobraženi zaposleni.  
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Prav tako o zamenjavi zaposlitve pogosteje razmišljajo zaposleni v zavodu, statistično 
značilno razliko najdemo tudi glede na starost. Stari med 31 in 40 let iščejo novo zaposlitev 
bolj pogosto kot vse ostale starostne skupine.  

V delovnih okoljih, ki so prežeta z različnimi obremenitvami, s pritiski in z negotovostjo, bolj 
kot kadarkoli potrebujemo praktične napotke in znanje za spoprijemanje s stresom ali 
travmatičnimi dogodki. V analizi odprtih odgovorov so zaposleni predlagali izboljšanje 
delovnih pogojev predvsem z več kadri, z bolje opremljenimi prostori in učinkovitejšo 
organiziranostjo  dela. V negovalnih timih so kot najbolj obremenjujoče izpostavili izmensko 
delo in delo s težko bolnimi osebami, v pridobitni organizaciji pa prekratke roke za 
dokončanje projektov. Zaposleni v obeh organizacijah kot veliko prednost navajajo dobre 
odnose med zaposlenimi, delo v timu. Delodajalci lahko, poleg izboljšanja organiziranosti 
dela, omilijo stresne situacije tudi s pohvalami in stimulacijami. 

Raziskava, ki smo jo naredili, kaže na skrb zbujajoče stanje predvsem v negovalnih timih 
javnega zavoda. Nacionalni program, cilji EU, trendi v svetu narekujejo filozofijo »Safety and 
healt first«, najprej varnost in zdravje. Kaže, da je do uresničenja te filozofije še dolga pot.  

Zavest v odnosu do varnosti in zdravja pri delu je v obravnavanih delovnih okoljih velika. 
Kaže pa, da v gospodarski družbi, tudi zaradi načina in oblike dela, lažje sprejmejo drugačen 
odnos do zdravja zaposlenih. V javnem zavodu bi morali »prevetriti« celoten sistem 
organiziranosti  dela. 

4.2 Prispevek k znanosti 

Delovno okolje, v katerem preživimo dobršen del dneva in življenja, je pomembno za osebno 
počutje zaposlenega, za njegovo zdravje in varnost. Ni odvisno samo od zakonodaje, ki jo 
predpisuje posamezna država, pač pa tudi od uzaveščanja in reševanja problemov na vseh 
ravneh: tako zaposlenega kot delodajalca ne glede na organizacijo. Cilj so zdravi, 
usposobljeni in zadovoljni zaposleni, ki trajnostno vplivajo na pozitivne rezultate dela in 
konkurenčnost na trgu dela. 

Teoretični del magistrske naloge podaja nova spoznanja o stresu v delovnem okolju in 
njegovih posledicah, ki se kažejo tudi v zdravstvenem absentizmu. Absentizem pa je ogledalo 
vsakega delodajalca.  

Stres in njegove posledice na zdravje so predmet obravnave številnih raziskav že vrsto let. 
Povezava stresa z absentizmom pa je nova; raziskave bodo zahtevale predvsem natančnejše 
opredelitve vzrokov izostajanja z delovnega mesta in nove študije rezultatov prepoznavanja 
simptomov stresa po odpravi ključnih situacij, ki zaposlenega pripeljejo v stresno situacijo in 
s tem v absentizem. 
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Praktični prispevek naše raziskave predstavljajo izidi raziskave v dveh različnih delovnih 
okoljih in opozarjajo predvsem na slabše razmere zaposlenih v javnem zavodu, v negovalnih 
timih v zdravstvu. Z našo raziskavo nismo zapolnili vrzeli, ki je v zadnjih letih več kot očitna 
pri raziskovanju povezav med odsotnostjo z dela in stresom. Pot smo samo nakazali: 
raziskava nas s pomočjo ocene odkrivanja in obvladovanja stresa v delovnem okolju lahko 
»usmeri«, kaj in kako bi lahko uporabili pri nadaljnih raziskavah in izdelavah strokovnih 
mnenj za izboljšanje situacij, povezanih z absentizmom kot posledico stresa.  

Naša raziskava je lahko tudi »usmeritev« stroki, zakonodajalcem in delodajalcem, torej tistim, 
ki se ukvarjajo z zdravjem in varnostjo zaposlenega in z ugotavljanjem izgub zaradi 
zdravstvenega absentizma.  

Z ozirom na to, da v Sloveniji, po trenutnih informacijah, še ni bilo izdelane obsežnejše 
raziskave o vplivu dejavnikov stresa na absentizem, je lahko naša raziskava v pomoč tistim, ki 
želijo izboljšati stanje obravnavane problematike v slovenskem družbenem okolju.  

Primerjati torej ne moremo, ponudimo pa lahko predloge za izboljšanje stanja, ki temeljijo na 
usvojenih teorijah o stresu in absentizmu in raziskovanju v praksi. 

Če hočemo ostati konkurenčni, moramo vlagati v človeka.  

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Biti zaposlen je danes življenjska prednost, hkrati pa je delovno okolje lahko vir številnih 
stresov. Mnogi težave iz življenjskega okolja prenašajo v delovno okolje. Nujno je, da 
zaposleni in delodajalci spoznajo osnovne značilnosti negativnega stresa v delovnem okolju, z 
njim povezane bolezni in predvsem možnosti za obvladovanje stresnih situacij.  

Izidi naše raziskave so nam omogočili narediti predloge za odpravo, ali vsaj zmanjšanje stresa 
v delovnem okolju negovalnih timov v javnem zavodu in gospodarski družbi, ki se ukvarja s 
projektiranjem. Ugotovili smo tudi, da nismo zajeli vseh stresorjev, ki negativno vplivajo na 
človekovo počutje in zdravje, saj so njihovi vplivi odvisni tudi od osebnosti posameznika.  

Tudi zdravstveni absentizen je obravnavan »površno«. Zakaj gredo zaposleni v bolniški 
stalež? Tega ni mogoče ugotoviti samo iz števila zdravstvenih izostankov, s katerimi 
razpolagajo zavodi in organizacije. S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli v obeh delovnih 
okoljih, lahko samo predvidevamo, da določeni stresor slabo vpliva na počutje posameznika. 
To pa samo, če ga ta prepozna kot simptom.  

V naslednjih raziskavah bo treba analizirati tudi tip osebnosti zaposlenega, ugotoviti, kakšen 
je odnos družbe do dejstva, da je nekdo v stresu: ali prevladuje mnenje, da nekdo ni kos 
delovnim nalogam in naj to delovno okolje zapusti!  
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V nadaljnih raziskavah bo treba vključiti interesne skupine na različnih področjih življenja in 
dela in primerjati dejavnike stresa in vpliv na zdravstveni absentizem. Nujno je treba oceniti 
ravnanje zaposlenih in delodajalcev po skupnih ugotovitvah, kje so zametki negativnega 
stresa in njegovega potencialnega vpliva na zdravstveni absentizem. Prav tako je v bodoče 
treba ugotoviti, ali vpliva zmanjšanje stresa na opustitev slabih navad pri posamezniku, kako 
vpliva na povečanje samozavesti ipd. Raziskovati je treba tudi trajanje posledic intervencije 
na daljši rok.  

Raziskave o vplivu stresa bi morali spodbujati tudi v mikro, manjših in srednje velikih 
podjetjih, kjer običajno namenijo manj denarja in znanja za posodabljanje delovnega okolja. 
Poiskati bi morali primere dobre prakse in na podlagi pozitivnih spodbud izdelati načrt za 
obvladovanje stresa in zmanjševanje absentizma, saj je absentizem ogledalo vsakega podjetja 
ali zavoda. 

Ključno pa se nam zdi dejstvo, da navkljub vsem teorijam o stresu, navodilom, kako naj 
ravnamo v primeru alarma, še nimamo niti enotnega pristopa k ugotavljanju stresnih situacij v 
delovnih okoljih niti zakona, ki bi določena ravnanja v delovnih okoljih prepovedoval. Vse 
preveč »uravnava« počutje zaposlenega dobiček podjetja. 

4.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

V raziskavo smo vključili samo dve delovni okolji: negovalne time v javnem zavodu in 
gospodarsko družbo. Za tako različni okolji smo se odločili zato, ker smo predvidevali, da se 
bodo tudi stresorji, simptomi, obvladovanje stresa bistveno razlikovali od delovnega okolja 
delovnega do okolja. Kljub določenim odstopanjem v prid gospodarski družbi, smo večino 
lahko poenotili. Podobnih raziskav, sploh pa ne primerjalnih raziskav med pridobitno in 
nepridobitno organizacijo, v Sloveniji še ni bilo narejenih. Tako ugotovitev ne moremo 
posploševati in jih obravnavati kot vzorec za pridobivanje relevantnih podatkov za 
zmanjševanje zdravstvenega absentizma. Prav tako pojem zdravstvenega absentizma 
vključuje vrsto drugih odsotnosti, ne samo kot posledico dejavnikov stresa.  

Prav tako je izbor domače in tuje strokovne literature subjektiven. Izsledki, ki so bili podani v 
omenjeni literaturi so več ali manj splošni, ali pa se nanašajo na ožjo skupino raziskovancev. 
Samo število vrnjenih vprašalnikov pa daje slutiti, da se zaposleni zavedajo moči vpliva 
dejavnikov stresa na zdravstveni absentizem, tudi pri vršnih managerjih v podjetjih, ki so 
odobrili raziskavo. 

Raziskava temelji na naslednjih predpostavkah: 
– zaradi specifičnosti dela so anketirani sodelavci/ke podvrženi stresu, ki ima za posledico 

zdravstveni absentizem oz. odsotnost z delovnega mesta; 
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– dejavniki stresa so v strokovni in znanstveni literaturi dovolj dobro opisani in preverjeni, 
da je njihovo preverjanje dalo uporabne izide; 

– anketirani so brez pritiskov in kakršnihkoli omejitev odgovarjali na zastavljena vprašanja; 
– uporabljeni modeli stresa na delovnem mestu (npr. ILO 2000) odražajo trenutno 

poznavanje sestavin in njihovih vplivov na posameznika in organizacijo; 
– dobljeni izidi iz anketnih vprašalnikov se razlikujejo glede na status organizacije 

(pridobitna – nepridobitna); dejavniki zaznavanja stresa imajo različno težo pri 
ocenjevanju sodelavcev; 

– izhodišče raziskave je v zaznavanju subjektivnih dejavnikov stresa in ne objektivnih (kot 
npr. tehničnih sestavin mikroklime, hrupa, kemijskih in bioloških škodljivosti ipd.); 

– z zaznavanjem stresa in z njegovim obvladovanjem lahko zmanjšamo njegov vpliv na 
zdravstveni absentizem;  

– celovitih raziskav o subjektivnih dejavnikih stresa na delovnem mestu in njihovem vplivu 
na zdravstveni absentizem je v Sloveniji malo in še te so opravljene v glavnem v 
pridobitnih organizacijah ter iz tehničnih vidikov. 

