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POVZETEK 

Osrednji namen magistrske naloge je ugotoviti simptome stresa, strategije spoprijemanja s 

stresom ter absentizem pri managerjih, zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom. V 

raziskavo je bilo zajetih 111 managerjev. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika za 

ugotavljanje strategij spoprijemanja s stresnimi ţivljenjskimi okoliščinami (Vprašalnik 

spoprijemanja s stresom CRI) in vprašalnika Stresne obremenitve in simptomi stresa pri 

managerjih. Statistična analiza, ki smo jo opravili s pomočjo SPSS programa za Windows 

17.0, je pokazala, da med pogostostjo pojavnosti simptomov stresa in dnevnega izostanka z 

dela zaradi bolezni obstaja pozitivna linearna povezanost, vendar le-ta ni statistično značilna.  

Ključne besede: absentizem, manager, simptomi stresa, strategije spoprijemanja s stresom, 

stres. 

SUMMARY 

The central purpose of the master thesis is to identify symptoms of stress, strategies for 

coping with stress and absenteeism for managers employed in the sale of technical products. 

The survey covered 111 managers. Data were collected through a questionnaire to determine 

strategies to cope with stressful life situations (Questionnaire of coping with stress CRI) and 

the questionnaire, stress loads and symptoms of stress among managers. Statistical analysis 

was carried out using SPSS for Windows 17.0, which showed that between the frequency of 

occurrence of symptoms of stress and daily absence from work due to illness, there is a 

positive linear relationship, but it is not statistically significant.  

Key words: absenteeism, manager, strategies for coping with stress, stress, stress symptoms.  
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1 UVOD 

Današnji način ţivljenja se bistveno razlikuje od ţivljenja naših prednikov. Ţivimo hitro, 

delovne zahteve so visoke, narava dela je drugačna. Prav tako se danes soočamo z drugačnim 

načinom reakcije na določene draţljaje iz okolja. Ti zahtevajo, da odreagiramo razumsko 

upoštevaje psihologijo in ne telesno s fizično akcijo, in prav to, da ne moremo reagirati 

telesno, kot nam je prirojeno, je dodatno breme za nas, ki se odraţa skozi preobremenjenost, 

izgorevanje, različne bolezni ipd. 

Managerji običajno v naših očeh veljajo za ljudi, ki imajo velike plače in katerih delo bi vsi 

lahko opravljali. Marsikdo od nas pa ne pomisli, kaj vse to navadno pomeni. Dolgi delovniki, 

velike zahteve lastnikov, vodenje podrejenih in večopravilnost so stalnice managerja. Lahko 

bi dejali, da so razpeti med lastnike in njihove zahteve ter zaposlene, ki jih je treba voditi, jih 

znati poslušati in organizirati delo. Vse to pa lahko vodi v stres in v kolikor je tega preveč, 

nastopi preobremenjenost ter izgorevanje, kar vpliva na celoten organizem.  

Zaradi stresa lahko nastopijo tudi bolezenska stanja in povzročijo absentizem managerja. 

Absentizem je ţe sam po sebi teţava, saj morajo v primeru odsotnosti zaposlenega preostali 

zaposleni opraviti njegovo delo, manager pa mora biti sposoben razporediti delo tako, da 

preostali ne bodo posledično preobremenjeni. Ko pa nastopi odsotnost managerja, bodisi za 

krajši ali daljši rok, lahko nastane teţava. Podrejeni izgubijo vodjo, začasni vodja ni seznanjen 

s celotnim načinom dela in zato celotna zadeva privede do stresne situacije. Ljudje smo sami 

po sebi velikokrat nepripravljeni in nezainteresirani za spremembe in prav zaradi vsega tega je 

taka sprememba še hujša. 

Skozi magistrsko delo bomo po sklopih predstavili različne poglede na stres, prepoznavanje 

simptomov stresa, strategij spoprijemanja s stresom in tudi nekaj praktičnih napotkov, kako 

naj se managerji v prodajalnah s tehničnim blagom poskušajo razbremeniti vseh dnevnih 

pritiskov zahtev okolice. V zaključku naloge pa bomo predstavili raziskavo o stresu in 

absentizmu, ugotovitvah ter s priporočilom po nadaljnjem raziskovanju. 

1.1 Določitev vsebine in namena analize 

Namen uvodnega dela magistrske naloge je predstaviti raziskovalni problem in področje 

preučevanja, ki se nanaša na stres, obvladanje stresa in absentizem v prodajalnah s tehničnim 

blagom.  

Magistrsko delo preko raziskave in njene analize prikazuje, da je še posebej v času oteţenih 

gospodarskih razmer smiselno skrbeti za managerje zaposlene v omenjenih prodajalnah, 

njihovo motivacijo in ugodno delovno klimo. V današnjem času namreč ni pomemben samo 

kapital, temveč tudi zaposleni, ki predstavljajo pomemben del podjetja.  
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Namen analize je preučiti in prikazati, kako obremenjeni so danes managerji zaposleni v 

prodajalnah s tehničnim blagom in kako se le-ti spoprijemajo s stresom. Namen magistrske 

naloge je tudi ugotoviti, v kolikšni meri se pojavlja absentizem (izraţen v dneh izostanka od 

dela) zaradi simptomov stresa. 

V zvezi z omenjenim področjem preučevanja, namenom in cilji magistrske naloge so v 

nadaljevanju podrobneje določene še hipoteze, statistične metode in predpostavke ter 

omejitve. 

1.2 Teoretična izhodišča 

Stres na delovnem mestu se pojavlja, kadar zahteve delovnega okolja presegajo sposobnosti 

zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo. Določena raven stresa lahko poveča storilnost in 

ustvari zadovoljstvo ob doseganju ciljev. Ko pa zahteve in pritiski postanejo preveliki, 

povzročajo stres, kar je slabo tako za delavce kakor tudi za organizacijo, v kateri so zaposleni 

(Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu 2004). 

V raziskavi (Aparicio 2002) so ugotovili, da v Evropi od 147 milijonov vprašanih 

delojemalcev trdi, da so pri delu pod velikim pritiskom. Od teh ena tretjina ne organizira 

svojega dela, več kot ena četrtina pa ne sme sodelovati pri razporejanju svojega dela. Nadalje 

45 % vprašanih trdi, da opravljajo monotono delo, 50 %, da izvajajo kratka ponavljajoča, 

rutinska dela. Iz tega lahko izhajamo, da delovno pogojeni vzroki stresa prispevajo k 

aktualnim boleznim, saj kar 13 % delojemalcev toţi o glavobolih, 17 % o bolečinah v 

mišicah, 30 % o bolečinah v hrbtenici, 20 % o zaspanosti in 28 % o stresu. 

Stresne dogodke tako lahko razumemo tudi kot prilagoditvene zahteve, zaradi katerih pride do 

psihofiziološke napetosti, ki se lahko izraţa kot somatska bolezen. Pot od stresnega dogodka 

do bolezenskih simptomov je zapletena in odvisna od mnogih vidikov, ki jih je treba proučiti. 

Ti vidiki so pretekle izkušnje, obrambni mehanizmi, fiziološke reakcije, strategije 

spoprijemanja s stresom in bolezenska vedenja (Selič 1999). Dolgotrajna izpostavljenost 

stresu in z njo povezana kronična fiziološka vzburjenost predstavlja močno obremenitev 

presnovnih, kardiovaskularnih in imunskih funkcij, zato je lahko dejavnik v razvoju psihičnih 

in psihosomatskih motenj in bolezni (Sket in Ţivin 2001). 

Na podlagi številnih raziskav so izračunali, da gre zaradi izostankov od dela, ki so posledica 

bolezni povezanih s stresom, vsako leto v nič vsaj sto milijonov delovnih dni (Looker in 

Gregson 1993). Izguba zdravja ni niti največji niti edini strošek v organizacijah. Napake in 

napačne odločitve, ki jih delajo zaposleni pod vplivom stresa, stanejo mnogo več (Traven 

1998). Prav zaradi navedenega je v času krize, ki je sama po sebi prav tako stresni dogodek, 

obvladovanje stresa v vseh segmentih delovanja podjetja še bolj pomembno kot sicer. 
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1.3 Opredelitev problema 

Zadnjih nekaj let se soočamo s krizo globalnih razseţnosti, ki vpliva na vsa področja našega 

delovanja. Zaposlitve so manj varne, delovne zahteve so večje, zaradi spremenjene globalne 

klime se močno spreminja naš način ţivljenja. Za boleznimi srca in oţilja pogosteje obolevajo 

ljudje, ki ţivijo v stalni časovni napetosti, v tekmovalnem okolju in so nenehno zaskrbljeni, 

ali bodo pravočasno opravili številne naloge (Moţina 1998). Zato je učinkovito obvladovanje 

stresa ključno za uspešno delovanje vsakega podjetja. 

Slovenija je v tem letu močno v kriznem obdobju, medtem ko se večina zahodnih drţav 

Evropske Unije počasi ţe izvija iz njenega primeţa. V preteklem in tudi letošnjem letu smo 

priča »propadu« podjetij, ki so bila t. i. »cvet« slovenskega gospodarstva, med 

najodmevnejšimi novicami pa je tudi »reševanje« podjetja Merkur, d. d., ki je eden največjih 

predstavnikov prodajalen s tehničnim blagom v Sloveniji. Tovrstnih prodajalen je v Sloveniji 

kar nekaj, vendar gre v večini predvsem za manjše, lokalne prodajalne, ki niso tako znane. 

Dejstvo je, da so zaposleni v tehničnih prodajalnah zaradi številnih dejavnikov, ki jih je 

povzročila kriza, pod velikim stresom, čemur se posveča premalo pozornosti.  

Stres na delovnem mestu namreč predstavlja zelo resen problem, pri katerem večkrat prihaja 

do predstav, da ga teţko definiramo in kontroliramo (Cox in Gonzales 2002). Predvsem zato, 

ker v številnih podjetjih niso seznanjeni s posledicami stresa na delovnem mestu in zato 

neučinkovitost zaposlenih povezujejo z drugimi dejavniki. Stres na delovnem mestu v zadnjih 

desetletjih silovito narašča in predstavlja glavno skrb managerjev, saj predstavlja škodo za 

podjetje (Rees 1997). Stres in preobremenjenost tako zmanjšujeta celotno in normalno 

delovanje zaposlenih. Posledice pa se odraţajo v zmanjšanju učinkovitosti pri delu in stroških 

poslovanja (Heller in Hindle 2001). 

Med poklicne stresorje, ki največkrat povzročajo teţave pri zaposlenih, spadajo delovni 

pogoji, delovni čas, samo delo, stil vodenja, delovna klima, obeti kariere, nadlegovanje in 

nasilje na delovnem mestu, netolerantnost in narava organizacije, zraven tega pa še hrup, 

vibracije, prah, neugodno toplotno okolje, svetloba in nevarne snovi. Stres na delovnem mestu 

se največkrat pojavlja zaradi neustrezne politike informiranja, metod vodenja, pomanjkanja 

kompetenc, pomanjkanja zaupanja, metod dela, oblikovanja delovnega mesta, normiranosti 

dela in hierarhičnega redu (Lanz 1998). 