Omejitve: 
– merjenje pojava je temeljilo na podlagi subjektivnega presoje/ mnenja anketirancev, ki je 

lahko odraz tudi drugih trenutnih stanj v anketirani organizaciji ali širše (npr. vzdušje v 
družbenem okolju); 

– obstajajo tudi drugi možni dejavniki zdravstvenega absentizma kot npr. plača ipd., ki 
lahko vplivajo na absentizem, mi pa se z njimi raziskovalno nismo ukvarjali; 

– upoštevali smo pravočasno oddane odgovore s predpostavko, da so odgovori anketiranih 
verodostojni; 

– omejitev je predstavljal dostop do internih virov v organizaciji iz vidika zdravstvenega 
absentizma oz. odsotnosti z delovnega mesta po izgubljenih delovnih dnevih / urah; 

– v Sloveniji še ni bilo opravljenih raziskav na to vsebino in zato primerjava z drugimi 
organizacijami in dejavniki ne bo mogoča; 

– raziskovanje dejavnikov stresa in njihovega vpliva na zdravstveni absentizem smo 
opravili v zgolj dveh organizacijah, eni nepridobitni (javnem zavodu) in eni pridobitni 
(gospodarski družbi); 

– vzorec anketiranih je subjektivno izbran in takšne narave, da izidov iz raziskave ni 
mogoče posploševati na druge organizacije oz. dejavnosti;  

– vpliv dejavnikov stresa na zdravstveni absentizem ni vseboval drugih vidikov uspešnosti 
poslovanja v organizaciji kot npr. ekonomskega, pravnega, tehničnega, sociološkega, 
vzgojnega ipd. 
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VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE 

SPLOŠNI PODATKI 

Prosim, da obkrožite črko pred izbranim odgovorom: 

1. Spol: 

 M 
 Ž 

2. Starost:  

 do 30 let 
 31─40 let 
 41─50 let 
 nad 50 let. 

3. Izobrazba: 

 srednja šola (4-letna) 
 višja šola 
 visoka šola 
 univerzitetna izobrazba ali več 

4. Vrsta zaposlitve oz. opravljanja dela: 

 za nedoločen čas 
 za določen čas 
 stalno honorarno delo 
 občasno honorarno delo 

5. Status: 

 poročen  
 samski  
 z družino 

6. Število let delovne dobe (vpišite): _______________________ 

7. Delovno mesto (vpišite): _____________________________ 
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VPRAŠALNIK 

I. ODKRIVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU 

Delovno mesto je lahko pravo žarišče škodljivega stresa. Poskusite ugotoviti, v katerem 
pogledu je služba za vas najbolj stresna: pozorno preberite spodnja vprašanja in se pri vsakem 
odločite, koliko stresa vam povzroča; obkrožite oceno (Looker in Gregson 1993, 104−105): 

1 – ne povzroča stresa: 2 – rahlo stresno; 3 – zmerno stresno; 4 – zelo stresno; 5 – izjemno 
stresno. 

 Odkrivanje stresa na delovnem mestu  Ocena 
1. Delovni pogoji (prezračevanje, hrup svetloba, gretje)  1 2 3 4 5 
2. Svoboda pri izbiri odločitev 1 2 3 4 5 
3. Sodelavci – odnosi.  1 2 3 4 5 
4. Priznanje za dobro opravljeno delo.  1 2 3 4 5 
5. Število nadrejenih (več kot eden/ena).  1 2 3 4 5 
6. Količina odgovornosti, ki vam je zaupana. .  1 2 3 4 5 
7. Plača. 1 2 3 4 5 
8. Ustreznost dela vašim sposobnostim.  1 2 3 4 5 
9. Odnosi med vodstvom in zaposlenimi 1 2 3 4 5 

10. Priložnosti za napredovanje.  1 2 3 4 5 
11. Vodenje vaše organizacije.  1 2 3 4 5 
12. Upoštevanje vaših predlogov.  1 2 3 4 5 
13. Število ur delovne obveznosti.  1 2 3 4 5 
14. Raznolikost dela.  1 2 3 4 5 
15. Socialna varnost vaše zaposlitve.  1 2 3 4 5 
16. Svoboda pri delu.  1 2 3 4 5 

 

II. SIMPTOMI STRESA 

Razmislite o dogodkih v preteklem mesecu: pozorno preberite spodnja vprašanja in se pri 
vsakem odločite, katera ocena najbolj ustreza vašemu telesnemu in čustvenemu počutju; 
obkrožite jo (Powell 1999, 16−17): 1 – nikoli; 2 – redko; 3 – včasih; 4 – pogosto; 5 – 
neprestano. 
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 Kako prepoznamo stres?  Ocena 

1. Nenadoma me preplavijo občutki panike in strahu.  1 2 3 4 5 

2. Živčen/a in napet/a sem.  1 2 3 4 5 

3. Težko zaspim, ostanem buden/a ali se zgodaj zbudim.  1 2 3 4 5 

4. Skrbi me, ali se bo zgodilo nekaj strašnega.  1 2 3 4 5 

5. Razdražjiv/a sem in slabe volje.  1 2 3 4 5 

6. Neredno se prehranjujem- ali jem preveč ali pa premalo.  1 2 3 4 5 

7. Preveč kadim ali pijem, jemljem pomirjevala, droge  1 2 3 4 5 

8. Trpim zaradi želodčnih težav, driske ali zaprtosti.  1 2 3 4 5 

9. Težave imam s koncentracijo, spominom ali s sprejemanjem 
odločitev  

1 2 3 4 5 

10. Počutim se izčrpanega/o in utrujeno.  1 2 3 4 5 

11. Bojim se, da bom izgubil nadzor nad samim s seboj, se zlomil in 
zbolel.  

1 2 3 4 5 

12. Počutim se apatičnega/a, nobena stvar se mi ne zdi več 
pomembna  

1 2 3 4 5 

13. Med počitkom mi primanjkuje zraka.  1 2 3 4 5 

14. Čutim napetost v prsih, v vratu in glavi.  1 2 3 4 5 

15. Izogibam se težkim situacijam.  1 2 3 4 5 

16. Razmišljam negativno.  1 2 3 4 5 

17. Izgubljam zanimanje za spolnost.  1 2 3 4 5 

18. Trpim zaradi ščemenja v želodcu ali v prsih.  1 2 3 4 5 

19. Izgubljam zaupanje vase.  1 2 3 4 5 

20. Skrbi me, da ne bom kos zahtevam in dolžnostim.  1 2 3 4 5 

21. Mučijo me glavoboli in migrene.  1 2 3 4 5 

22. Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti.  1 2 3 4 5 

23. Pogosto sem pesimističen/a.  1 2 3 4 5 

24. Čutim, da sem pod pritiskom.  1 2 3 4 5 

25. Obseden/a sem z boleznimi, čistočo ali prehrano.  1 2 3 4 5 

26. Vsaka bolečina me skrbi.  1 2 3 4 5 

27. Zelo sem čustven/a in zlahka jočem 1 2 3 4 5 

28. Počutim se telesno izčrpanega/o.  1 2 3 4 5 

29. Imam občutek vrtoglavice, šibkosti in neresničnosti.  1 2 3 4 5 

30. Izogibam se prijateljem, nimam hobijev. 1 2 3 4 5 
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III. OBVLADOVANJE STRESA 

Razmislite o ocenjevanju vaših sposobnosti in načinu spopadanja s stresom: pozorno preberite 
spodnja vprašanja in se pri vsakem odločite, katera ocena trenutno najbolj ustreza vašemu 
vedenju; obkrožite jo (Powell 1999, 80−81): 1 – nikoli; 2 – redko; 3 – včasih; 4 – pogosto; 5 – 
neprestano. 

 Kako obvladujete stres?  Ocena 

1. Prosim za pomoč – to mi ni težko.  1 2 3 4 5 

2. Časovno se dobro organiziram.  1 2 3 4 5 

3. Kadar sem vznemirjen/a, znam razčleniti vzroke svojega počutja  1 2 3 4 5 

4. O svojih skrbeh se pogovarjam s prijatelji.  1 2 3 4 5 

5. Pazim na prehrano, zdravje, videz.  1 2 3 4 5 

6. S težkimi nalogami rad odlašam, neprijetnih situacij se 
izogibam 

1 2 3 4 5 

7. Svoja čustva izražam odkrito in neposredno.  1 2 3 4 5 

8. Delujem v smeri uresničitve svojih ciljev.  1 2 3 4 5 

9. S stvarmi, ki jih ne morem spremeniti, se sprijaznim.  1 2 3 4 5 

10. Partnerju zaupam in sem z njim iskren/a.  1 2 3 4 5 

11. Po opravljenem delu si rada privoščim nagrado.  1 2 3 4 5 

12. Vedem se zadržano, nagnjen/a sem k potlačevanju svojih čustev 1 2 3 4 5 

13. Ni mi težko odkloniti prošnje in reči »ne«, če ne zmorem 1 2 3 4 5 

14. Vedno pazim, da si ne naložim preveč dela in mi ostane še nekaj 
časa 

1 2 3 4 5 

15. Vsako odločitev pretehtam z več strani.  1 2 3 4 5 

16. Z družinskimi člani sem povezan/a, z njimi se odkrito 
pogovarjam 

1 2 3 4 5 

17. Za svoje konjičke in zabavo si vzamem čas.  1 2 3 4 5 

18. Kadar sem pod pritiskom, mi zmanjka časa za sprostitvene 
dejavnost.  

1 2 3 4 5 

19. Če je postrežba v trgovini slaba, se pritožim..  1 2 3 4 5 

20. Če je potrebno, delo prenesem na druge.  1 2 3 4 5 

21. Navadno znam najti povezavo med slabo voljo in dogodkom, ki 
jo je povzročil.  

1 2 3 4 5 

22. Rad se družim s prijatelji.  1 2 3 4 5 

23. Mislim, da moram biti včasih tudi sebičen.  1 2 3 4 5 

24. Težavnim situacijam se rad izognem.  1 2 3 4 5 
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25. Svoje zamisli rad delim z drugimi, čeprav se ne strinjajo.  1 2 3 4 5 

26. Delam si sezname dolžnosti.  1 2 3 4 5 

27. Včasih se umaknem in stvar v miru premislim.  1 2 3 4 5 

28. Uživam v družabnih srečanjih.  1 2 3 4 5 

29. Za sprostitev si vedno vzamem čas.  1 2 3 4 5 

30. V vsaki stvari moram biti popoln. 1 2 3 4 5 
 

IV. ODSOTNOST Z DELOVNEGA MESTA 

Razmislite o vaši odsotnosti z delovnega mesta: pozorno preberite spodnja vprašanja in se pri 
vsakem odločite, katera ocena trenutno najbolj ustreza vašemu vedenju; obkrožite jo. 

1. Ali je vaše delo tako stresno, da ne morete več »naprej«? 

 nikoli, 
 redko kdaj, 
 včasih, 
 pogosto, 
 nenehno. 

2. Kako pogosto ste bili v preteklem letu odsotni z dela zaradi bolezni? 

 nikoli nisem bila v bolniški, 
 namesto bolniške izkoristim dopust, 
 enkrat letno, 
 dvakrat letno, 
 večkrat letno. 

3. Kako pogosto ste bili v preteklem letu odsotni z dela dva tedna ali več? 

 nikoli, 
 redko, 
 včasih, 
 dokaj pogosto, 
 zelo pogosto. 

4. Stres je pogosto povzročitelj odsotnosti z delovnega mesta. Se vam zgodi, da se 
zaradi stresa zatečete v bolniško? 

 nikoli, 
 redko, 
 včasih, 
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 dokaj pogosto, 
 zelo pogosto. 

5. Kako pogosto razmišljate o zamenjavi zaposlitve? 

 nikoli, 
 redko kdaj, 
 včasih, 
 pogosto, 
 nenehno. 
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VODENI, DELNO STRUKTURIRANI INTERVJU 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE  

Naslednjih sedem vprašanj se nanaša na vaše predloge za izboljšave delovnih pogojev na 
vašem delovnem mestu. Prosimo, napišite svoje mnenje. Pišite z velikimi tiskanimi črkami.  

1. Kako bi lahko izboljšali delovne pogoje? 

2. Kateri so najtežavnejši vidiki vašega dela? 

3. Kaj bi lahko storili, da bi bile težave manj obremenjujoče? 

4. Kaj je pri vašem delu najboljše? 

5. Če bi poskušali izboljšati delovne pogoje, kaj predlagate, da je treba ohraniti takšno kot je, 
ker je dobro? 

6. Kaj po vašem mnenju lahko naredi delodajalec, da bo delovno okolje manj stresno 
(pohvala, stimulacija …)? 

7. Drugi komentarji. 
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REZULTATI RAZISKAVE 

Tabela P 1: Demografski podatki 

Delovna organizacija Frekvenca 
Veljavni 

odstotek (%) 
Javni zavod 272 80,0 
Gospodarska družba 68 20,0 
Oddelek v bolnišnici   
Kirurška urgentna specialistična dejavnost 26 9,6 
Oddelek za psihiatrijo 59 21,7 
Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo 21 7,7 
Oddelek za nevrološke bolezni 24 8,8 
Oddelek za perinetologijo 19 7,0 
Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo bolečin 24 8,8 
Oddelek za pljučne bolezni 33 12,1 
Oddelek za travmatologijo 34 12,5 
Klinika za pediatrijo 32 11,8 
Spol  
Moški 74 21,8 
Ženski 266 78,2 
Starost  
do 30 let 94 27,6 
31-40 let 116 34,1 
41-50 let 96 28,2 
Nad 50 let 34 10,0 
Izobrazba  
Srednja šola 216 63,5 
Višja šola 8 2,4 
Visoka šola 83 24,4 
Univerzitetna izobrazba ali več 33 9,7 
Tip zaposlitve  
Za nedoločen čas 283 83,7 
Za določen čas 41 12,1 
Stalno honorarno delo 11 3,3 
Občasno honorarno delo 3 0,9 
Status   
Poročen 154 45,6 
Samski 82 24,3 
Z družino 99 29,3 
Izvenzakonska zveza 3 0,9 
Število let delovne dobe  
do 10 let 120 35,8 
11 do 20 let 78 23,3 
od 21 do 30 let 81 24,2 
31 in več 56 16,7 
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Tabela P 2: Demografski podatki glede na ustanovo 
 Javni zavod Gospodarska družba 

 Frekvenca 
Veljavni 

odstotek (%) Frekvenca 
Veljavni 

odstotek (%) 
Oddelek v bolnišnici     
Kirurška urgentna specialistična dejavnost 26 9,6 /  
Oddelek za psihiatrijo 59 21,7 / / 
Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo 21 7,7 / / 
Oddelek za nevrološke bolezni 24 8,8 / / 
Oddelek za perinetologijo 19 7,0 / / 
Oddelek za anesteziologijo, internzivno 
terapijo in terapijo bolečin 24 8,8 / / 

Oddelek za pljučne bolezni 33 12,1 / / 
Oddelek za travmatologijo 34 12,5 / / 
Klinika za pediatrijo 32 11,8 / / 
Spol     
Moški 35 12,9 39 57,4 
Ženski 237 87,1 29 42,6 
Starost     
do 30 let 70 25,7 24 35,3 
31-40 let 89 32,7 27 39,7 
41-50 let 84 30,9 12 17,6 
Nad 50 let 29 10,7 5 7,4 
Izobrazba     
Srednja šola 189 69,5 27 39,7 
Višja šola 7 2,6 1 1,5 
Visoka šola 72 26,5 11 16,2 
Univerzitetna izobrazba ali več 4 1,5 29 42,6 
Tip zaposlitve     
Za nedoločen čas 238 87,5 45 68,2 
Za določen čas 31 11,4 10 15,2 
Stalno honorarno delo 1 ,4 10 15,2 
Občasno honorarno delo 2 ,7 1 1,5 
Status     
Poročen 127 46,9 27 40,3 
Samski 55 20,3 27 40,3 
Z družino 86 31,7 13 19,4 
Izvenzakonska zveza 3 1,1 / / 
Št. let delovne dobe     
do 10 let 80 29,6 40 61,5 
11 do 20 let 67 24,8 11 16,9 
od 21 do 30 let 71 26,3 10 15,4 
31 in več 52 19,3 4 6,2 
Delovno mesto     
MS/TZ 178 65,7 / / 
VMS 4 1,5 / / 
DMS/DZ 30 11,1 / / 
DMS/DZ, vodja tima 38 14,0 / / 
MS/ZT/VMS/DMS/DZ s specialnimi znanji 6 2,2 / / 
Nadzorna medicinska sestra 5 1,8 / / 
Glavna medicinska sestra 3 1,1 / / 
Projektant / / 38 61,3 
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Vodja projektne skupine / / 5 8,1 
Geolog / / 3 4,8 
Računalniška podpora / / 3 4,8 
Grafični oblikovalec / / 1 1,6 
Gradbeni tehnik / / 8 12,9 
Drugo 7 2,6 4 6,5 
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Tabela P 3: Odkrivanje stresa – deskriptivne statistike 

 N Min Max 
Aritmetična 
sredina (M) 

Standardni 
odkolon (SD) Skewness Kurtosis 

a7 Plača 339 1 5 3,28 1,256 0,075 -0,578 
a6 Količina odgovornosti, ki vam je zaupana 339 1 5 3,14 1,168 0,085 -0,336 
a13 Število ur delovne obveznosti 340 1 5 3,06 1,306 0,410 -0,635 
a11 Vodenje vaše organizacije 340 1 5 2,82 1,248 0,661 -0,487 
a9 Odnosi med vodstvom in zaposlenimi 340 1 5 2,81 1,240 0,297 -0,708 
a1 Delovni pogoji (prezračevanje, hrup, svetloba, gretje) 340 1 5 2,69 1,076 -0,188 -0,831 
a2 Svoboda pri izbiri odločitev 340 1 5 2,69 1,014 -0,142 -0,947 
a10 Priložnosti za napredovanje 340 1 5 2,66 1,220 0,368 -0,398 
a15 Socialna varnost vaše zaposlitve 340 1 5 2,60 1,259 0,151 -0,903 
a14 Raznolikost dela 340 1 5 2,59 1,249 0,251 -0,868 
a12 Upoštevanje vaših predlogov 340 1 5 2,57 1,133 0,124 -0,959 
a16 Svoboda pri delu 340 1 5 2,54 1,108 0,306 -0,572 
a8 Ustreznost dela vašim sposobnostim* 340 1 5 2,53 1,103 -0,152 -1,053* 
a3 Sodelavci - odnosi 339 1 5 2,52 1,149 0,330 -0,883 
a5 Število nadrejenih (več kot eden/ena) 340 1 5 2,50 1,135 0,245 -0,927 
a4 Priznanje za dobro opravljeno delo 339 1 5 2,20 1,185 0,353 -0,392 

* Spremenljivka ni normalno porazdeljena - koeficient se nahaja zunaj meje intervala [-1 in 1] 
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Tabela P 4: T-test, simptomi stresa 

Testna vrednost=3 
 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
a1 Delovni pogoji (prezračevanje, hrup, svetloba, gretje) -5,244 339 0,000 -0,306 -0,42 -0,19 
a2 Svoboda pri izbiri odločitev -5,616 339 0,000 -0,309 -0,42 -0,20 
a3 Sodelavci - odnosi -7,655 338 0,000 -0,478 -0,60 -0,36 
a4 Priznanje za dobro opravljeno delo -12,371 338 0,000 -0,796 -0,92 -0,67 
a5 Število nadrejenih (več kot eden/ena) -8,072 339 0,000 -0,497 -0,62 -0,38 
a6 Količina odgovornosti, ki vam je zaupana 2,232 338 0,026 0,142 0,02 0,27 
a7 Plača 4,153 338 0,000 0,283 0,15 0,42 
a8 Ustreznost dela vašim sposobnostim -7,816 339 0,000 -0,468 -0,59 -0,35 
a9 Odnosi med vodstvom in zaposlenimi -2,755 339 0,006 -0,185 -0,32 -0,05 
a10 Priložnosti za napredovanje -5,200 339 0,000 -0,344 -0,47 -0,21 
a11 Vodenje vaše organizacije -2,651 339 0,008 -0,179 -0,31 -0,05 
a12 Upoštevanje vaših predlogov -6,941 339 0,000 -0,426 -0,55 -0,31 
a13 Število ur delovne obveznosti 0,913 339 0,362 0,065 -0,07 0,20 
a14 Raznolikost dela -6,124 339 0,000 -0,415 -0,55 -0,28 
a15 Socialna varnost vaše zaposlitve -5,857 339 0,000 -0,400 -0,53 -0,27 
a16 Svoboda pri delu -7,633 339 0,000 -0,459 -0,58 -0,34 