1.4 Namen, cilji in temeljne hipoteze magistrske naloge 

Izhajajoč iz zgoraj omenjenih dejstev smo postavili osrednji namen magistrske naloge, ki je 

ugotoviti simptome stresa, strategije spoprijemanja s stresom in absentizem pri managerjih 

zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom.  
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1.4.1 Cilji magistrske naloge 

Cilji, ki jih ţelimo doseči v magistrski nalogi so naslednji: 

 preučiti teoretična spoznanja obvladovanja stresa in njegovega vpliva na absentizem, 

 ugotoviti simptome stresa pri managerjih zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom, 

 ugotoviti v kolikšni meri se pojavlja absentizem (izraţen v dneh izostanka iz dela) zaradi 

simptomov stresa, 

 ugotoviti strategije spoprijemanja s stresom managerjev zaposlenih v prodajalnah s 

tehničnim blagom – na kakšen način se spoprijemajo s stresom managerji zaposlenih v 

prodajalnah s tehničnim blagom, 

 ugotoviti, kako načini spoprijemanja s stresom (strategije spoprijemanja s stresom 

usmerjene na problem in strategije spoprijemanja s stresom usmerjene na čustva) vplivajo 

na doţivljanje stresa. 

1.4.2 Hipoteze 

V magistrski nalogi smo si zastavili naslednje temeljne hipoteze: 

Hipoteza 1: Pri managerjih zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom obstaja statistično 

značilno povezava med absentizmom in pogostostjo pojavnosti simptomov stresa.  

Hipoteza 2: Managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene k 

problemu, so statistično značilno manj odsotni od dela kot managerji, ki uporabljajo strategije 

spoprijemanja s stresom usmerjene na čustva. 

Hipoteza 3: Managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene k 

problemu, občutijo statistično značilno niţjo raven stresa na delovnem mestu kot managerji, 

ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom usmerjene na čustva. 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Z raziskavo in predstavljenimi ugotovitvami prikazujemo, da je v času oteţenih gospodarskih 

razmer smiselno skrbeti za managerje zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom v smislu 

ugotavljanja njihove stopnje stresa, za katero predvidevamo, da je visoka, in njihovih strategij 

spoprijemanja s stresom, ki so pomembne za zmanjševanje stresa. Predvidevamo, da so 

managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom usmerjene na problem, v manjši 

meri odsotni z dela zaradi simptomov stresa kot tisti, ki uporabljajo druge načine 

obvladovanja stresa.  

V nalogi si postavljamo nalslednje omejitve: 

 izsledki ugotovitev so narejeni na podlagi vrnjenih anketnih vprašalnikov, 
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 baze podatkov se spreminjajo in zato je moţno, da v raziskavo niso zajete prav vse 

tehnične prodajalne. 
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2 TRGOVINA 

2.1 Trgovina in vrste trgovine glede na prodajne kanale 

Potočnik (2001, 46) navaja, da prodaja blaga praviloma poteka preko dveh stopenj, in sicer 

grosistične in detajlistične, zato delimo tudi trgovsko dejavnost na dva velika dela, in sicer na 

trgovino na debelo in trgovino na drobno. Izvajanje trgovske dejavnosti zato opravljajo 

trgovska podjetja na debelo, trgovska podjetja na drobno in tudi podjetja, ki hkrati trgujejo na 

debelo in drobno.  

2.1.1 Trgovina na debelo 

Trgovina na debelo vključuje vse dejavnosti povezane s prodajo izdelkov in storitev kupcem, 

ki kupujejo blago za preprodajo ali pa za poslovno uporabo. Proizvajalci in kmetje ne sodijo v 

to skupino, ker se v glavnem ukvarjajo s proizvodnjo in trgovci na drobno (Kotler 2004, 547). 

Funkcija trgovine na debelo je posredovanje izdelkov med proizvajalci in trgovci na drobno 

oziroma velikimi porabniki in je nastala s samo delitvijo dela v procesu posredovanja 

izdelkov. Trgovci na debelo pa opravljajo tudi dodatne funkcijo, kot so skladiščenje, 

sortiranje, pakiranje, prevoz ipd. Blago nabavljajo pri številnih proizvajalcih in tudi različne 

delne proizvodne asortimente preoblikujejo za potrebe trgovcev na drobno, predelovalcev in 

drugih velikih kupcev (Potočnik 2001, 46). Na našem trţišču lahko izpostavimo eno izmed 

takšnih podjetij, in sicer Merkur, d. d. Blago nabavlja bodisi direktno pri proizvajalcih ali pa 

pri večjih verigah v Evropi, ki mu zagotavljajo najboljše moţne cene. Kupljeno blago 

skladišči v večjih skladiščih, ki so trenutno na dveh lokacijah. Trţni oddelek je razdeljen na 

dva dela, in sicer t. i. veleprodajo ter maloprodajo. V veleprodaji so zaposleni komercialisti, 

in sicer ločeni po ciljno usmerjenih enotah (npr. trgovska podjetja, industrijska podjetja), ki 

skrbijo za prodajo blaga drugim podjetjem. V sklopu maloprodaje pa so številni trgovski 

centri po Sloveniji, ki skrbijo, da ponudijo končnemu potrošniku najširši izbor izdelkov 

(Merkur 2011). 

2.1.2 Trgovina na drobno 

Kotler (1998) navaja, da trgovina na drobno vključuje vse dejavnike, ki so povezani s prodajo 

izdelkov ali storitev neposredno končnim porabnikom, in sicer za osebno, neposlovno 

uporabo. Trgovec na drobno oziroma prodajalna na drobno je tako vsako podjetje, katerega 

prodane količine izvirajo predvsem iz trgovine na drobno. Prav vsako podjetje, ki proda blago 

končnim uporabnikom ne glede nato, ali je proizvajalec ali trgovec na debelo, se ukvarja s 

trgovino na drobno. Ni pomembno, na kakšen način se izdelki prodajo (osebno, po pošti, po 

telefonu, preko interneta) in kje (v prodajalni, na cesti ali na domu). 
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V letih razvoja gospodarstva, tehnologij in tudi sprememb v razmišljanju ter ţivljenju ljudi je 

prišlo do povečanja zahtev potrošnikov. V vse splošnem pomanjkanju časa in zahtevnosti 

ţelja potrošnika je izrednega pomena, da le-ta dobi vse, kar si ţeli, na enem mestu oziroma v 

krogu nekaj minut ali kilometrov. Trgovina na drobno omogoča potrošniku veliko širino in 

globino izdelkov. Tako lahko potrošnik izbira med različnimi znamkami vrtalnikov, ţag, 

orodja, ki imajo isti namen uporabe. Loči jih le znamka, kvaliteta in seveda cena. Po drugi 

strani lahko izbira vrtalnik, ki ima niţjo ali večjo moč, izbira lahko vozičke z različno 

nosilnostjo ipd. Zanj je to izjemnega pomena. Izbira mu nudi več moţnosti, da lahko svoj 

nakup izvede glede na svoje ţelje in finančno stanje. 

2.2 Zgodovina in razvoj trgovine na drobno 

Trgovino kot tako poznamo ţe zelo dolgo, in sicer je šlo na samem začetku za blagovno 

menjavo. Kmetom, obrtnikom so ostajali pridelki in izdelki, ki jih sami niso porabili. Tako so 

jih zamenjali za druge izdelke, ki jih sami niso imeli in so jih potrebovali. S časom, po uvedbi 

menjalnega sredstva (denar), so te izdelke plačevali z njim.  

Skladno z razvojem civilizacije in tehnologije se je spreminjala tudi trgovina. Sam razvoj 

trgovine je v vsakem gospodarstvu drugačen. Kot je opredelila Germ - Metlika (2001) lahko 

vseeno postavimo nekaj osnovnih temeljev trgovine. 

 Demografski dejavnik, in sicer gre predvsem za dejavnik demografskih kazalcev, ki nam 

prikazujejo število prebivalcev, starostno strukturo in fluktuacijo prebivalstva. V zadnjem 

dolgoročnem obdobju je zaznati upad rojstev in staranje prebivalstva. To se praktično 

dogaja povsod po Evropski Uniji. Drţavi ne preostane v tej fazi nič drugega kot 

nadzorovanje in seveda sproščanje preseljevanja ljudi iz manj razvitih drţav. Načeloma je 

tako, da ima starejša populacija več denarja in tako ga lahko tudi več nameni porabi in ne 

samo varčevanju. 

 Druţbeni in kulturni dejavniki se vseskozi spreminjajo, kar posledično vpliva na 

spreminjanje različnih vzorcev od izobrazbe, do obnašanja, običajev, ţivljenjskega sloga 

in predvsem na kupne navade ljudi. Same potrošniške navade se razlikujejo po druţbenih 

slojih, kar pa ni posledica večjega premoţenja, temveč je treba del tega pripisati kulturni 

in izobrazbeni ravni prebivalcev. 

 Smernice urbanizacije mest in velemest so pomembne za razvoj trgovine na drobno, ki se 

jim mora prilagajati. Zavedati se moramo, da je ravno trgovina tista, ki dandanes 

zmanjšuje razlike med urbanim in ruralnim okoljem, ker v manjših mestih in vaseh 

zagotavlja podobno kvaliteten nabor ponudbe kot v večjih mestih. Tudi pri nas se je 

razvoj v zadnjih letih pribliţal evropskim drţavam in tako so se trgovska podjetja 

usmerila na obmestna področja. Za primer lahko navedemo podjetji Mercator, d. d. in 

Merkur, d. d. V zadnjem času pa je opaziti, da jim sledijo tudi tuji trgovci, in sicer 

predvsem pri trgovini na drobno z ţivili (Hofer, Lidl). 
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 Ekonomski dejavniki, ki vplivajo predvsem na kupno moč končnih potrošnikov. Večji 

prihodki potrošnikov, torej naraščajoča kupna moč, se odraţajo v nakupu dobrin višjega 

cenovnega razreda in izdelkov, ki jih načeloma ne bi potrebovali. Del povečanja 

prihodkov se namenja tudi varčevanju, ki pa v prihodnosti pomeni povečanje 

povpraševanja. Slovenija je relativno majhna drţava in tako dejansko lahko dokaj hitro 

opazimo razlike med centralnim, bolj razvitim delom in pa obrobnimi pokrajinami, ki 

imajo niţjo kupno moč in s tem tudi niţji standard. 

 Gospodarski sistemi in ukrepi politike morajo ustvariti stabilne pogoje gospodarjenja za 

vse subjekte, ki nastopajo na trgu v vlogi prodajalcev ali kupcev kot tudi poskrbeti za 

njihovo pravno varnost. Drţava pa mora urediti tudi pogoje delovanja zaposlenih v 

trgovini, kajti podjetja poskušajo s podaljšanimi delovnimi časi uveljaviti konkurenčno 

prednost. 

 Spremembe na področju znanstveno tehnološkega in tehničnega napredka. Za trgovino je 

značilna visoka stopnja industrializacije, ki danes s pridom uporablja doseţke tehnike in 

tehnologije. Pomembno za trgovino na drobno je uvajanje sodobnih načinov, oblik in 

metod prodaje na vseh ravneh. Sama tehnična opremljenost trgovin je primer tega. 

Včasih so bile trgovine majhne in tehnično nedovršene, danes pa so preobraţene v 

tehnološko dovršene prostore. Tudi opremljenost izdelka npr. s šifro blaga ali pa RFID 

(radijsko frekvenčna identifikacija), preko katere nam sistemi odčitajo in sporočijo, kaj 

imamo v košarici, je lahko primer tehnološkega razvoja. Na blagu imamo nalepljen čip, 

na katerem so različni podatki (cena, teţa, hranilne vrednosti ipd.), v trgovini pa se nahaja 

sprejemnik, ki sprejema informacije iz čipa na blagu. Teoretično bi lahko tako postavili 

košarico z blagom na blagajniški pult in blagajna bi samodejno prebrala, kaj smo si 

izbrali. Primer delujočega sistema RFID so tako knjiţnice, kjer knjige postavimo na 

čitalnik, odčitamo našo izkaznico in avtomatsko sistem zapiše, kaj smo si izbrali, ter nam 

izda potrdilo. 

Vendar če podrobno pogledamo vse te dejavnike vidimo, da obstajajo povezave ne samo z 

razvojem trgovine, temveč tudi dejavniki medsebojno vplivajo drug na drugega. Demografski 

dejavniki nam tako prikazujejo število prebivalcev, rojstev, starostno strukturo in predvsem 

fluktuacijo ter so odvisni od druţbeno kulturnih dejavnikov. Ti se vseskozi spreminjajo in 

tako spreminjajo običaje, obnašanje, ţivljenjski slog, kar vpliva na npr. rodnost. Ta je manjša 

v bolj razvitih deţelah, ker je struktura izobraţenega prebivalstva večja, ţivljenjski slog ter 

običaji so popolnoma drugačni od manj razvitih drţav. Gospodarski sistemi in politika sta 

dejavnika, ki vplivata na prej omenjena dejavnika kot tudi na ekonomske dejavnike ter 

spremembe znanstvenega in tehnološkega napredka. V kolikor bo gospodarski sistem 

naravnan pozitivno tako do prebivalcev kot tudi spodbudno do podjetij, se bodo demografski 

ter druţbeni in kulturni dejavniki pozitivno spremenili, kar bo vplivalo na ekonomski 

dejavnik, ki predstavlja samo kupno moč prebivalstva. Povečali se bodo prihodki, kar bo 

vplivalo na ţivljenjski slog ter kupne navade. Ne smemo pozabiti tudi na vpliv dejavnikov na 
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spremembe znanstvenega in tehnološkega napredka. Le-tega ni, v kolikor ni pravega 

gospodarskega sistema in politike, kot ga ni, v kolikor ni pozitivnih demografskih dejavnikov 

(večja rodnost, manjša fluktuacija – zlasti izobraţenega kadra), torej ni nekih pozitivnih 

vzorcev sprememb običajev, ţivljenjskega stila ter predvsem obnašanja, ki mora biti 

naravnano na izboljšanje oziroma sam napredek. Povezava z ekonomskim dejavnikom pa tudi 

ni zanemarljiva. V kolikor se zaradi vseh zgoraj navedenih sprememb poveča kupna moč, 

pomeni to večje prihodke, večji dobiček in s tem tudi več denarja za razvoj oziroma ţeljo po 

vlaganju denarja v razvoj trgovine. Povezavo nam prikazuje spodnja slika. 

 

 

Slika 1: Vpliv na razvoj trgovine 
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prenehale s poslovanjem, so bile praviloma v lasti neodvisnih in neorganiziranih detajlistov 

(Potočnik 2001, 56).  

Sam proces zmanjševanja števila prodajalen je povezan z razvojem znanstvenega in 

tehnološkega napredka, ki se kaţe tako pri uvajanju novih prodajnih metod kot tudi pri 

koncentraciji prodajnih asortimentov. Samopostreţni način prodaje je postal prevladujoč in to 

ne samo pri prodaji ţivilskih izdelkov, temveč tudi pri prodaji tehničnih izdelkov, torej v 

tehničnih trgovinah kot so Merkur, Obi ipd. (Potočnik 2001). 

Z nenehnim povečevanjem potreb potrošnikov se je spremenila tudi politika prodajnega 

asortimenta, ki temelji na stalnem širjenju le-tega. S tem se je spremenila tudi velikost 

prodajnih objektov. Pri tem je treba izpostaviti, da se je v enem prodajnem objektu 

koncentrirala ponudba večjega števila izdelkov in širjenje specializiranih prodajalen, ker 

manjše prodajalne niso bile več sposobne konkurirati večjim. Povečanje prodajnih objektov je 

vodilo do tega, da je kupcem omogočena večja diferenciacija ponudbe. Tako se danes v 

tehnični trgovini lahko kupi več različnih vrst vrtalnikov, ki se ločijo po proizvajalcih, cenah, 

kvalitete (Potočnik 2001). 

Prodajna mesta se med seboj razlikujejo po velikosti, lokaciji, načinu prodaje (samopostreţni, 

s svetovalci ipd.), kar prikazuje preglednica 1. Običajni formati trgovine na drobno so 

naslednji (Potočnik 2001; Douglas in Craig 1995): 

 Prodajalne z mešanim blagom imajo majhen do srednje velik prodajni prostor (100–400 

m
2
). Ponujajo širok, a plitev asortiment izdelkov za vsakodnevno rabo. Te prodajalne so 

pogoste na podeţelju, vendar se zaradi boljših cestnih povezav in mobilnosti prebivalstva 

njihov pomen zmanjšuje. 

 Specializirane prodajalne na drobno so manjše do srednje velike (100–400 m
2
) in 

ponujajo ozek in globok asortiment artiklov. Njihova glavna prednost so dopolnilni 

artikli. Zaradi ozkega, a globokega asortimenta, svetovanja in bolj intimne atmosfere so 

osredotočene na trţne niše. 

 Butiki so prodajalne priznanih proizvajalcev z uveljavljenimi blagovnimi znamkami. 

Blago se prodaja po bistveno višjih cenah od običajnih. Pomembno mesto v ponudbi 

imajo dopolnilne storitve kot npr. svetovanje, montaţa ali manjša popravila. 

 Specializirane blagovnice so prodajna mesta s površino do 500 m
2
. Sortiment blaga je 

srednji do ozek, s srednjo ali večjo globino. To so predvsem prodajalne pohištva, tekstila 

in ostale stanovanjske opreme. 

 Splošne blagovnice oziroma veleblagovnice imajo prodajno površino večjo od 5000 m
2
. 

Ponujajo širok asortiment izdelkov z manjšo ali srednjo globino. Njihova posebnost so 

specializirani oddelki, ki dajejo vtis ločene trgovine, t. i. »shop in shop« (Potočnik 2001, 

63). Večina veleblagovnic ima moški, ţenski in otroški oddelek za obleke in obutev, 

poleg tega pa še oddelke za pohištvo in stanovanjsko opremo, igrače, belo tehniko, 

akustiko in ostalo. Za veleblagovnice je značilno, da je tudi do 50 % prodajnega prostora 
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namenjeno ţenskemu oddelku, saj se tam doseţe več kot polovica vsega prometa 

(Douglas in Samuel Craig 1995, 39). 

Preglednica 1: Razvrstitev prodajaln glede na kriterije in oblike 

Kriterij razdelitve Oblika   

Velikost Kiosk manj kot 20 m
2
 

  Manjša prodajalna do 100 m
2
 

  Market do 400 m
2
 

  Supereta do 1000 m
2
 

  Supermarket do 2500 m
2
 

  Hipermarket do 5000 m
2
 

  Megamarket več kot 5000 m
2
 

  Veleblagovnica več kot 5000 m
2
 

  Nakupovalni center več kot 10.000 m
2
 

Asortiment Splošna prodajalna   

  Specializirana prodajalna   

  Ozko specializirana prodajalna (butik)   

  Kombinirana prodajalna   

Način postreţbe Postreţna   

  Samopostreţna   

  Samoizbira   

  Avtomatizirana postreţba   

Stiki s kupci Osebni   

  Po katalogih   

  Preko elektronskih posrednikov   

Lokacija Osrednja (mestna središča)   

  Razpršena (v sosedstvu)   

  Na obrobju velikih mest   

  V večjih krajih   

  Na podeţelju   

Cene Običajne   

  Diskontne   

  Visoke   

Lastništvo Prodajalne neodvisnih trgovcev   

  Prodajalne franšiznih sistemov   

  Prodajalne trgovskih verig   

  Zadruţne prodajalne   

  Prodajalne trgovskih druţb   

  Prodajalne mednarodnih trgovskih korporacij   

Vir: Potočnik 2001, 57. 
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 Cash&Carry je inovativna oblika samopostreţnega načina prodaje v poslovanju trgovine 

na debelo. Nastal je kot sistem oskrbe za manjše trgovce, ki se lahko vsakodnevno 

oskrbujejo in tako minimizirajo svoje zaloge. 

 Supermarketi so prodajalne v velikosti od 400 do 2500 m
2
. Ponujajo preteţno ţivila, 

delno tudi neţivilske izdelke za vsakdanjo rabo. Locirani so na osrednji trgovski lokaciji 

in vodijo politiko niţjih cen (Potočnik 2001, 64). Nekateri supermarketi so zelo 

promocijski. Imajo dnevne ali tedenske prodaje določenih artiklov po niţjih, 

promocijskih cenah. 

 Hipermarketi in megamarketi so prodajalne z največjo površino. Hipermarketi obsegajo 

pribliţno 2500–5000 m
2
, megamarketi pa površino nad 5000 m

2
. Teţišče prodajnega 

asortimenta je na ţivilih, hkrati pa imajo zelo razširjen neprehrambeni asortiment. 

Ponujajo tudi nekatere dopolnilne storitve, predvsem bančne in gostinske. Kot dopolnilna 

ponudba se v istih prostorih nahajajo tudi dodatne specializirane prodajalne za tekstil, 

obutev, akustiko ipd. Prodaja v njih je preteţno samopostreţna, vodijo pa politiko nizkih 

cen. 

 Diskontne prodajalne ponujajo izdelke po občutno niţjih cenah od običajnih. Pomemben 

del teh prodajalen so hobi prodajalne s polizdelki in sestavnimi deli (naredi si sam). 

 Prostovoljne verige trgovcev so zdruţenja manjših trgovcev. Njihov namen je predvsem 

zniţevanje stroškov s skupno nabavo, trţenjem, promocijo in oglaševanjem. 

 Nakupovalni centri so na obrobjih velikih mest. V njih so zastopane vse trgovske stroke. 

Ustvarjajo konkurenco med ponudniki, saj lahko zaradi bliţine prodajalen potrošniki 

primerjajo cene. 

2.4 Opredelitev prodajalne s tehničnim blagom  

Izhajajoč iz različni asortimentnih ponudb slovenskih trgovcev s tehničnim blagom, je lahko 

za prodajalno s tehničnim blagom značilno, da se v njej običajno prodajajo izdelki, kot so: 

 ročno orodje (ključi, klešče ipd.), 

 električno orodje (med katere lahko uvrstimo vrtalne stroje, vijačnike, mešalnike barv, 

brusilke ipd.), 

 vijake, 

 ţičnike, 

 elektrode, 

 stroji (varilni aparati, kompresorji ipd.), 

 ročni vozički za premike blaga, ki so lahko na dveh kolesih, plato vozički (štiri kolesa ter 

polica) ipd., 

 dviţni vozički in mize (voziček za premikanje palet (ročni), hidravlični voziček, ki ga 

lahko dvignemo recimo 50 cm ipd.), 
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 dviţna tehnika široke potrošnje (npr. razna dvigala za domačo kot tudi obrtniško 

uporabo), 

 tovorni trakovi za zavarovanje blaga na prikolicah, 

 delovna oblačila in obutev ipd. 