* Ocene, ki od hipotetičnega povprečja odstopajo v pozitivno smer, so potemnjene  
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Tabela P 5: Odkrivanje stresa – korelacijski koeficient 
    

a7 Plača 
a13 Število ur 
delovne obveznosti 

a6 Količina odgovornosti, 
ki vam je zaupana 

a5 Število nadrejenih 
(več kot eden/ena) 

a7 Plača Pearson Correlation 1 0,498** 0,340** 0,360** 
Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 
N  339 338 339 

a13 Število ur delovne obveznosti Pearson Correlation  1 0,322** 0,406** 
Sig. (2-tailed)    0,000 0,000 
N   339 340 

a6 Količina odgovornosti, ki vam je 
zaupana 

Pearson Correlation   1 0,421** 
Sig. (2-tailed)     0,000 
N    339 

a5 Število nadrejenih (več kot eden/ena) Pearson Correlation    1 
Sig. (2-tailed)      
N     
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Tabela P 6: Independent sample T-test-opisne statistike, simptomi stresa in organizacija 
Group Statistics Organizacija N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

a1 Delovni pogoji (prezračevanje, hrup, svetloba, gretje) Javni zavod 272 2,80 1,058 0,064 
Gospodarska 
družba 

68 2,26 1,045 0,127 

a2 Svoboda pri izbiri odločitev Javni zavod 272 2,85 0,940 0,057 
Gospodarska 
družba 

68 2,07 1,069 0,130 

a3 Sodelavci - odnosi Javni zavod 271 2,65 1,122 0,068 
Gospodarska 
družba 

68 2,03 1,133 0,137 

a4 Priznanje za dobro opravljeno delo Javni zavod 272 2,29 1,200 0,073 
Gospodarska 
družba 

67 1,85 1,062 0,130 

a5 Število nadrejenih (več kot eden/ena) Javni zavod 272 2,64 1,092 0,066 
Gospodarska 
družba 

68 1,97 1,159 0,141 

a6 Količina odgovornosti, ki vam je zaupana Javni zavod 272 3,25 1,152 0,070 
Gospodarska 
družba 

67 2,69 1,131 0,138 

a7 Plača Javni zavod 271 3,49 1,223 0,074 
Gospodarska 
družba 

68 2,47 1,043 0,127 

a8 Ustreznost dela vašim sposobnostim Javni zavod 272 2,60 1,122 0,068 
Gospodarska 
družba 

68 2,26 0,987 0,120 

a9 Odnosi med vodstvom in zaposlenimi Javni zavod 272 3,05 1,188 0,072 
Gospodarska 
družba 

68 1,88 0,985 0,119 

a10 Priložnosti za napredovanje Javni zavod 272 2,81 1,230 0,075 
Gospodarska 
družba 

68 2,04 0,969 0,117 

a11 Vodenje vaše organizacije Javni zavod 272 3,04 1,208 0,073 
Gospodarska 
družba 

68 1,96 1,014 0,123 
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a12 Upoštevanje vaših predlogov Javni zavod 272 2,72 1,114 0,068 
Gospodarska 
družba 

68 1,97 1,007 0,122 

a13 Število ur delovne obveznosti Javni zavod 272 3,33 1,194 0,072 
Gospodarska 
družba 

68 2,00 1,197 0,145 

a14 Raznolikost dela Javni zavod 272 2,76 1,215 0,074 
Gospodarska 
družba 

68 1,90 1,148 0,139 

a15 Socialna varnost vaše zaposlitve Javni zavod 272 2,73 1,265 0,077 
Gospodarska 
družba 

68 2,09 1,103 0,134 

a16 Svoboda pri delu Javni zavod 272 2,73 1,076 0,065 
Gospodarska 
družba 

68 1,79 0,907 0,110 
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Tabela P 7: Independent sample T-test, simptomi stresa in organizacija 

 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Equal variances F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

a1 Delovni pogoji (prezračevanje, 
hrup, svetloba, gretje) 

assumed 0,789 0,375 3,751 338 0,000 0,537 0,143 0,255 0,818 
not assumed     3,778 104,003 0,000 0,537 0,142 0,255 0,819 

a2 Svoboda pri izbiri odločitev assumed 2,286 0,131 5,888 338 0,000 0,772 0,131 0,514 1,030 
not assumed     5,450 94,515 0,000 0,772 0,142 0,491 1,053 

a3 Sodelavci – odnosi assumed 1,702 0,193 4,042 337 0,000 0,616 0,152 0,316 0,916 
not assumed     4,020 102,530 0,000 0,616 0,153 0,312 0,920 

a4 Priznanje za dobro opravljeno 
delo 

assumed 3,629 0,058 2,746 337 0,006 0,440 0,160 0,125 0,755 
not assumed     2,955 111,292 0,004 0,440 0,149 0,145 0,735 

a5 Število nadrejenih (več kot 
eden/ena) 

assumed 0,118 0,731 4,441 338 0,000 0,665 0,150 0,371 0,960 
not assumed     4,284 98,837 0,000 0,665 0,155 0,357 0,974 

a6 Količina odgovornosti, ki vam 
je zaupana 

assumed 0,348 0,555 3,623 337 0,000 0,567 0,157 0,259 0,875 
not assumed     3,663 102,402 0,000 0,567 0,155 0,260 0,874 

a7 Plača assumed 4,534 0,034 6,302 337 0,000 1,016 0,161 0,699 1,334 
not assumed     6,928 117,669 0,000 1,016 0,147 0,726 1,307 

a8 Ustreznost dela vašim 
sposobnostim 

assumed 1,804 0,180 2,250 338 0,025 0,335 0,149 0,042 0,627 
not assumed     2,430 114,383 0,017 0,335 0,138 0,062 0,607 

a9 Odnosi med vodstvom in 
zaposlenimi 

assumed 2,475 0,117 7,471 338 0,000 1,165 0,156 0,859 1,472 
not assumed     8,353 120,586 0,000 1,165 0,140 0,889 1,442 

a10 Priložnosti za napredovanje assumed 6,696 0,010 4,768 338 0,000 0,765 0,160 0,449 1,080 
not assumed     5,496 126,815 0,000 0,765 0,139 0,489 1,040 

a11 Vodenje vaše organizacije assumed 3,142 0,077 6,801 338 0,000 1,081 0,159 0,768 1,394 
not assumed     7,552 119,309 0,000 1,081 0,143 0,797 1,364 

a12 Upoštevanje vaših predlogov assumed 1,611 0,205 5,083 338 0,000 0,754 0,148 0,462 1,045 
not assumed     5,401 111,686 0,000 0,754 0,140 0,477 1,030 

a13 Število ur delovne obveznosti assumed 0,814 0,368 8,218 338 0,000 1,331 0,162 1,012 1,649 
not assumed     8,205 102,891 0,000 1,331 0,162 1,009 1,653 

a14 Raznolikost dela assumed 1,562 0,212 5,279 338 0,000 0,860 0,163 0,540 1,181 



Priloga 2 

 

not assumed     5,463 107,693 0,000 0,860 0,157 0,548 1,172 
a15 Socialna varnost vaše 
zaposlitve 

assumed 1,738 0,188 3,821 338 0,000 0,640 0,167 0,310 0,969 
not assumed     4,149 115,278 0,000 0,640 0,154 0,334 0,945 

a16 Svoboda pri delu assumed 1,828 0,177 6,592 338 0,000 0,934 0,142 0,655 1,212 
not assumed     7,302 118,824 0,000 0,934 0,128 0,681 1,187 
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Tabela P 8: Simptomi stresa – deskriptivne statistike 

 N Minimum Maksimum 
Aritmetična  
sredina (M) 

Standardni 
odkolon (SD) Skewness Kurtosis 

b10 Počutim se izčrpanega/o in utrujeno 339 1 5 3,16 1,044 0,575 0,042 
b6 Neredno se prehranjujem - ali jem preveč ali premalo 338 1 5 2,99 1,168 0,193 -0,323 
b28 Počutim se telesno izčrpanega/o 340 1 5 2,81 1,098 0,125 -0,788 
b2 Živčen/a in napet/a sem 340 1 5 2,66 0,931 0,491 -0,316 
b3 Težko zaspim, ostanem buden/a ali se zgodaj zbudim 340 1 5 2,65 1,105 0,306 -0,176 
b24 Čutim, da sem pod pritiskom 339 1 5 2,59 1,055 -0,011 -0,823 
b5 Razdražljiv/a sem in slabe volje* 339 1 5 2,54 0,920 1,696* 1,917* 
b27 Zelo sem čustven/a in zlahka jočem 340 1 5 2,37 1,102 0,853 -0,259 
b9 Težave imam s koncentracijo, spominom ali sprejemanjem 
odločitev  

339 1 5 2,24 0,956 0,717 0,389 

b4 Skrbi me, ali se bo zgodilo nekaj strašnega 340 1 5 2,23 0,993 -0,035 -0,549 
b11 Bojim se, da bom izgubila nadzor nad samim seboj, se 
zlomil ali zbolel 

340 1 5 2,15 1,118 0,785 -0,216 

b1 Nenadoma me preplavijo občutki panike in strahu 340 1 5 2,11 0,910 0,941 0,097 
b20 Skrbi me, da ne bom kos zahtevam in dolžnostim* 339 1 5 2,01 0,976 1,677* 2,440* 
b8 trpim zaradi želodčnih težav, driske, zaprtosti 339 1 5 2,09 1,178 0,881 0,010 
b15 Izogibam se težkim situacijam 339 1 5 2,09 0,983 0,599 -0,247 
b17 izgubljam zanimanje za spolnost 340 1 5 2,07 1,110 0,713 -0,009 
b21 Mučijo me glavoboli in migrene 340 1 5 2,06 1,075 0,778 -0,226 
b14 Čutim napetost v prsih, v vratu in glavi* 339 1 5 2,04 1,095 1,096* 0,599 
b16 Razmišljam negativno* 339 1 5 2,04 0,969 1,077* 0,954 
b26 Vsaka bolečina me skrbi 340 1 5 1,99 1,068 0,726 0,091 
b12 Počutim se apatičnega/a, nobena stvar se mi ne zdi več 
pomembna 

340 1 5 1,96 1,064 0,877 0,108 

b18 Trpim zaradi ščemenja v želodcu ali v prsih* 339 1 5 1,92 1,060 2,027* 3,592* 
b19 Izgubljam zaupanje vase 340 1 5 1,89 0,965 0,938 0,499 
b23 Pogosto sem pesimističen/a 340 1 5 1,89 0,910 0,317 -0,406 
b30 Izogibam se prijateljem, nimam hobijev* 340 1 5 1,81 1,056 1,354* 1,182* 
b29 Imam občutek vrtoglavice, šibkosti in neresničnosti* 340 1 5 1,78 1,008 1,008* 0,326 
b25 Obseden/a sem z boleznimi, čistočo in prehrano 339 1 5 1,78 1,035 0,484 -0,562 
b7 Preveč kadim, pijem, jemljem pomirjevala, droge 340 1 5 1,65 1,093 0,143 -0,605 
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 N Minimum Maksimum 
Aritmetična  
sredina (M) 

Standardni 
odkolon (SD) Skewness Kurtosis 

b13 Med počitkom mi primanjkuje zraka* 340 1 5 1,55 0,883 1,288* 1,172* 
b22 Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti* 339 1 5 1,46 0,860 1,305* 1,068* 

* Spremenljivka ni normalno porazdeljena - koeficient se nahaja zunaj meje intervala [-1 in 1]. 
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Tabela P 9: Obvladovanje stresa - deskriptivne statistike 

 N Min Max 
Aritmetična 
sredina (M) 

Standardni 
odkolon (SD) Skewness Kurtosis 

c10 Partnerju zaupam in sem z njim iskren/a 340 1 5 4,11 0,999 -0,194 -0,232 
c16 Z družinskimi člani sem povezan/a, z njimi se odkrito pogovarjam 340 1 5 4,04 0,975 -0,804 0,680 
c22 Rad se družim s prijatelji. 340 1 5 3,84 0,945 -0,439 -0,030 
c8 Delujem v smeri uresničitve svojih ciljev 339 1 5 3,78 0,869 -0,359 0,019 
c28 Uživam v družabnih srečanjih. 339 1 5 3,70 0,880 -0,387 -0,119 
c2 Časovno se dobro organiziram 340 1 5 3,63 0,864 0,202 -0,232 
c21 Navadno znam najti povezavo med slabo voljo in dogodkom, ki jo 
je povzročil 

340 1 5 3,46 0,880 -0,346 -0,248 

c5 Pazim na prehrano, zdravje, videz 340 1 5 3,43 0,930 -0,775 0,938 
c3 Kadar sem vznemirjen/a, znam razčleniti vzroke svojega počutja 339 1 5 3,40 0,852 -0,265 -0,275 
c15 Vsako odločitev pretehtam z več strani* 340 1 5 3,36 0,906 -1,320* 1,538* 
c17 Za svoje konjičke in zabavo si vzamem čas. 338 1 5 3,36 0,989 -0,213 -0,442 
c7 Svoja čustva izražam odkrito in neposredno 340 1 5 3,34 0,960 0,264 -0,378 
c9 S stvarmi, ki jih ne morem spremeniti, se sprijaznim 339 1 5 3,31 0,950 0,046 -0,219 
c4 O svojih skrbeh se pogovarjam s prijatelji 340 1 5 3,28 0,934 0,097 -0,242 
c29 Za sprostitev si vedno vzamem čas. 340 1 5 3,25 0,936 -0,229 -0,137 
c18 Kadar sem pod pritiskom , mi zmanjkuje časa za sprostitvene 
dejavnosti.* 

340 1 5 3,20 0,906 -1,030* 0,653 

c11 Po opravljenem delu si rada privoščim nagrado 340 1 5 3,19 1,055 -0,148 -0,581 
c25 Svoje zamisli rad delim z drugimi, čeprav se ne strinjajo 340 1 5 3,15 0,812 -0,382 -0,029 
c27 Včasih se umaknem in stvar v miru premislim 340 1 5 3,12 0,802 0,541 0,013 
c30 V vsaki stvari moram biti popoln 340 1 5 3,08 0,978 0,638 0,334 
c14 Vedno pazim, da si ne naložim preveč dela in mi ostane še nekaj 
časa 

340 1 5 2,84 0,898 -0,453 -0,074 

c13 Ni mi težko odkloniti prošnje in reči "ne", če ne zmorem 340 1 5 2,79 0,909 -0,826 0,586 
c1 Prosim za pomoč - to mi ni težko 340 1 5 2,74 0,920 0,375 0,298 
c23 Mislim, da morem biti včasih tudi sebičen 340 1 5 2,68 0,929 0,373 0,031 
c24 Težavnim situacijam se rad izognem. 340 1 5 2,58 0,945 0,085 0,373 
c26 Delam si seznam dolžnosti 340 1 5 2,58 1,196 0,201 -0,932 
c6 S težkimi nalogami rad odlašam, neprijetnih situacij se izogibam 339 1 5 2,58 0,940 0,055 -0,187 
c12 Vedem se zadržano, nagnjen/a sem k potlačitvi svojih čustev 340 1 5 2,51 1,006 -0,467 0,184 
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c19 Če je postrežba v trgovini slaba, se pritožim. 339 1 5 2,30 0,979 -0,077 -0,539 
c20 Če je potrebno, delo prenesem na druge 339 1 5 2,28 0,946 -0,135 -0,491 

* Spremenljivka ni normalno porazdeljena - koeficient se nahaja zunaj meje intervala [-1 in 1]. 
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Tabela P 10: Sklop C – dimenzije, deskriptivne statistike 

 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

Kaže samozavest 337 5,00 25,00 16,13 2,62 
Upravljanje s časom 335 5,00 25,00 15,17 2,67 
Racionalno razmišljanje 338 5,00 24,00 16,67 2,84 
Ustvarjanje boljših medčloveških odnosov 339 5,00 25,00 18,97 3,24 
Skrb zase 338 5,00 25,00 15,89 3,29 
Neprilagojenost 339 5,00 23,00 13,95 2,84 

 

Tabela P 11: T-test – Sklop C dimenzije 

One-Sample Test 

Test Value = 12.5 

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference Lower Upper 

Kaže samozavest 25,450 336 0,000 3,63 3,35 3,91 
Upravljanje s časom 18,295 334 0,000 2,67 2,38 2,96 
Racionalno razmišljanje 27,043 337 0,000 4,17 3,87 4,48 
Ustvarjanje boljših medčloveških 
odnosov 

36,732 338 0,000 6,47 6,13 6,82 

Skrb zase 18,943 337 0,000 3,39 3,04 3,74 
Neprilagojenost 9,396 338 0,000 1,45 1,15 1,75 

 

Tabela P 12: Deskriptivne statistike, neodvisne spremenljivke in simptomi stresa 

 
Povprečje 

(M) N 
Standardni 

odklon (SD) 
Mediana 

(Me) 
Organizacija         
Javni zavod  67,36 263,00 21,81 64,00 
Gospodarska družba 53,96 68,00 13,49 50,00 
Spol         
Moški 59,35 72,00 21,40 55,00 
Ženski 66,07 259,00 20,79 63,00 
Starost         
do 30 let 58,45 93,00 17,36 55,00 
31-40 let 66,25 114,00 22,02 63,00 
41-50 let 67,56 93,00 22,85 65,00 
nad 50 let 68,13 31,00 19,16 64,00 
Izobrazba         
Srednja šola 66,94 208,00 22,09 64,00 
Višja šola 54,13 8,00 12,24 53,50 
Visoka šola 63,88 82,00 19,31 60,50 
Univerzitetna izobrazba ali več 54,21 33,00 16,45 48,00 
Vrsta zaposlitve         
Za nedoločen čas 66,26 274,00 21,37 63,50 
Za določen čas 60,44 41,00 19,06 59,00 
Stalno honorarno delo 45,45 11,00 5,52 45,00 
Občasno honorarno delo 55,00 3,00 10,15 57,00 
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Tabela P 13: Deskriptvine statistike glede na oddelek  

Oddelek 
Povprečje 

(M) N 
Standardni 

odklon (SD) 
Mediana 

(Me) 
Kirurška urgentna specialistična dejavnost 74,22 23 28,75 65,0 
Oddelek za psihiatrijo 61,41 56 18,49 62,5 
Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo 69,43 21 25,02 62,0 
Oddelek za nevrološke bolezni 65,17 24 17,46 62,5 
Oddelek za perinetologijo 56,53 17 13,85 55,0 
Oddelek za anesteziologijo, internzivno 
terapijo in terapijo bolečin 

76,48 23 18,59 72,0 

Oddelek za pljučne bolezni 74,82 33 25,67 73,0 
Oddelek za travmatologijo 73,15 34 23,28 70,0 
Klinika za pediatrijo 58,47 32 13,70 58,5 
Skupaj 67,36 263 21,81 64,0 
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Tabela P 14: Bonferroni test, simptomi stresa glede na oddelek znotraj  

(I) Oddelek (J) Oddelek 
Mean difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 Kirurška 
urgentna 
specialistična 
dejavnost 

2 Oddelek za psihiatrijo 12,81 5,20 0,52 -4,00 29,62 
3 Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo 4,79 6,34 1,00 -15,70 25,28 
4 Oddelek za nevrološke bolezni 9,05 6,13 1,00 -10,75 28,86 
5 Oddelek za perinetologijo 17,69 6,72 0,32 -4,02 39,40 
6 Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo 
bolečin 

-2,26 6,19 1,00 -22,28 17,75 

7 Oddelek za pljučne bolezni -0,60 5,70 1,00 -19,04 17,84 
8 Oddelek za travmatologijo 1,07 5,67 1,00 -17,25 19,40 
9 Klinika za pediatrijo 15,75 5,74 0,23 -2,81 34,30 

2 Oddelek za 
psihiatrijo 

1 Kirurška urgentna specialistična dejavnost -12,81 5,20 0,52 -29,62 4,00 
3 Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo -8,02 5,37 1,00 -25,39 9,35 
4 Oddelek za nevrološke bolezni -3,76 5,12 1,00 -20,32 12,80 
5 Oddelek za perinetologijo 4,88 5,81 1,00 -13,91 23,68 
6 Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo 
bolečin 

-15,07 5,20 0,15 -31,88 1,74 

7 Oddelek za pljučne bolezni -13,41 4,61 0,14 -28,30 1,49 
8 Oddelek za travmatologijo -11,74 4,57 0,39 -26,49 3,02 
9 Klinika za pediatrijo 2,94 4,65 1,00 -12,10 17,98 

3 Oddelek za 
abdominalno in 
splošno kirurgijo 

1 Kirurška urgentna specialistična dejavnost -4,79 6,34 1,00 -25,28 15,70 
2 Oddelek za psihiatrijo 8,02 5,37 1,00 -9,35 25,39 
4 Oddelek za nevrološke bolezni 4,26 6,27 1,00 -16,02 24,54 
5 Oddelek za perinetologijo 12,90 6,85 1,00 -9,25 35,04 
6 Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo 
bolečin 

-7,05 6,34 1,00 -27,54 13,44 

7 Oddelek za pljučne bolezni -5,39 5,86 1,00 -24,34 13,56 
8 Oddelek za travmatologijo -3,72 5,83 1,00 -22,56 15,12 
9 Klinika za pediatrijo 10,96 5,90 1,00 -8,10 30,02 