Dejansko je veliko izdelkov, ki bi jih lahko uvrstili med asortiment prodajalne s tehničnim 

blagom, in je zato ločnico teţko potegniti. Najlaţje bi jo opredelili s prodajnim asortimentom, 

ki se v njej ne prodaja. Tu moramo paziti na to, da je moţno, da se nekateri izdelki od spodaj 

naštetih skupin lahko pojavijo v prodajalni s tehničnim blagom, a to samo zaradi dopolnitve 

programa, predvsem zaradi tipa prodajaln »naredi si sam«, kjer se ponuja širši spekter 

izdelkov namenjen domači uporabi. 

Asortiment, ki se ne prodaja v tipični prodajalni s tehničnim blagom izhajajoč iz ponudbe 

trgovcev, kateri se označujejo, da so prodajalci tehničnega blaga: 

 ţivila, 

 gradbeni material (izjemoma v manjši meri kot dopolnilni program »naredi si sam«, ki je 

pakiran v manjše enote), 

 pohištvo, 

 obutev in oblačila (razen delovna), 

 agrarni program (razen izjemoma kot dopolnilni program recimo trava pakirana v 

kartonsko embalaţo). 

Sam format prodajalen s tehničnim blagom bi lahko uvrstili v ţe naštete prodajne formate, 

vendar ne v celoti. Tako so za prodajalno s tehničnim blagom značilni naslednji: 

 prodajalna z mešanim blagom (podeţelje), 

 specializirane prodajalne, 

 specializirane blagovnice, 

 supermarketi oziroma trgovska središča, 

 diskontne prodajalne. 
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3 STRES 

O stresu lahko govorimo kot o sestavnem delu ţivljenja, saj se vsak dan srečujemo z 

različnimi fizičnimi, psihičnimi, socialnimi in kulturnimi stresorji. Obvladujemo ga na 

različne načine in z različnimi sredstvi. Odpornost na stres si lahko posameznik okrepi glede 

na moţnosti in razmere, v katerih ţivi. Osnova za prizadevanja za preprečevanje neugodnih 

posledic stresnih situacij je celoten način ţivljenja, ki je v skladu s človekovimi telesnimi 

potrebami, čustvenimi teţnjami in njegovimi socialnimi vrednotami (Tomori 2000). 

3.1 Opredelitev stresa 

Beseda stres izhaja iz latinščine, in sicer iz besede strictus, ki pomeni strumen. Beseda stres 

zaznamuje današnje ţivljenje bolj kot katerakoli in je pustila ogromen pečat 20. stoletja. Res 

je, da je sama beseda stres dokaj nova, vendar pa je vsebina besede stara, in sicer toliko kot je 

staro naše ţivljenje. Se je pa sama beseda stres udomačila in jo vsi poznamo (Lindemann 

1977, 11). 

3.1.1 Pojem stresa  

Beseda stres se je začela uporabljati šele v 17. stoletju in je sluţila za opis nadloge, teţav, 

muk in pritiska. V 18. in 19. stoletju se je pomen besede začel uporabljati za pojmovanje sile 

na fizični sistem, pritisk ali močan vpliv, ki deluje na predmet ali osebo, in sicer je to obenem 

pomenilo, da zunanja sila vzbuja napetost v predmetu, ta pa skuša ohraniti svojo 

nedotakljivost tako, da se upira moči te sile. Zunanjo silo danes imenujemo obremenitev, 

notranjo stres ter raztezanje napetosti (Spielberger 1985, 8–49). 

Kanadski endokrinolog Han Selye je prvi v medicini uvedel izraz stres, in sicer je pred več 

kot petdesetimi leti opisal model stresa, ki ga je poimenoval splošni adaptacijski sindrom. Z 

nastankom novih okoliščin pride do draţljajev, ki podirajo osebno ravnoteţje in zato je stres 

označil kot program telesnega prilagajanja novonastalim okoliščinam, ki se kaţe kot 

mehanizem vpliva duševnosti na telo, s katerim človek reagira na napore, utrujenost, 

razočaranje, jezo ali pa se uporablja za uravnavanje in uravnoteţenje napetosti (Schmidt 2001, 

7). 

Danes razumemo stres kot stanje organizma oziroma telesno, fizično in duševno reakcijo 

organizma na obremenitve. Je način, s katerim se organizem odzove na obremenitve, ki so 

posledica sprememb. Obremenitve imenujemo draţljaji (stresorji), nanje pa organizem ni 

pripravljen, zato povzročajo zmedenost, nejevoljo in vzburjenost. Samo od posameznikove 

fizične in psihične pripravljenosti je odvisno, kako se bo z obremenitvijo soočil, se ji 

prilagodil in jo obvladal. Obremenitev mu tako lahko pomeni oviro, zahtevo ali pa izziv 

(Boţič 2003, 17). 
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Iz različnih definicij torej lahko povzamemo, da je stres stanje napetosti organizma, v katerem 

se sproţi obrambni mehanizem, pri čemer se organizem sooči z novo okoliščino, ki jo zazna 

za potencialno nevarnost. Temu sledi nespecifična reakcija organizma, ki pripelje do obrambe 

ali do moţnega »upora« (Luban - Ploza in Pozzi 1994, 12). Ko posameznikove sposobnosti za 

obvladovanje okoliščin niso več kos obremenitvam, zahtevam, izzivom in nevarnostim 

okolja, se razvije stres (Boţič 2003, 17). 

Temeljni vzorec nastanka stresa izvira še iz časov, ko so bili naši predniki primorani na 

nenehen boj za preţivetje. Na fizično aktivnost posameznika pripravijo spremembe v telesu, 

ki so posledice nekega dogodka. Ta aktivnost pa se razume kot obramba ali umik (boj ali 

beg). Kri odteče iz organov, v katerih je nujno ne potrebujemo, v mišice nog in rok, zato 

pridobimo več moči za boj z morebitnim sovraţnikom ali za beg pred njim. Stres je bil 

koristna reakcija, dokler je človek ţivel v mirnem okolju, v katerem so nanj preţale predvsem 

telesne nevarnosti (Terţan 2002, 4). 

V davni zgodovini so takšni fiziološki pojavi človeku predstavljali vir preţivetja. Danes 

ţivimo precej drugače. Pogoji in predvsem hiter ritem ţivljenja so bistveno drugačni od 

ţivljenja naših prednikov in prav zaradi tega telo tak način razume kot potencialno nevarnost 

in prav zaradi tega se stres spreminja v teţavo. Odzivi v telesu na nek draţljaj nastajajo 

popolnoma enako kot v preteklosti, razlika pa je v tem, da je danes večina stresnih situacij 

psiholoških in ne fizičnih. To pa pomeni, da mora telo obsedeti in se vesti razumno, nadaljnje 

telesne, fiziološke akcije niso nujne ali pa sploh niso potrebne (Terţan 2002). 

Prav aktivacija stresnega odziva, ki se ne more sproščeno odraziti v telesni, fizični reakciji, je 

potencialno škodljivo zdravju. Vpliv odziva, ko ne dovolimo akcije telesu, se odraţa na vsak 

organ v telesu in v kolikor se to nadaljuje dan za dnem, postanejo naši telesni sistemi vedno 

bolj obremenjeni. Na koncu se pojavijo motnje v delovanju (Evans in Russel 1992, 114). 

Za stres lahko opredelimo, da si podaja roko s spremembami, ker te ustvarjajo nove situacije, 

ki se dogajajo vedno hitreje in s katerimi se je treba spopadati. Treba je osnovati nove vzorce 

ravnanja, ki nas bodo vrnili v ravnoteţje. Zavedati se moramo, da je stres večji v kolikor je 

sprememba hitrejša. Spremembe ustvarijo tri prehodna stanja: zaključek, nevtralno stanje in 

nov začetek. V kolikor je sprememba pozitivna, se skozi te tri stopnje pomaknemo hitro. Ko 

pa je negativna, lahko traja dneve, mesece ali leta, da jo osvojimo (Douglass in Douglass 

1993, 137–150). Ljudje si ţelimo pozitivnih sprememb (rojstvo, poroka, napredovanje itd.), 

negativih pa ne (smrt, bolezen, izguba dela, izguba dobre stranke itd.), stresne udarce pa 

prinašajo oboje (Braham 1994, 5). 

Stres ljudi tudi spodbuja in motivira ter s tem preganja lenobo. Kot nekaj vsakdanjega 

sprejemamo manjše spremembe, ki nam naredijo ţivljenje zanimivo, zato nam lahko stres 

malo poţivi ţivljenje. Vendar samo v primeru, če ga ni preveč. Vsak dan se srečujemo s 

tegobami ţivljenja, ki nam povzročajo napetost, vendar nam lahko prav te pomagajo, da se 
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spopademo z ţivljenjem. V kolikor pa je teh napetosti preveč, se to prične odraţati v motnjah 

zdravja, in sicer lahko kot nespečnost, bolečine v hrbtu in vratu, napetost ter ostalih boleznih 

stresa. Za slehernega od nas je pomembno, da pozna svojo idealno mero stresa, da znamo 

ločiti in obvladovati, kdaj je preveč, premalo ali ravno prav stresa. Stres je za nas past samo v 

primeru, če mu to dovolimo in v kolikor se počutimo nemočne pred teţavami ţivljenja. Dejali 

bi lahko, da je najti pravo mero stresa kot uglasiti violino lastnega bivanja (Luban - Ploza in 

Pozzi 1994, 20). 

Stres kot tak lahko opredelimo tudi kot specifično interakcijo posameznika z okoljem, pri 

katerem posameznik občuti obremenjenost oziroma zmoţnost upora presega njegove 

sposobnosti in s tem ogroţa svojo blaginjo. V bistvu lahko rečemo, da situacija v določenem 

trenutku zahteva več kot je sposoben narediti in prav zaradi tega se počuti ogroţenega. 

Interakcije so v trgovski dejavnosti nenehne in od managerjev je odvisno, na kakšen način se 

bodo lotili razreševanja situacij in če se sploh bodo ter kako učinkoviti bodo. Pri tem nas 

zanima, kako se bo posamezni zaposleni znašel v določeni situaciji ter predvsem odzval do 

stranke, kar je ključnega pomena pri delu v trgovinski dejavnosti. V bistvu nas zanima izid 

interakcije stresa do zaposlenega ter njegova interakcija s kupcem. V primeru negativnega 

vpliva izida (vzkipljivost zaposlenih, odklanjanje interakcije s kupcem ipd.) bo prišlo do tega, 

da se nihče od kupcev ne bo vračal v prodajalno. Ravno prihod kupcev v prodajalno pa je 

ključnega pomena za obstoj podjetja. Po drugi strani pa lahko razmišljamo tudi, da sam stres 

sproţi podobremenitev, ker sposobnost posameznika presega zahteve dane interakcije z 

okoljem in gre za nezadosten izziv (Rungapadiachy 2003). 

3.1.1 Splošni adaptacijski sindrom  

Stres je biološki pojav in je v osnovi odgovor, reakcija na vsakodnevne ţivljenjske zahteve. 