4 Oddelek za 
nevrološke 
bolezni 

1 Kirurška urgentna specialistična dejavnost -9,05 6,13 1,00 -28,86 10,75 
2 Oddelek za psihiatrijo 3,76 5,12 1,00 -12,80 20,32 
3 Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo -4,26 6,27 1,00 -24,54 16,02 
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5 Oddelek za perinetologijo 8,64 6,66 1,00 -12,88 30,15 
6 Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo 
bolečin 

-11,31 6,13 1,00 -31,12 8,49 

7 Oddelek za pljučne bolezni -9,65 5,63 1,00 -27,86 8,56 
8 Oddelek za travmatologijo -7,98 5,60 1,00 -26,08 10,12 
9 Klinika za pediatrijo 6,70 5,67 1,00 -11,63 25,03 

5 Oddelek za 
perinetologijo 

1 Kirurška urgentna specialistična dejavnost -17,69 6,72 0,32 -39,40 4,02 
2 Oddelek za psihiatrijo -4,88 5,81 1,00 -23,68 13,91 
3 Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo -12,90 6,85 1,00 -35,04 9,25 
4 Oddelek za nevrološke bolezni -8,64 6,66 1,00 -30,15 12,88 
6 Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo 
bolečin 

-19,95 6,72 0,12 -41,66 1,76 

7 Oddelek za pljučne bolezni -18,29 6,27 0,14 -38,55 1,97 
8 Oddelek za travmatologijo -16,62 6,24 0,30 -36,78 3,54 
9 Klinika za pediatrijo -1,94 6,30 1,00 -22,31 18,43 

6 Oddelek za 
anesteziologijo, 
internzivno 
terapijo in 
terapijo bolečin 

1 Kirurška urgentna specialistična dejavnost 2,26 6,19 1,00 -17,75 22,28 
2 Oddelek za psihiatrijo 15,07 5,20 0,15 -1,74 31,88 
3 Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo 7,05 6,34 1,00 -13,44 27,54 
4 Oddelek za nevrološke bolezni 11,31 6,13 1,00 -8,49 31,12 
5 Oddelek za perinetologijo 19,95 6,72 0,12 -1,76 41,66 
7 Oddelek za pljučne bolezni 1,66 5,70 1,00 -16,78 20,10 
8 Oddelek za travmatologijo 3,33 5,67 1,00 -14,99 21,66 
9 Klinika za pediatrijo 18,01 5,74 0,07 -0,55 36,56 

7 Oddelek za 
pljučne bolezni 

1 Kirurška urgentna specialistična dejavnost 0,60 5,70 1,00 -17,84 19,04 
2 Oddelek za psihiatrijo 13,41 4,61 0,14 -1,49 28,30 
3 Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo 5,39 5,86 1,00 -13,56 24,34 
4 Oddelek za nevrološke bolezni 9,65 5,63 1,00 -8,56 27,86 
5 Oddelek za perinetologijo 18,29 6,27 0,14 -1,97 38,55 
6 Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo 
bolečin 

-1,66 5,70 1,00 -20,10 16,78 

8 Oddelek za travmatologijo 1,67 5,13 1,00 -14,92 18,26 
9 Klinika za pediatrijo 16,35 5,21 0,07 -0,49 33,19 

8 Oddelek za 
travmatologijo 

1 Kirurška urgentna specialistična dejavnost -1,07 5,67 1,00 -19,40 17,25 
2 Oddelek za psihiatrijo 11,74 4,57 0,39 -3,02 26,49 
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3 Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo 3,72 5,83 1,00 -15,12 22,56 
4 Oddelek za nevrološke bolezni 7,98 5,60 1,00 -10,12 26,08 
5 Oddelek za perinetologijo 16,62 6,24 0,30 -3,54 36,78 
6 Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo 
bolečin 

-3,33 5,67 1,00 -21,66 14,99 

7 Oddelek za pljučne bolezni -1,67 5,13 1,00 -18,26 14,92 
9 Klinika za pediatrijo 14,68 5,17 0,18 -2,04 31,40 

9 Klinika za 
pediatrijo 

1 Kirurška urgentna specialistična dejavnost -15,75 5,74 0,23 -34,30 2,81 
2 Oddelek za psihiatrijo -2,94 4,65 1,00 -17,98 12,10 
3 Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo -10,96 5,90 1,00 -30,02 8,10 
4 Oddelek za nevrološke bolezni -6,70 5,67 1,00 -25,03 11,63 
5 Oddelek za perinetologijo 1,94 6,30 1,00 -18,43 22,31 
6 Oddelek za anesteziologijo, internzivno terapijo in terapijo 
bolečin 

-18,01 5,74 0,07 -36,56 0,55 

7 Oddelek za pljučne bolezni -16,35 5,21 0,07 -33,19 0,49 
8 Oddelek za travmatologijo -14,68 5,17 0,18 -31,40 2,04 
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Tabela P 15: T-test, simptomi stresa in spol 
Group Statistics Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Index simptomi stresa Moški 72,00 59,35 21,40 2,52 
Ženski 259,00 66,07 20,79 1,29 

 

Tabela P 16: Bonferroni test – vpliv starosti na simptome stresa 

(I) starost 
starost 

(J) starost 
starost 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 do 30 let 31-40 let -7,80* 2,91 0,05 -15,52 -0,09 
41-50 let -9,10* 3,05 0,02 -17,21 -1,01 
nad 50 let -9,68 4,31 0,15 -21,13 1,78 

31–40 let do 30 let 7,80* 2,91 0,05 0,09 15,52 
41-50 let -1,30 2,91 1,00 -9,02 6,41 
nad 50 let -1,87 4,21 1,00 -13,06 9,31 

41–50 let do 30 let 9,10* 3,05 0,02 1,01 17,21 
31-40 let 1,30 2,91 1,00 -6,41 9,02 
nad 50 let -0,57 4,31 1,00 -12,02 10,88 

nad 50 let do 30 let 9,68 4,31 0,15 -1,78 21,13 
31-40 let 1,87 4,21 1,00 -9,31 13,06 
41-50 let 0,57 4,31 1,00 -10,88 12,02 

 

Tabela P 17: Bonferroni test – vpliv izobrazbe na simptome stresa 

(I) Izobrazba 
izobrazba 

(J) Izobrazba 
izobrazba 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 Srednja šola 2 višja šola 12,82 7,48 0,53 -7,04 32,67 
3 visoka šola 3,06 2,71 1,00 -4,12 10,25 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

12,73* 3,89 0,01 2,40 23,06 

2 Višja šola 1 srednja šola -12,82 7,48 0,53 -32,67 7,04 
3 visoka šola -9,75 7,69 1,00 -30,16 10,66 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

-0,09 8,18 1,00 -21,80 21,63 

3 Visoka šola 1 srednja šola -3,06 2,71 1,00 -10,25 4,12 
2 višja šola 9,75 7,69 1,00 -10,66 30,16 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

9,67 4,28 0,15 -1,69 21,03 

4 Univerzitetna 
izobrazba ali 
več 

1 srednja šola -12,73* 3,89 0,01 -23,06 -2,40 
2 višja šola 0,09 8,18 1,00 -21,63 21,80 
3 visoka šola -9,67 4,28 0,15 -21,03 1,69 
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Tabela P 18: Bonferroni test – vpliv vrste zaposlitve na simptome stresa 
(I) D4 Vrsta 

zaposlitve oz. 
opravljanje 

dela 
(J) D4 Vrsta zaposlitve 

oz. opravljanje dela 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 za nedoločen 
čas 

2 za določen čas 5,82 3,47 0,57 -3,40 15,04 
3 stalno honorarno delo 20,80458* 6,38 0,01 3,88 37,73 
4 občasno honorarno 
delo 

11,26 12,04 1,00 -20,70 43,21 

2 za določen 
čas 

1 za nedoločen čas -5,82 3,47 0,57 -15,04 3,40 
3 stalno honorarno delo 14,98 7,04 0,20 -3,71 33,68 
4 občasno honorarno 
delo 

5,44 12,40 1,00 -27,48 38,36 

3 stalno 
honorarno delo 

1 za nedoločen čas -20,80458* 6,38 0,01 -37,73 -3,88 
2 za določen čas -14,98 7,04 0,20 -33,68 3,71 
4 občasno honorarno 
delo 

-9,55 13,51 1,00 -45,40 26,31 

4 občasno 
honorarno delo 

1 za nedoločen čas -11,26 12,04 1,00 -43,21 20,70 
2 za določen čas -5,44 12,40 1,00 -38,36 27,48 
3 stalno honorarno delo 9,55 13,51 1,00 -26,31 45,40 

 

Tabela P 19: T-test, vpliv delovnega mesta (javni zavod) na simptome stresa 
Index simptomi stresa Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2576,010 4 644,002 1,348 0,253 
Within Groups 119947,799 251 477,880     
Total 122523,809 255       
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Tabela P 20: Opisne statistike, o1  

 Povprečje (M) N Standardni 
odklon (SD) Mediana (Me) 

Organizacija       
Javni zavod 2,60 272 0,932 3 
Gospodarska družba 1,84 68 0,725 2 
Spol        
Moški 2,11 74 0,987 2 
Ženski 2,54 266 0,911 3 
Starost        
do 30 let 2,17 94 0,923 2 
31-40 let 2,47 116 0,879 2 
41-50 let 2,60 96 1,021 3 
nad 50 let 2,68 34 0,843 3 
Izobrazba        
Srednja šola 2,50 216 0,930 3 
Višja šola 2,25 8 1,035 2 
Visoka šola 2,57 83 0,978 3 
Univerzitetna izobrazba ali več 1,82 33 0,683 2 
Vrsta zaposlitve        
Za nedoločen čas 2,50 283 0,947 2 
Za določen čas 2,37 41 0,942 2 
Stalno honorarno delo 1,64 11 0,505 2 
Občasno honorarno delo 2,33 3 0,577 2 

 

Tabela P 21: Bonferroni test – vpliv starost na o1 

(I) starost 
starost (J) starost starost 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 do 30 let 2 31-40 let -0,304 0,129 0,115 -0,65 0,04 
3 41-50 let -0,434* 0,135 0,009 -0,79 -0,08 
4 nad 50 let -0,506* 0,186 0,041 -1,00 -0,01 

2 31–40 let 1 do 30 let 0,304 0,129 0,115 -0,04 0,65 
3 41-50 let -0,130 0,128 1,000 -0,47 0,21 
4 nad 50 let -0,202 0,181 1,000 -0,68 0,28 

3 41–50 let 1 do 30 let 0,434* 0,135 0,009 0,08 0,79 
2 31-40 let 0,130 0,128 1,000 -0,21 0,47 
4 nad 50 let -0,072 0,186 1,000 -0,56 0,42 

4 nad 50 let 1 do 30 let 0,506* 0,186 0,041 0,01 1,00 
2 31-40 let 0,202 0,181 1,000 -0,28 0,68 
3 41-50 let 0,072 0,186 1,000 -0,42 0,56 
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Tabela P 22: Bonferroni test – vpliv izobrazbe na o1 

(I) izobrazba 
izobrazba 

(J) izobrazba 
izobrazba 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 srednja šola 2 višja šola 0,255 0,333 1,000 -0,63 1,14 
3 visoka šola -0,062 0,119 1,000 -0,38 0,26 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

,686* 0,173 0,001 0,23 1,14 

2 višja šola 1 srednja šola -0,255 0,333 1,000 -1,14 0,63 
3 visoka šola -0,316 0,342 1,000 -1,22 0,59 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

0,432 0,364 1,000 -0,53 1,40 

3 visoka šola 1 srednja šola 0,062 0,119 1,000 -0,26 0,38 
2 višja šola 0,316 0,342 1,000 -0,59 1,22 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

0,748* 0,190 0,001 0,24 1,25 

4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

1 srednja šola -0,686* 0,173 0,001 -1,14 -0,23 
2 višja šola -0,432 0,364 1,000 -1,40 0,53 
3 visoka šola -0,748* 0,190 0,001 -1,25 -0,24 

 

Tabela P 23: Bonferroni test – vpliv vrste zaposlitve na o1 

(I) D4 Vrsta 
zaposlitve oz. 

opravljanje dela 
(J) D4 Vrsta zaposlitve oz. 

opravljanje dela 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 za nedoločen 
čas 

2 za določen čas 0,132 0,156 1,000 -0,28 0,55 
3 stalno honorarno delo 0,862* 0,287 0,017 0,10 1,62 
4 občasno honorarno delo 0,165 0,542 1,000 -1,27 1,60 

2 za določen čas 1 za nedoločen čas -0,132 0,156 1,000 -0,55 0,28 
3 stalno honorarno delo 0,729 0,317 0,132 -0,11 1,57 
4 občasno honorarno delo 0,033 0,559 1,000 -1,45 1,52 

3 stalno 
honorarno delo 

1 za nedoločen čas -0,862* 0,287 0,017 -1,62 -0,10 
2 za določen čas -0,729 0,317 0,132 -1,57 0,11 
4 občasno honorarno delo -0,697 0,608 1,000 -2,31 0,92 

4 občasno 
honorarno delo 

1 za nedoločen čas -0,165 0,542 1,000 -1,60 1,27 
2 za določen čas -0,033 0,559 1,000 -1,52 1,45 
3 stalno honorarno delo 0,697 0,608 1,000 -0,92 2,31 
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Tabela P 24: Opisne statistike, o4 

 Povprečje (M) N 
Standardni 

odklon (SD) Mediana (Me) 
Organizacija       
Javni zavod 1,19 272 0,608 1,00 
Gospodarska družba 1,01 68 0,121 1,00 
Spol         
Moški 1,11 74 0,538 1,00 
Ženski 1,17 266 0,554 1,00 
Starost         
do 30 let 1,07 94 0,366 1,00 
31-40 let 1,17 116 0,564 1,00 
41-50 let 1,18 96 0,665 1,00 
nad 50 let 1,26 34 0,567 1,00 
Izobrazba        
Srednja šola 1,20 216 0,629 1,00 
Višja šola 1,00 8 0,000 1,00 
Visoka šola 1,08 83 0,419 1,00 
Univerzitetna izobrazba ali več 1,06 33 0,242 1,00 
Vrsta zaposlitve        
Za nedoločen čas 1,16 283 0,564 1,00 
Za določen čas 1,17 41 0,543 1,00 
Stalno honorarno delo 1,09 11 0,302 1,00 
Občasno honorarno delo 1,00 3 0,000 1,00 

 

Tabela P 25: Anova, o4 in starost 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,101 3 0,367 1,213 0,305 
Within Groups 101,638 336 0,302     
Total 102,738 339       

 

Tabela P 26: Anova, o4 in izobrazba 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,413 3 0,471 1,562 0,199 
Within Groups 101,325 336 0,302     
Total 102,738 339       

 

Tabela P 27: Anova, o4 in vrsta zaposlitve 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,131 3 0,044 0,142 0,935 
Within Groups 102,558 334 0,307     
Total 102,689 337       
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Tabela P 28: Opisne statistike, O5 

 Povprečje (M) N 
Standardni odklon 

(SD) Mediana (Me) 
Organizacija       
Javni zavod  2,51 272 1,168 2,00 
Gospodarska družba 2,26 68 0,745 2,00 
Spol         
Moški 2,41 74 1,046 2,00 
Ženski 2,48 266 1,117 2,00 
Starost         
do 30 let 2,30 94 1,076 2,00 
31-40 let 2,82 116 1,092 3,00 
41-50 let 2,38 96 1,117 2,00 
nad 50 let 1,97 34 0,797 2,00 
Izobrazba        
Srednja šola 2,44 216 1,111 2,00 
Višja šola 1,75 8 0,707 2,00 
Visoka šola 2,66 83 1,140 2,00 
Univerzitetna izobrazba ali več 2,27 33 0,911 2,00 
Vrsta zaposlitve        
Za nedoločen čas 2,53 283 1,121 2,00 
Za določen čas 2,10 41 0,995 2,00 
Stalno honorarno delo 2,36 11 0,674 2,00 
Občasno honorarno delo 2,33 3 1,155 3,00 

 

Tabela P 29: T-test, o5 in zavod, spol 

T-test Levinov test t 
Stopnja 
prostosti 

Stopnja 
značilnosti 

Razlika 
povprečij 

95% stopnja zaupanja za 
aritmetično sredino 

Spodnja meja Zgornja meja 
Zavod  0,000 2,177 159,666 0,031 0,250 0,115 0,023 
Spol 0,410 -0,523 338 0,601 -0,076 0,145 -0,361 
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Tabela P 30: Bonferroni test – vpliv starosti na o5 

(I) starost 
starost 

(J) starost 
starost 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 do 30 let 2 31-40 let -0,521* 0,148 0,003 -0,92 -0,13 

3 41-50 let -0,077 0,155 1,000 -0,49 0,33 
4 nad 50 let 0,327 0,214 0,763 -0,24 0,90 

2 31–40 let 1 do 30 let 0,521* 0,148 0,003 0,13 0,92 
3 41-50 let 0,444* 0,148 0,017 0,05 0,84 
4 nad 50 let 0,848* 0,209 0,000 0,29 1,40 

3 41–50 let 1 do 30 let 0,077 0,155 1,000 -0,33 0,49 
2 31-40 let -0,444* 0,148 0,017 -0,84 -0,05 
4 nad 50 let 0,404 0,213 0,354 -0,16 0,97 

4 nad 50 let 1 do 30 let -0,327 0,214 0,763 -0,90 0,24 
2 31-40 let -0,848* 0,209 0,000 -1,40 -0,29 
3 41-50 let -0,404 0,213 0,354 -0,97 0,16 

 

Tabela P 31: Anova, o5 in starost 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 26,248 3 8,749 7,649 0,000 
Within Groups 384,328 336 1,144     
Total 410,576 339       

 

Tabela P 32: Anova, o5 in izobrazba 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8,643 3 2,881 2,409 0,067 
Within Groups 401,933 336 1,196     
Total 410,576 339       

 

Tabela P 33: Anova, o5 in vrsta zaposlitve 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,888 3 2,296 1,911 0,128 
Within Groups 401,317 334 1,202     
Total 408,204 337       
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Tabela P 34: Opisne statistike glede na indeks odsotnost in organizacija 

 Povprečje (M) N 
Standardni 

odklon (SD) Mediana (Me) 
Organizacija         
Javni zavod 6,31 272,00 2,08 6,00 
Gospodarska družba 5,12 68,00 1,18 5,00 
Spol         
Moški 5,62 74,00 2,05 5,00 
Ženski 6,19 266,00 1,96 6,00 
Starost         
do 30 let 5,54 94,00 1,85 5,00 
31-40 let 6,47 116,00 1,97 6,00 
41-50 let 6,16 96,00 2,21 6,00 
nad 50 let 5,91 34,00 1,46 6,00 
Izobrazba         
Srednja šola 6,15 216,00 2,03 6,00 
Višja šola 5,00 8,00 1,51 5,50 
Visoka šola 6,31 83,00 2,03 6,00 
Univerzitetna izobrazba ali več 5,15 33,00 1,35 5,00 
Vrsta zaposlitve         
Za nedoločen čas 6,19 283,00 2,02 6,00 
Za določen čas 5,63 41,00 1,98 5,00 
Stalno honorarno delo 5,09 11,00 0,83 5,00 
Občasno honorarno delo 5,67 3,00 0,58 6,00 

 

Tabela P 35: Bonferroni test – vpliv starosti na indeks odsotnost 
(I) starost 

starost 
(J) starost 

starost 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. 

Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 do 30 let 2 31–40 let -0,92296* 0,27 0,00 -1,65 -0,20 

3 41–50 let -0,61 0,29 0,19 -1,37 0,14 
4 nad 50 let -0,37 0,39 1,00 -1,41 0,67 

2 31–40 let 1 do 30 let 0,92296* 0,27 0,00 0,20 1,65 
3 41–50 let 0,31 0,27 1,00 -0,41 1,03 
4 nad 50 let 0,55 0,38 0,90 -0,46 1,57 

3 41–50 let 1 do 30 let 0,61 0,29 0,19 -0,14 1,37 
2 31–40 let -0,31 0,27 1,00 -1,03 0,41 
4 nad 50 let 0,24 0,39 1,00 -0,80 1,29 

4 nad 50 let 1 do 30 let 0,37 0,39 1,00 -0,67 1,41 
2 31–40 let -0,55 0,38 0,90 -1,57 0,46 
3 41–50 let -0,24 0,39 1,00 -1,29 0,80 
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Tabela P 36: Bonferroni test – vpliv izobrazbe na indeks odsotnost 

(I) izobrazba 
izobrazba 

(J) izobrazba 
izobrazba 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
1 srednja šola 2 višja šola 1,15 0,71 0,63 -0,73 3,03 

3 visoka šola -0,16 0,25 1,00 -0,83 0,51 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

1,00126* 0,37 0,04 0,03 1,98 

2 višja šola 1 srednja šola -1,15 0,71 0,63 -3,03 0,73 
3 visoka šola -1,31 0,73 0,43 -3,25 0,62 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

-0,15 0,78 1,00 -2,21 1,91 

3 visoka šola 1 srednja šola 0,16 0,25 1,00 -0,51 0,83 
2 višja šola 1,31 0,73 0,43 -0,62 3,25 
4 univerzitetna 
izobrazba ali več 