Zahteve imenujemo stresorji oziroma draţljaji, stres pa je njihov akutni vpliv na naše telo. 

Poznamo več vrst stresorjev, ki so lahko kemične snovi (droge, alkohol), fizične poškodbe ali 

čustveno vzburjenje (strah, jeza).  

Telesni in duševni odgovor na vsak stresor, draţljaj lahko opredelimo s tri stopenjskim 

modelom, ki ga je prvi uporabil kanadski endokrinolog Selye. Po Selyu se ta model imenuje 

splošni adaptacijski sindrom. Odgovore na stresor lahko označimo z naslednjimi tremi 

zaporednimi fazami. 

 Faza alarma oziroma klic pripravljenosti, ki jo imenujemo lahko tudi z dvojico boj – 

beg. Psiholog Walter B. Cannon je ţe pred več kot stoletjem prvi opisal ta pojav (Cohen 

2001, 9). Posameznik ima vgrajen mehanizem, ki telo pripravi na aktivnost, in zato se 

preko avtonomnega ţivčnega sistema pričnejo v telesu odvijati alarmne reakcije. Začetno 

akcijo lahko razdelimo na: 

○ psihično raven, ki se lahko kaţe v povečani pozornosti, strahu ali grozi ter pripravi 

na boj ali beg, 
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○  telesno ali somatsko raven, ki jo lahko zaznamo z drgetanjem, trepetanjem in 

potenjem, 

○ fiziološka raven, ki izkazuje pospešen pulz, povišan krvni tlak, pospešeno dihanje in 

razširjenost zenic. 

V kolikor telo ni bilo učinkovito pri reakciji v fazi alarma se premakne v naslednjo fazo. 

 Faza odpora oziroma prilagoditve, za katero je značilno zatajevanje čustev, čustvena 

osamitev ter tudi oţenje interesov. Ko se srečanje s stresorjem, draţljajem konča, 

organizem poskuša umiriti stresno situacijo, zato se prične umirjati, in sicer umiri se 

dihanje, bitje srca, zniţa se telesna temperatura. Telo je pri tem uspešno zgolj v primeru, 

da začne groţnja pojemati. V nasprotnem primeru se telo pomakne v zadnjo fazo. 

 Faza izčrpanosti oziroma izgorelosti, kjer se telo prične prilagajati tako, da se nekatere 

telesne reakcije ustalijo, telo ostane v preţi. Najbolj pogosta ustaljena reakcija so napete 

mišice še dolgo, potem ko je stresor ţe izginil. V kolikor se to stanje nadaljuje, se 

pričnejo izčrpavati še prilagoditveni mehanizmi in pride do izčrpavanje telesa. Končna 

posledica takšnega podaljšanja stresa je telesna utrujenost, ki vodi v izgubo proţnosti, ki 

je potrebna za obvladovanje napetih situacij (Youngs 2001, 11–13). 

Model splošnega adaptacijskega sindroma prikazuje, da človek stresno reagira na situacijo, ki 

prihaja iz okolja (Černigoj - Sadar 2002, 83). Stresna reakcija je po svojem pomenu zaporedje 

različnih telesnih odzivov na zahteve, s katerimi se soočamo, torej na draţljaje, ki prihajajo iz 

okolice (Looker in Gregson 1993, 37).  

3.2 Narava in vrste stresa  

Okoliščine so tiste, na katere se stres nanaša. Z okoliščinami mislimo tako na okoliščine, ki 

posamezniku postavljajo fizične ali psihične zahteve, kot tudi take, ki posamezniku vzbudijo 

čustvene odzive. Stres tako povzroči tako negativne kot tudi pozitivne posledice, vendar 

pozitivne običajno niso deleţne kakšne večje pozornosti. Večjo pozornost navadno beleţijo 

negativni pojavi. Današnja medicina trdi, da je večina bolezni (več kot 80 %) 

psihosomatskega izvora in so najpogosteje posledica stresa (Kezele 1995, 26). Youngs (2001, 

14) navaja, da je ameriško zdruţenje druţinskih zdravnikov objavilo podatek, da skoraj dve 

tretjine vseh obiskov zdravstvenih ambulant izvirata iz simptomov, ki so tesno povezani s 

stresom. 

George in Jones (1996, 252–253) navajata štiri različne poglede na stres, in sicer: 

 stres kot izkustvo priloţnosti ali groţnje. Priloţnost lahko opredelimo, kot nekaj od česar 

ima posameznik neko potencialno korist, groţnja pa mu po drugi strani predstavlja 

potencialno bolečino;  

 stres pove, da samo izkustvo priloţnosti ali groţnje posamezniku predstavlja 

pomembnost. Zavedati se moramo, da številne stvari v vsakdanjiku lahko predstavljajo 

priloţnost ali groţnjo, vendar stres odraţajo samo pomembne. 
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 negotovost je ključni pogled na stres. Posameznik ni vedno prepričan, da bo spopad s 

pomembno priloţnostjo ali groţnjo uspešen. V kolikor je prepričan v uspeh, običajno 

stresa ne občuti; 

 dojemanje potencialne priloţnosti ali groţnje ter posameznikova sposobnost spopada z 

njima vplivajo na njegovo občutenje stresa. Torej nam zadnji pogled poudarja, da je stres 

ukoreninjen v dojemanju. 

Po Schmidtu (2001, 9–12) ločimo naravni in umetni stres, ki imata vsak svojo funkcijo in 

namen. Pri naravnem oziroma koristnem stresu je evolucija poskrbela za mehanizme, ki 

posameznika ponovno uravnoteţijo. Umetni oziroma škodljivi stres te sposobnosti nima zato 

moramo pri tej vrsti stresa sami poskrbeti za uravnoteţenje, ker edino tako lahko poskrbimo 

tudi za svoje zdravje. Vsako ţivo bitje pozna naravni stres. Delimo ga na prijetni stres, ki ga 

doţivljamo kot ugodje in pozitivne, enkratne ali čudovite trenutke, ter tudi na obrambno 

reakcijo preţivetja. Stres, ki se pojavi kot posledica občutka ogroţenosti kot reakcija na 

nevarnost iz okolja, ima nalogo obrambe, pobega ali napada. Stres je v tem primeru 

ogroţenosti naravna reakcija, ki telesu ni škodljiva. Telo se v hipu aktivira, pripravi na stanje 

največje pripravljenosti, kar nam omogoča večjo pozornost, hitrejše razmišljanje, 

pripravljenost na delovanje in vztrajanje, koncentriranje energije ter pripravljenost na hitre 

reakcije. Po zaključku delovanja in gibanja (napadu, obrambi, umiku), torej ko je nevarnost 

mimo, se telo zopet samo uravnoteţi na normalno delovanje. Stres, ki ga dojemamo kot 

občutek ugodja, je pozitivna stran stresa, iz katerega dobivamo energijo, ţivljenjsko moč, 

motivacijo in tudi ustvarjalnost. Tak stres doţivimo v trenutkih, ko verjamemo, da smo se 

sposobni uspešno spopasti s stresom, torej ko vemo, da naša usposobljenost presega 

zahtevnost draţljaja iz okolice. Stres kot občutek ugodja pa je lahko tudi posledica občutkov 

zadovoljstva, ki jih doţivljamo kot občutek sreče ob zmagoslavju, doseţenih ciljih ter 

trenutkih, ko se posvečamo ljubljeni osebi ali pa zgolj ob občudovanju narave. Najboljša 

obramba proti umetnemu stresu je podoţivljanje prijetnega stresa. Umetni stres je posledica, 

rezultat današnjega stila ţivljenja in tudi urejene druţbe, ki nam vsiljuje vedno višje zahteve. 

In prav te višje zahteve privedejo do umetnega oziroma škodljivega stresa, in sicer kadar so 

le-te višje kot naše sposobnosti. Prav zaradi tega ga imenujemo umetni, kajti narava ne pozna 

umetnega stresa. Ta stres privede posameznika do nenehne napetosti, skrbi in tudi občutka 

nesposobnosti in tako ne more uravnoteţiti ţivljenja med zahtevami na eni strani in 

zadovoljstva, ki mu ga nudi dobro opravljeno delo ter tudi navdušenje nad vsemi čudovitimi 

stvarmi, za katere je vredno ţiveti, na drugi (Schmidt 2001). 

Nadalje lahko stres delimo na eksogeni, endogeni in na fiziološki ter psihični stres, saj 

Newhouse (2000, 16–21) navaja:  

 eksogeni stres je tisti stres, ki deluje od zunaj. Najbolj razširjeni dejavniki, ki vplivajo 

nanj, so povezani s sluţbo, delovnim časom ter potjo na delo in domov. Omenjene 

dejavnike je treba sprejeti in kar v največji meri omejiti nevšečnosti, ki jih povzročajo; 
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 endogeni stres deluje od znotraj, zato ga laţe preprečimo. Gre za stresne situacije, ki jih 

posameznik ustvari sam in se jim lahko izogne;  

 fiziološki stres povzroča vse, kar vpliva na naše telo. To je lahko hrup, vzburjenost 

ţivčnega sistema zaradi uţivanja poţivil ali pa pomanjkanje kisika;  

 psihični stres pa lahko povzroči prekinitev čustvene zveze, menjava sluţbe ipd. 

Kezele (1995, 34) opozarja na kumulativni stres, ki se pojavi, kadar stresne obremenitve ne 

popuščajo in so konstantne oziroma se povečujejo. Pri tem telo slabi in se teţje upira 

nadaljnjim obremenitvam in posledično postane posameznik neobčutljiv in teţje zaznava 

učinke nadaljnjega stresa. Tako je ujet v začaran krog, ne zna se izviti iz njega in to v bistvu 

pomeni tako telesno kot fizično propadanje.  

Ločimo lahko tudi pozitivni in negativni stres (Boţič 2003, 20–21). Pozitivni stres lahko 

zaznamo, čutimo, ko nekaj opravljamo z veseljem in navdušenjem, ko smo v delu motivirani, 

ko dajemo vse od sebe in vemo, da je naše delo cenjeno ter da smo spoštovani. Pri tem je 

pomemben občutek, da osebnostno rastemo in se razvijamo. Posameznika, ki je pod vplivom 

pozitivnega stresa opazimo preko nasmejanosti, ţivahnosti, motiviranosti ter tudi umirjenosti, 

prijaznosti, ljubeznivosti, ustvarjalnosti. Tak posameznik ţe na daleč izţareva samozavest, 

energičnost, učinkovitost uspešnost ter odločnost. 

Negativni stres se odraţa preko psihičnih pritiskov, šokov, ki povzročajo številna obolenja in 

so rezultat, posledica kratkotrajne ali dolgotrajne izpostavljenosti stresnim okoliščinam, ki se 

ne nehajo. Ta škodljivi stres občuti posameznik vsakokrat, ko doţivi na delu preveliko 

obremenitev in za opravljeno delo potrebuje preveč časa. Odraţa se preko signalov bolečin 

kot so glavobol, bolečine v ţelodcu, pritisk v prsih, napetosti, omotičnosti, znojenje in drugo. 

Lahko se znaki kaţejo tudi preko posameznikovega psihičnega počutja, in sicer lahko postane 

nemiren, ţalosten, pozabljiv, razdraţljiv, prestrašen ter opazi, da se teţko skoncentrira (Boţič 

2003). 

3.3 Stresorji 

Razlogi za stres se danes bistveno razlikujejo od tistih izpred nekaj deset in več let nazaj. 

Zaposleni so prisiljeni delati v prekratkem časovnem okviru, kar pomeni, da je treba delati 

hitreje in količinsko več, da so naloge pravočasno zaključene. Omenjeno prinaša običajno več 

teţav kot prednosti, kajti moţnost napak je večja in posledično je potreben dodatni čas za 

odpravo le-teh. Od zaposlenih se pričakuje, da bodo kos vsem tem zahtevam, da bodo napake 

zanemarljive. Izpostaviti pa je treba, da se tudi od njih zasebno pričakuje, da bodo kos se 

prilagajati druţini, ki pa je tudi v svojem delovnem ter šolskem okolju bolj obremenjena kot 

včasih. 
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Stres na delovnem mestu povzroča izpostavljenost številnim dejavnikom stresa in sicer lahko 

navedemo pet skupin dejavnikov, ki poglavitno vplivajo na količino stresa v organizacijskem 

okolju (Černigoj - Sadar 2002, 93–95). 

Značilnosti dela in postavljene naloge 

Dejstvo je, da ima vsako delo potencialne vire stresa. Izpostavili bi lahko naslednje: 

 delo v neugodnih razmerah kot so hrup, onesnaţen zrak, mraz, vročina ipd., 

 delo v nevarnih okoliščinah – veliko tveganje poškodb, 

 delo v izmenah, 

 dolgotrajni delavniki, ki presegajo več kot 40 ur na teden, 

 neorganizirana potovanja (nenačrtovana, spremenjena tik pred zdajci ipd.), 

 naloge, za katere imamo premalo časa za dokončanje. 

Količina dela je tudi lahko tipičen izvor stresa, saj naj bi bil tisti, ki ima preveč dela, bolj pod 

stresom kot tisti, ki dela premalo. Tu bi bilo zmotno prepričanje, da je temu vedno tako. Izvor 

stresa je lahko tudi premalo dela oziroma dolgočasno, monotono delo. Zaposleni tako ne 

občutijo zadovoljstva s seboj, ker jim delo ne ponuja izzivov, ustvarjalnosti in kreativnosti 

(Ţunec 2004). 

Iz zgoraj navedenega bi lahko povzeli, da ločimo dve vrsti preobremenjenosti oziroma 

neobremenjenosti z delom (Sutherland in Cooper 2000, 67): 

 kvalitativna – delo je prezahtevno, zaposleni ne obvlada delovnih nalog (preobremenitev) 

oziroma delavčeve sposobnosti presegajo zahtevnost nalog (neobremenitev), 

 kvantitavina – zaposleni ima preveč dela (preobremenitev) ter zaposleni ima premalo dela 

(neobremenitev). 

Medsebojni odnosi 

Dobri medsebojni odnosi so eden izmed gradnikov zdravja vsakega posameznika kot tudi 

zdravja vsakega podjetja. Na delovnem mestu je bistvenega pomena odnos z nadrejenim, kjer 

se velikokrat pokaţe teţava medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Pomembno je, da oba 

tako nadrejeni kot podrejeni vzpostavita določen odnos. Nadrejeni, torej srednji manager, ki 

je zahteven do podrejenih, lahko s konstantno kritiko, prigovarjanjem ter nasploh negativnim 

odnosom pokvari udobje in lagodnosti, s tem pa tudi pripomore, da zaposleni povečajo svoje 

sposobnosti in storilnost (Boţič 2003, 23). S tem pa pokaţejo, da jim je običajno vseeno za 

osebne odnose, ker se jim zdi škoda časa. Tako izostane komunikacija med zaposlenimi, kar 

vpliva na oblikovanja odnosa med zaposlenimi, ki vodi v pomanjkanje medsebojne podpore 

in pomoči, ki so pomembni razlogi za nastanek stresa. Obenem pa tak nadrejeni ne da nič na 
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nagrajevanje oziroma priznanja za dobro delo ter ne omogoči moţnosti pritoţbe, kar prične 

krhati poslovne medsebojne odnose in začne se spodjedanje moralnega vzdušja. 

Pri medsebojnih odnosih je treba še posebej omeniti vzpostavljanje le-teh s kupci, kar pa je 

izjemno teţko, če so odnosi na nezadovoljivi ravni. Ključnega pomena je, da mora zaposleni 

pri delu z njimi obvladovati svoja čustva in se obnašati v skladu s pričakovanji podjetja. 

Pomembno je, da razvijamo svoje notranje zmogljivosti. Prav tako pa je pomembno, da 

pazimo na svoje odnose z drugimi in da podpiramo druge v njihovem ustvarjalnem procesu. 

Poklicne odnose je treba gojiti in zanje skrbeti, ker neposredno vplivajo na kakovost našega 

dela (Evans in Russel 1992, 147).  

Zagotovo stres povzročajo premajhna komunikacija v podjetju (med nadrejenimi, sodelavci in 

podrejenimi) ter pomanjkanje sodelovanja med sodelavci, kjer je čutiti tudi negativno 

naravnanost. 

Skrbi povezane s kariero 

Danes je skrb za sluţbo izredno velika. Trg delovne sile je postal večji, bolj elastičen, sama 

delovna mesta pa manj zanesljiva. Obenem delodajalci običajno vnašajo vzorce zaposlenim, 

da je vsak izmed njih zamenljiv in da novi delavci čakajo »v vrsti« za njihovo delovno mesto. 

Upoštevajoč vse našteto vpliva na dejstvo, da je majhna napaka ali trenuten upad pozornosti 

lahko zelo resna ali celo usodna posledica. Če je delovno mesto nezanesljivo ali je nestalno, 

če na izgubo lahko vpliva mala napaka ali upad koncentracije, to povzroča stres. Stres 

povzroča tudi velika odgovornost in malo pooblastil pri odločanju ter s tem premalo moţnosti 

napredovanja na višje poloţaje (Johnson 1995, 15).  

Ob vsem skupaj ne smemo izločiti vpliva nadzora zaposlenih. Ocenjevanje uspešnosti 

zaposlenih je izvor stresa tako za tistega, ki ocenjuje, kot tistega, ki je ocenjevan. Ocenjevalec 

se sooča z napetostjo pri odgovornosti do tistih, ki jih ocenjuje. Prevelik nadzor in 

ocenjevanje povzroča nemir in izguba sproščenosti pri delu je neizogibna, kar vodi v napake 

in stres. 

Vloge v podjetju  

Vloge so kombinacija obnašanja in aktivnosti, ki jih prevzamejo ljudje v različnih 

okoliščinah. Vsakdo igra zelo veliko vlog v svojem ţivljenju. Vsaka vloga ima svoja 

pričakovanja, pritiske, nagrado, plačilo, kazen in posledice. Pri izpolnjevanju zahtev vseh teh 

vlog se lahko pojavijo določene teţave (Pettinger 2002, 12).  

Izvori stresa pri vlogah se kaţejo predvsem v dvoumnosti vloge, konfliktnosti vloge in stopnji 

odgovornosti, ker so vloge v podjetju nejasne. Dvoumnost vloge pomeni, da zaposleni nima 
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predstave o tem, kaj je njegovo delo, kaj pričakujejo njegovi sodelavci, nima pa tudi 

predstave o obsegu, odgovornostih in ciljih tako njegovega kot dela sodelavcev. Do 

konfliktnosti vloge pride, ko mora zaposleni delati stvari, ki jih ne ţeli delati, oziroma stvari, 

za katere meni, da ne sodijo med njegova delovna opravila.  

Stresne situacije so se v zadnjem času zelo povečale. Veliko medsebojnega sodelovanja in 

razumevanja je potrebnega pri odgovornosti za varnost, ţivljenje, delo in učinkovitost drugih 

zaposlenih. Ta odgovornost je po mnenju strokovnjakov veliko bolj stresna kot npr. 

odgovornost za opremo, stvari ali proračun podjetja. Podjetja se trudijo zmanjšati stroške dela 

in hkrati pospeševati poslovni rezultat, kar privede do povišanja stopnje odgovornosti vsakega 

zaposlenega v nekem podjetju. 

Struktura in kultura podjetja 

Vsako podjetje ima svojo edinstveno strukturo in še posebej kulturo, ki določa pot ravnanja z 

zaposlenimi, in prav to je ţe prvi stres, ki ga občutijo novo zaposleni. Če je podjetje 

strukturirano tako, da so moţnosti pri odločanju majhne in se pojavlja problem v 

komunikaciji, se pojavlja tudi nezadovoljstvo z delom. Premajhna vpletenost zaposlenih v 

odločanje (nimajo nadzora oziroma niso seznanjeni z namenom določenega načina dela ter 

neko politiko podjetja) ne vpliva na dobro delovno vzdušje zaposlenih. Organizacijska kultura 

je skupek vrednot, prepričanj, vedenja in aktivnosti zaposlenih v nekem podjetju in igra 

pomembno vlogo pri stopnji stresa. Odraţa se z vzorci vedenja in obnašanja, ki lahko 

zmanjšujejo zaskrbljenost ali pa jo celo povečujejo. Ustrezna organizacijska kultura omogoča 

prilagoditev na zunanje pogoje in medsebojno povezovanje znotraj podjetja. 

Tem petim skupinam pa lahko dodamo tudi še povezanost doma in sluţbe (Sutherland in 

Cooper 2000, 104). Čeprav je delo danes eden največjih povzročiteljev stresa, le-tega ni 

moţno preučevati samo z vidika dela. Upoštevati je treba povezanost med delom, domom in 

druţbenim ţivljenjem (Fairbrother in Warn 2003, 9). Vse, kar zadeva druţino, ţivljenjske 

krize, finančne teţave, nasprotujoča si osebna in organizacijska prepričanja, druţinske in 

druţbene zahteve, so viri potencialnih stresorjev, ki imajo izvor predvsem v domačem – 

druţinskem okolju. Raziskave so pokazale, da je zadovoljstvo v sluţbi in v zasebnem 

ţivljenju velikokrat pogojeno z odnosi in konflikti v domačem in druţinskem ţivljenju. 

Kot lahko razberemo iz zgoraj opisanih stresorjev vidimo, da je teh veliko. Potencialni stresor 

na delovnem mestu je lahko karkoli, posamezno ali hkrati in to lahko vsakič drugače. 
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3.4 Simptomi stresa 

Prevelika izpostavljenost, bodisi kratkoročna ali dolgoročna, stresnim dejavnikom se izkazuje 

v različnih oblikah. Značilno je, da so simptomi lahko neprijetni in nemalokrat ob večji 

izpostavljenosti tudi škodljivi, in prav zato je pomembno, da se simptome stresa naučimo 

prepoznati (Raber in Dayck 1992, 24). Obenem pa se je treba zavedati, da je treba ob zaznavi 

posameznih simptomov ukrepati takoj (Kralj 2003, 2). 

Prav zaradi premajhne poučenosti zaposleni teţko prepoznavajo simptome stresa in samih 

posledic le-tega, zato je značilno, da simptome povezujejo z drugimi teţavami, ki jih imajo. V 

spodnji sliki 2 so prikazane reakcije, ki ob daljši izpostavljenosti stresu v telesu sproţijo 

določene simptome, kateri so posledica fizioloških sprememb, ki so povezane s pripravo 

telesa na ustrezen način (Powel 1999). 