1,16174* 0,40 0,03 0,09 2,24 

4 univerzitetna 
izobrazba ali 
več 

1 srednja šola -1,00126* 0,37 0,04 -1,98 -0,03 
2 višja šola 0,15 0,78 1,00 -1,91 2,21 
3 visoka šola -1,16174* 0,40 0,03 -2,24 -0,09 
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Tabela P 37: Povprečja po skupinah 

Simptomi stresa 
2 skupini 

1 2 Skupaj 
b1 Nenadoma me preplavijo občutki panike in strahu 2,75 1,82 2,11 
b2 Živčen/a in napet/a sem 3,38 2,35 2,68 
b3 Težko zaspim, ostanem buden/a ali se zgodaj zbudim 3,38 2,32 2,65 
b4 Skrbi me, ali se bo zgodilo nekaj strašnega 2,97 1,90 2,24 
b5 Razdražljiv/a sem in slabe volje 3,19 2,26 2,55 
b6 Neredno se prehranjujem - ali jem preveč ali premalo 3,66 2,69 3,00 
b7 Preveč kadim, pijem, jemljem pomirjevala, droge 2,21 1,39 1,65 
b8 trpim zaradi želodčnih težav, driske, zaprtosti 3,04 1,64 2,08 
b9 Težave imam s koncentracijo, spominom ali sprejemanjem odločitev  3,03 1,86 2,23 
b10 Počutim se izčrpanega/o in utrujeno 3,97 2,78 3,15 
b11 Bojim se, da bom izgubila nadzor nad samim seboj, se zlomil ali zbolel 3,30 1,61 2,14 
b12 Počutim se apatičnega/a, nobena stvar se mi ne zdi več pomembna 2,96 1,48 1,94 
b13 Med počitkom mi primanjkuje zraka 2,31 1,19 1,54 
b14 Čutim napetost v prsih, v vratu in glavi 3,07 1,56 2,03 
b15 Izogibam se težkim situacijam 2,74 1,79 2,09 
b16 Razmišljam negativno 2,84 1,68 2,04 
b17 izgubljam zanimanje za spolnost 3,03 1,63 2,07 
b18 Trpim zaradi ščemenja v želodcu ali v prsih 2,94 1,44 1,92 
b19 Izgubljam zaupanje vase 2,73 1,52 1,90 
b20 Skrbi me, da ne bom kos zahtevam in dolžnostim 2,95 1,72 2,11 
b21 Mučijo me glavoboli in migrene 2,71 1,76 2,06 
b22 Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti 2,20 1,11 1,46 
b23 Pogosto sem pesimističen/a 2,64 1,53 1,88 
b24 Čutim, da sem pod pritiskom 3,44 2,22 2,60 
b25 Obseden/a sem z boleznimi, čistočo in prehrano 2,69 1,37 1,78 
b26 Vsaka bolečina me skrbi 2,81 1,58 1,97 
b27 Zelo sem čustven/a in zlahka jočem 3,13 2,03 2,37 
b28 Počutim se telesno izčrpanega/o 3,70 2,39 2,80 
b29 Imam občutek vrtoglavice, šibkosti in neresničnosti 2,73 1,31 1,76 
b30 Izogibam se prijateljem, nimam hobijev 2,73 1,38 1,81 
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Tabela P 38: Razvrščanje v skupine, razlike povprečij 

Simptomi stresa 
2 skupini 

1 2 Skupaj 
b1 Nenadoma me preplavijo občutki panike in strahu ++ - 2,11 
b2 Živčen/a in napet/a sem ++ - 2,68 
b3 Težko zaspim, ostanem buden/a ali se zgodaj zbudim ++ - 2,65 
b4 Skrbi me, ali se bo zgodilo nekaj strašnega ++ - 2,24 
b5 Razdražljiv/a sem in slabe volje ++ - 2,55 
b6 Neredno se prehranjujem - ali jem preveč ali premalo ++ - 3,00 
b7 Preveč kadim, pijem, jemljem pomirjevala, droge ++ - 1,65 
b8 Trpim zaradi želodčnih težav, driske, zaprtosti ++ - 2,08 
b9 Težave imam s koncentracijo, spominom ali sprejemanjem odločitev  +++ - 2,23 
b10 Počutim se izčrpanega/o in utrujeno +++ - 3,15 
b11 Bojim se, da bom izgubila nadzor nad samim seboj, se zlomil ali zbolel +++ -- 2,14 
b12 Počutim se apatičnega/a, nobena stvar se mi ne zdi več pomembna +++ - 1,94 
b13 Med počitkom mi primanjkuje zraka ++ - 1,54 
b14 Čutim napetost v prsih, v vratu in glavi +++ - 2,03 
b15 Izogibam se težkim situacijam ++ - 2,09 
b16 Razmišljam negativno ++ - 2,04 
b17 izgubljam zanimanje za spolnost +++ - 2,07 
b18 Trpim zaradi ščemenja v želodcu ali v prsih +++ - 1,92 
b19 Izgubljam zaupanje vase +++ - 1,90 
b20 Skrbi me, da ne bom kos zahtevam in dolžnostim +++ - 2,11 
b21 Mučijo me glavoboli in migrene ++ - 2,06 
b22 Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti ++ - 1,46 
b23 Pogosto sem pesimističen/a ++ - 1,88 
b24 Čutim, da sem pod pritiskom +++ - 2,60 
b25 Obseden/a sem z boleznimi, čistočo in prehrano +++ - 1,78 
b26 Vsaka bolečina me skrbi +++ - 1,97 
b27 Zelo sem čustven/a in zlahka jočem  - 2,37 
b28 Počutim se telesno izčrpanega/o +++ - 2,80 
b29 Imam občutek vrtoglavice, šibkosti in neresničnosti +++ - 1,76 
b30 Izogibam se prijateljem, nimam hobijev +++ - 1,81 

 

Tabela P 39: T-test, stopnja stresa in odsotnost z dela 

Group Statistics 
QCL_1 Cluster 
Number of Case N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Odsotnost  1 skupina 104 7,5673 2,13507 0,20936 
2 skupina 227 5,3965 1,45480 0,09656 

Razlike med obema skupinama so statistično značilne.  
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Tabela P 40: T-test, stopnja stresa in odsotnost z dela 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Odsotnost INDEX 
iz o1, o4 in o5 

Equal variances assumed 12,620 0,000 10,801 329 0,000 2,17083 0,20098 1,77546 2,56620 
Equal variances not assumed     9,416 148,418 0,000 2,17083 0,23055 1,71524 2,62643 
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Tabela P 41: Regresija, opisne statistike 

Model Summary 
Model R R2 Prilagojeni R2 Std. Error of the Estimate 

1 0,677a 0,459 0,454 1,46165 
a. Predictors: (Koegicienti), indeks odkrivanj stresa, indeks simptomi stresa, indeks obvladovanje 
stresa 
 

Tabela P 42: Regresija, opisne statistike 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df R2 F Stopnja značilnosti 
1 Regression 572,776 3 190,925 89,367 0,000a 

Residual 675,111 316 2,136     
Total 1247,887 319       

a. Predictors: (Constant), indeks odkrivanj stresa, indeks simptomi stresa, indeks obvladovanje stresa 
b. Dependent Variable: Index Odsotnost  

 

Tabela P 43: Odprti odgovori, Kako bi lahko izboljšali delovne pogoje? 
 Skupaj (%) 
Večja kadrovska zasedba 55,6 
Bolje opremljeni prostori, ter boljša oprema 47,9 
Bolje organizirano delo 42,4 
Boljši odnosi med zaposlenimi 26,2 
Višje plačilo 23,9 
Več časa za počitek oz. manj obremenjeni posamezniki 21,7 
Boljša komunikacija z nadrejenimi 21,7 
Lastna pisarna, oz. razdeljeni delovni prostori 14,8 
Manj hrupa 10,4 
Sem zadovoljen 6,6 
Daljši roki za dokončanje projektov 2,0 
Drugo 26,9 
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Tabela P 44: Odprti odgovori, Kateri so najtežji vidiki vašega dela? 

 Skupaj 
Izmensko delo 51,6 
Delo s težko bolnimi osebami 44,4 
Prekratki roki za dokončanje projektov 36,5 
Odgovornost 34,7 
Premalo osebja 32,1 
Preobremenjenost in stres na delovnem mestu 24,4 
Slabi odnosi med sodelavci in nadrejenimi 11,2 
Reševanje kompleksnih težav 11,0 
Slaba organizacija dela 10,8 
Slabi delovni prostori in materiali 9,4 
Preobremenjenost zaradi količine dela 7,3 
Hrup 3,0 
Drugo 23,6 

 

Tabela P 45: Odprti odgovori, Kaj bi lahko storili, da bi bile težave manj 
obremenjujoče? 

 Skupaj 
Več prostega časa 56,4 
Več kadra 48,0 
Boljši odnosi med zaposlenimi 36,2 
Izobraževanja 30,7 
Timsko delo 26,4 
Boljša komunikacija 19,3 
Boljše plačilo 18,4 
Druženje med zaposlenimi 15,1 
Boljši pogoji za delo 10,7 
Boljša organizacija dela 10,0 
Manj projektov istočasno 2,7 
 Drugo 21,3 

 

Tabela P 46: Odprti odgovori, Kaj je pri vašem delu najboljše? 
 Skupaj 
Odnosi s sodelavci 79,3 
Timsko delo 47,6 
Avtonomija pri delu 46,9 
Raznoliko, razgibano delo 44,1 
Delo s pacienti, osebno zadovoljstvo, ko je pacient ozdravljen 35,7 
Prosti dnevi 18,4 
Prilagodljiv urnik 8,5 
Pohvala 1,5 
Projektiranje 1,5 
Drugo 16,7 
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Tabela P 47: Odprti odgovori, Če bi poskušali izboljšati delovne pogoje, kaj predlagate, 
da je treba ohraniti takšno kot je? 

 Skupaj 
Dobre odnose med zaposlenimi 80,8 
Dobro komunikacijo 69,8 
Dobro tehnično opremljenost 34,9 
Timsko delo 25,3 
Strokovnost 23,0 
Delovni čas 15,8 
Več zaposlenih 3,1 
Drugo 47,2 

 

Tabela P 48: Odprti odgovori, Kaj po vašem mnenju lahko naredi delodajalec, da bo 
delovno okolje manj stresno? 

 Skupaj 
Stimulacija 83,5 
Pohvale 78,7 
Boljše plače 51,7 
Več zaposlenih 29,5 
Boljši odnosi med zaposlenimi 17,1 
Bolje definirano delo 4,0 
Drugo 35,6 
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