 

   

teţave s poţiranjem  zenice se razširijo, usta postanejo suha, 

količina sline se zmanjša 

boleč vrat, hrbtenica, napete in 

boleče mišice 

 vratne in ramenske mišice se napnejo, vse 

sklepne mišice se skrčijo 

hitro dihanje, panika, bolečine v 

prsih, zbadanje, astma 

 dihanje postane hitrejše in plitvejše, kar 

mišicam zagotovi več kisika 

visok krvni pritisk  hitro delovanje srca 

hitra utrujenost  jetra izločajo nakopičen sladkor, da telo 

oskrbijo z energijo 

slabost, počasna prebava, zgaga, 

čiri 

 prebava se upočasni, zastane, prebavni 

trak je slabše prekrvavljen 

pretirano potenje, suha koţa, 

izpuščaji 

 krvne ţile in kapilare se razširijo, da se 

telo hladi z znojem 

pogosto uriniranje, diareja  mišice mehurja in analne odprtine se 

sprostijo 

oslabljen imunski sistem  kortizol, adrenalin, itd. se sprostijo 

   

Slika 2: Simptomi in reakcije telesa 

Vir: Powell 1999, 9. 

Simptome stresa pa lahko obravnavamo tudi kot način obnašanja posameznega zaposlenega, 

znotraj podjetja, kolektiva. 

Simptomi Reakcija 

telesa 
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3.4.1 Individualni simptomi  

Vsi ljudje ne občutijo stresa zaradi enakih vzrokov in se nanj ter tudi na okoliščine, zaradi 

katerih nastaja, ne odzivajo enako. Kar nekatere zelo hitro vznemiri, drugi še zaznajo ne. 

Enkrat posameznik lahko situacijo oceni kot izziv, a ţe drugič kot nevarnost oziroma izkusi 

negativni stres. Kar nas druţi je to, da smo se prisiljeni vsakodnevno spopadati se in 

prilagajati stresnim situacijam in novo nastalim okoliščinam, ki privedejo do stresa. Poleg 

tega vsi zaposleni izkusimo na neki točki ţivljenja nekatere posledice, ki jih pušča stres. 

Dolgoročna izpostavljenost stresu oslabi naš imunski sistem, kar naredi organizem bolj 

dovzeten za bolezni. Kako različno zaposleni doţivljajo stres lahko razberemo, da v enakih 

okoliščinah nekateri zbolijo spet drugi pa ne. Simptomi stresa uničujejo človeka, kar lahko 

vodi tudi v uničevanje podjetja, v kolikor gre za kolektivni stres. 

Na podlagi individualne zaznave simptomov stresa lahko ločimo tri skupine simptomov 

(Luban - Ploza in Pozzi 1994, 13–15), ki jih imamo za znanilce preveliki in predolgi 

izpostavljenosti stresnim situacijam, dogodkom: 

 Čustvene simptome lahko opredelimo z naslednjimi štirimi sklopi: 

○ apatija – brezbriţnost, nezadovoljstvo, pesimizem, asocialnost (nedruţabnost), 

ţalost, izguba motivacije, izguba smisla za humor, pomanjkanje odločnosti, brez 

radosti ob prijetnih dogodkih, 

○ anksioznost – ţivčnost, vznemirjenost, negotovost, nemir, napetost, razdraţljivost, 

strah, zaskrbljenost, jeza, agresivnost, občutek nekoristnosti, nespoštovanje samega 

sebe, 

○ duševna utrujenost – raztresenost, pozabljivost, poslabšana koncentracija, 

pomanjkanje proţnega mišljenja, 

○ pretirana zaverovanost vase, zavračanje samega sebe – sumničavost, nepriznavanje 

teţav, ne prepoznava simptomov. 

Pojav čustvenih sprememb lahko največkrat pripisujemo preveliki in predolgi 

izpostavljenosti stresnim dogodkom. 

 Vedenjski simptomi: 

○ izogibanje – zavračanje dela, teţave pri sprejemanju odgovornosti, zapiranje vase, 

○ pretiravanje – odvisnost od alkohola, nikotina, prenajedanje, deloholičnost, 

seksualna promiskuiteta, hazardne igre, 

○ teţave pri urejanju samega sebe – slaba osebna higiena, neurejenost, zanemarjenost, 

○ teţave s spoštovanjem zakonov – kaznovanje, nenadzorovano nasilno obnašanje, 

neupoštevanje pravil, 

○ negativno obnašanje – kričanje, preklinjanje, jok, grizenje nohtov, mencanje. 

Izkustvo pozitivnega ali negativnega stresa ima za posledico spremembe v vedenju. 

Pozitivni stres se odraţa preko izboljšav v učinkovitosti, negativni pa vodi v napake ali 

potencialno v nesrečo. 

 Telesni simptomi: 
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○ povišanje krvnega tlaka, bolezni prebavil (npr. ţelodčna razjeda, razjeda 

dvanajsternika, povečanje izločevanja ţolča), poslabšanje določenih kroničnih 

koţnih bolezni (luskavica, ekcem ipd.), napetost v mišicah in bolečine v vratu, kriţu 

ali hrbtenici, hormonske motnje (izguba sle po spolnosti, motnje menstruacije ipd.), 

motnje mehurja (povečana razdraţenost, pogostejše odvajanje seča) itd. (Terţan 

2002, 6–7), 

○ pretirana skrb ter nepriznavanje bolezni, 

○ pogoste bolezni, povečana dovzetnost – prehladi, gripe, okuţbe dihal, 

○ fizična izčrpanost – slabotnost, pomanjkanje energije, utrujenost, 

○ pretirano verovanje v samo ozdravljenje ter zloraba zdravil – izogibanje obiska 

zdravnika, zavračanje zdravil, preveliko jemanje zdravil, 

○ nerazpoloţenje – glavoboli, vrtoglavica, seksualne teţave, ţivčna driska, slabost, 

izguba teţe, nespečnost, zaprtje. 

Kot lahko razberemo iz naštetega telesne spremembe, ustvarjene s stresom, najmočneje 

vplivajo prav na posameznikovo zdravje in lahko prizadenejo številne organe in organske 

sisteme ter tudi izzovejo poslabšanje številnih ţe obstoječih bolezni posameznika. 

Simptomi se lahko pojavljajo občasno ali izmenično pri vseh zaposlenih, in sicer se pri 

nekaterih pojavijo v močnejših oblikah, spet pri drugih pa niso oziroma so skromno opazni. 

Vsaka daljša izpostavljenost stresnim dogodkom, situacijam lahko pri zaposlenih pusti trajne 

ali dolgotrajne zdravstvene teţave. Posledice stresa prav tako puščajo neprijetne občutke pri 

zaposlenih, kot recimo slabše počutje, izpostavljenost bolečini, obolelost ali pa kot skrajna 

posledica, da zaposleni lahko celo prej umre. Sama odsotnost posameznika je ţe sama po sebi 

zanj negativna, prinaša pa tudi velike stroške podjetju kot tudi drţavi. Prav tako je posledica 

stresa zaposlenih, ki čutijo nevarnost, občutijo ogroţenost in v svojem delovnem okolju 

zaznavajo različna tveganja, tako imenovani mentalni šum. Zaposleni, takrat ko so pod 

stresom, namreč sprejmejo in obdelajo le 20 % informacij in tako sprejemajo 80 % informacij 

manj kot sicer (Drevenšek 2003, 48).  

3.4.2 Raven podjetja  

Stres ni vedno individualni, vendar velikokrat postane nalezljiv, ker če posameznik ne 

opravlja svojega dela tako kot bi moral, potem prenaša stres na sodelavce, nadrejene ter 

podrejene in tako prihaja do stresa v celotnem podjetju. Stres prizadene tudi podjetje in ne 

samo zaposlene, kajti podjetje so zaposleni (Heller in Hindle 2001, 770–771). 

Ločimo lahko naslednje simptome stresa na nivoju podjetja, ki jih navaja Evropska agencija 

za varnost in zdravje pri delu (Stres na delovnem mestu 2004) in imajo vpliv na sodelovanje, 

uspešnost in stroške ter kaţejo na moţnost prisotnosti stresa podjetja: 

 Vpliv na sodelovanje: 
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○ izostajanje z dela, zamujanje, agresivno komuniciranje, disciplinske teţave,  

○ fluktuacija zaposlenih, trpinčenje, konflikti med vodstvom in zaposlenimi, izolacija. 

 Vpliv na uspešnost: 

○ slabo odločanje, napake, nezgode, zmanjšana učinkovitost ter slabša kakovost 

izdelka ali storitve. 

 Vpliv na stroške: 

○ povečani stroški zdravstvenega varstva, nadomestil odsotnosti z dela zaposlenih, 

napotitve na zdravstvene storitve. 

V podjetju, kjer so zaposleni pod stresom in so prisotni vsi ti simptomi, lahko posledično 

pride do posledic, ki niso v prid dobrega poslovanja podjetja (Černigoj Sadar 2002, 85). 

Izpostavimo lahko, da v podjetjih, kjer so zaposleni pod stresom pogosteje prihaja do nesreč 

na delovnem mestu. Prav tako je treba tudi izpostaviti, da zaposleni postanejo nezadovoljni in 

tako prihaja do splošne apatije, organizirajo se stavke, pride pa lahko celo do dezorganizacije 

in vsesplošnega kaosa. Omenjene posledice so bolj vidne v manjših podjetjih, ki razpolagajo z 

manjšim številom delavcev kot v večjih, kjer imajo številne organizacijske enote z večjim 

številom zaposlenih (Johnson 1995, 17). 

3.4.3 Izgorelost  

Izgorelost je posledica velike preobremenjenosti z delom, kar vodi v preveliko izpostavljenost 

stresu. Stevens (1995, 25) navaja tri poglavitne razseţnosti: izčrpanost, neučinkovitost in 

cinizem.  

Londonski kardiolog Peter Nixon je razvil prikaz poti, ki jo ljudje prehodijo od utrujenosti in 

izčrpanosti do roba zloma (slika 3).  

 

Slika 3: Krivulja človekovega delovanja 

Vir: Evans in Russel 1992, 119. 

Velikokrat so ljudje (zaposleni) preutrujeni od vsakodnevnega, konstantnega napora, pa 

vendar menijo, da bodo dodatne zahteve premagali, v kolikor bodo vloţili še malo dodatnega 

truda. Svoje učinkovitosti pa zagotovo ne morejo povečati, v kolikor se ţe nahajajo na vrhu 
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krivulje. Namesto da bi učinkovitost šla še naprej v pričakovani smeri črte na sliki 3, prične le 

ta padati. Pojavi se začarani krog izčrpanosti, kjer se utrujenost stopnjuje, njihova 

učinkovitost pa pada. Zaposleni se trudijo in trudijo, da bi preobrnili potek, a postanejo zaradi 

tega še bolj izčrpani. Postanejo ţrtve stanja, iz katerega ne vidijo izhoda (Evans in Russel 

1992, 119–120). 

V podjetju morajo posebno pozornost odziva vloţiti na zaposlene, torej na njihova 

prizadevanja, omejitve in zahtevnosti ter načina njihovega dela. V kolikor ta odziv ni 

zadosten ali pa ga sploh ni, je neizbeţna posledica izgorevanje zaposlenih na delovnem 

mestu, kar pa prinese kronično izčrpanost zaposlenih, razdraţljivost, togost, nedruţabnost in 

zmanjšano produktivnost. Pri ţenskah, samskih, ločenih ter zaposlenih, ki imajo majhne 

moţnosti napredovanja, je verjetnost izgorelosti višja. Tudi deloholiki, ki se neprestano 

ţenejo za delom in ne čutijo neke socialne potrebe po druţenju, lahko bi dejali, da so 

asocialni, spadajo med zaposlene z večjo moţnostjo stanja izgorelosti (Schultz in Shultz 1990, 

567). 

Strokovnjaki za stres so mnenja, da ko je telo šest do osem tednov v stanju intenzivnega, 

konstantnega stresa, pride do pojava izčrpanosti. Treba je stopiti v akcijo in se naučiti spopasti 

s stresom, takoj ko se pričnejo oglašati alarmni signali, ker v nasprotnem se bo stres spopadel 

z nami (Youngs 2001, 11–13). 

Izgorevanje lahko zaposlenemu povzroči telesne teţave (ţelodčne in trebušne bolezni, 

glavoboli, kronična utrujenost ipd.) in tudi psihične motnje (občutek tesnobe, nespečnost, 

potrtost, izogibanje stikov ipd.), kar ima na delovnem mestu visoko ceno, ker teţave 

povzročijo resne motnje ne samo v opravljanju dela temveč tudi v kakovosti in učinkovitosti 

opravljenega dela. Večinoma se zaposleni, ki izgorevajo na delovnem mestu, odmikajo od 

dela in delajo samo tisto, kar je nujno potrebno, da zadrţijo svoje delovno mesto. V delo ne 

vlagajo energije in se mu malo posvečajo. Pogosto so tudi odsotni. Prav ta apatičnost, 

nezainteresiranost pri izgorevanju izčrpa ustvarjalnost, usmerjenost h konstantnemu napredku 

in krepko načne sposobnost učinkovitega in uspešnega dela in interakcije s strankami ter tudi 

s sodelavci. Za podjetje je teţava v delovni sili, ki ni več zavzeta za delo, ni ustvarjalna in tudi 

ne produktivna, ključnega pomena, ker zaposleni preveč izgorevajo na delovnem mestu, kar 

posledično privede do upadanja tako kakovosti kot količine opravljenega dela. Primarni vzrok 

izgorevanja je ozračje na delovnem mestu, specifičen vzrok izgorevanja pa je neskladje med 

človekom in njegovim delom. Izgorevanje je tudi poklicni problem, saj ne vpliva samo na 

posameznika, temveč tudi na dejansko uspešnost podjetja. Izgorevanje od zaposlenega terja 

čustveni, od delovnega mesta pa ekonomski davek (Maslach in Leiter 2002, 17–74). 
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3.4.4 Karoshi – smrt zaradi stresa  

Posledica preveliki izpostavljenosti stresu je lahko tudi smrt. Na Japonskem poznajo uradno 

priznani pojav, ki povzroči smrt zaradi stresa, ki ga povzroči preveč dela (Heller, Hindle 

2001, 769). Ta pojav se imenuje karoshi, ki je sestavljena iz besede karo (prenaporno delo, 

dodatno delo, nadurno delo) in besede shi (smrt). Na Japonskem naj bi tako vsako leto umrlo 

več kot 10.000 ljudi zaradi karoshija (Cunningham 1997, 5–6). 

»Smrt od sluţbe« bi bil dobeseden prevod besede karoshi, ki jo lahko prevajamo tudi kot 

besedo za nenadno smrt zaradi srčno ţilnega (infarkt) ali moţgansko ţilnega obolenja 

(anevrizem, moţganska kap ipd.). 

Leta 1982 je bila izdana knjiga z naslovom Karoshi, s katero je tudi »zaţivel« pojem karoshi. 

V njej je bilo prvič opredeljeno, da je smrt karoshi tesno povezana s preveliko količino dela, 

nestalnim delovnim urnikom in tudi delom v izmenah. Ţrtve karoshija so pred smrtjo opravile 

tudi več kot 3000 ur na leto. Leta 1997 pa so opredelili, da je smrt zaradi dela lahko posledica 

dela le, če je zaposleni v zadnjih 24 urah neprestano delal ali če je delal najmanj 16 ur dnevno 

zadnjih sedem dni pred smrtjo (Cunningham 1997).  

3.5 Stres na delovnem mestu in njegove značilnosti 

Stres prizadene ne samo posameznika, zaposlenega v podjetju, ampak tudi organizacijo. 

Organizacijski stres se ugotavlja s stopnjo odsotnosti zaposlenih z dela in s kakovostjo 

samega dela. Organizacije z visoko stopnjo odsotnosti z dela, veliko fluktuacijo kadrov in 

slabimi medosebnimi odnosi izgubljajo na ugledu, kakovosti in image-u (Meško Štok 2008). 

Ker je med nadpovprečno ogroţenimi za tvegano stresno vedenje največ aktivno zaposlenih, 

je pomembno predvsem ukrepanje na delovnem mestu. Stres se moramo naučiti čimbolj 

učinkovito obvladovati, da bi nam sluţil predvsem kot izziv in ne kot breme. Obvladovanje je 

vsekakor naloga vsakega posameznika, vendar pa lahko k temu učinkovito pripomore tudi 

okolje, v katerem se posameznik giblje (Zaletel Kragelj, Pahor in Bilban 2004). 

Stres vezan na delovno mesto bi lahko opredelili kot visoko rizični, korporativni, individualni 

in kolektivni stres (Černigoj - Sadar 2002, 83–87). V današnji druţbeni ureditvi, hitrem 

ţivljenjskem stilu in pehanju za denarjem privede do različnih poslovnih odločitev kot npr. 

pripojitev podjetja, prevzemi (sovraţni ali prijateljski), reorganizacije podjetij, preoblikovanje 

delovnih mest ipd. Posledično prihaja do negotovosti na trgu dela kot tudi do konfliktov 

zaradi načinov vodenja ter še posebej zaradi različnih kultur in prinaša visoko rizični stres. 

Gre za stres zaradi nenehnega zniţevanja stroškov celotnega poslovanja, optimizacijo 

delovnih mest, ki ima za posledico zmanjševanje zaposlenih in povečanje delovnih 

obremenitev za tiste, ki ostanejo. Vsi zaposleni pa ne občutijo stresa na enak način zato lahko 

stres pojmujemo kot individualni stres, ki zadeva posameznika in njegovo dojemanje zahtev 
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ter obremenitev. Stres, ki v podjetju prizadene večino zaposlenih ne glede na njihov značaj pa 

pojmujemo kot kolektivni stres. Odraţa se kot značilnost podjetja, specifiko dela ali pa tudi 

neugodnih razmer v zunanjem okolju. Kolektivni stres je posledica neke kolektivne izkušnje. 

Sutherland in Cooper (2000, 14) pišeta, da so potencialni viri stresa lahko tudi komunikacijski 

mediji kot glasovna in internetna pošta, video konference, mini prenosniki, Ipadi, internetne 

povezave ipd. Vsi ti mediji tako povzročajo tako imenovani stres moderne tehnologije. V 

preteklih časih niso imeli na voljo takih komunikacijskih medijev kot danes in prav hiter 

razvoj le-teh je prinesel dramatične spremembe v delovno okolje. Razvoj teh medijev se še 

danes odvija zelo hitro in številni zaposleni ne zmorejo enako hitro slediti tem spremembam, 

ki jih prinese razvoj. Tisti, ki niso kos tem naglim spremembam, občutijo hud pritisk, ker 

svojega dela ne morejo opravljati dovolj kvalitetno, in se počutijo manj sposobne ter občutijo, 

da je njihova zaposlitev ogroţena. 

Na delovnem mestu je stres zelo resna teţava, zato Direktiva Evropske unije iz leta 1998 

vsebuje osnovne določbe za zdravje in varnost pri delu in določa odgovornost delodajalcev, 

da preprečijo ogroţenost zaposlenih pri delu (Zaletel Kragelj, Pahor in Bilban 2004). Kot 

navajajo Zaletel Kragelj, Pahor in Bilban (2004), so naloge zaposlovalcev za zmanjšanje 

stresa na delovnem mestu naslednje: 

 prizadevati si morajo, da preprečijo stres na delovnem mestu, 

 ocenijo tveganja za to vrsto stresa tako, da odkrijejo pritiske na delovnem mestu, ki bi 

lahko povzročili visoke in trajajoče ravni stresa, in določijo, kdo bi bil lahko prizadet,  

 sprejmejo ustrezne ukrepe, da preprečijo škodo. 

Stres na delovnem mestu je treba resno in odgovorno obravnavati, ker lahko povzroči tudi 

večje motnje v produktivnosti, kreativnosti in v konkurenčnosti. Pojavi pa se takrat, kadar 

zahteve delovnega okolja presegajo sposobnost zaposlenih, da jih obvladujejo. Delodajalci bi 

se morali zavedati, da je zmanjševanje stresa na delovnem mestu eden izmed pogojev 

uspešnosti njihovih podjetij. Pri tem bi se morali zavedati, da je stres na delovnem mestu 

mogoče preprečiti, ukrepi za njegovo zmanjševanje pa so lahko zelo stroškovno učinkoviti 

(Zaletel Kragelj, Pahor in Bilban 2004).  

Delo je eden izmed največjih povzročiteljev stresa. Definicijo stresa, ki se pojavlja v zvezi z 

delom lahko označimo kot situacijo, kjer dejavniki povezani z delom delujejo na zaposlenega 

tako, da spremenijo oziroma porušijo posameznikovo fizično in psihično stanje. Kar pomeni, 

da je porušeno ustaljeno delo zaposlenega. Povedano drugače stres na delovnem mestu se 

pojavi, ko zahteve delovnega okolja ali poklica presegajo sposobnost zaposlenih, da jih 

izpolnijo ali obvladajo. Stres je neskladje med zahtevami delovnega mesta, zmogljivostmi, 

sposobnostmi in znanjem zaposlenega kot tudi vsemi vlogami, ki jih mora v ţivljenju igrati. 

Lahko prizadene kogarkoli, v katerikoli panogi in v podjetju katerekoli velikosti (Sutherland 

in Cooper 2000, 62). 
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Stres na delovnem mestu postaja čedalje večji problem, saj vodi v zdravstvene teţave, 

povzroča motnje v storilnosti, kreativnosti in konkurenčnosti. Pri tem je treba poudariti, da do 

stresa na delovnem mestu pogosto prihaja tudi v povezavi s stresnimi dogodki v zasebnem 

ţivljenju. Zaradi tega stresa ne moremo obravnavati samo z vidika dela, ampak moramo v 

obravnavo stresa na delovnem mestu vključiti tudi komponente izven dela in v zasebnem 

ţivljenju (Boţič 2003, 13–16). 

V zadnjih nekaj desetletjih so se podjetja bistveno spremenila, kar je posledica tehnološkega 

napredka in razvoja potreb ljudi. Posledično so se spremenila tudi delovna mesta, na te 

spremembe je vplivala globalizacija ter prerazporeditev moči, ki se kaţe v večjem vplivu 

delodajalcev torej kapitala. Vendar se ni spremenilo le delovno okolje, temveč tudi celotno 

druţbeno okolje, saj se je rast prebivalstva hitro povečala zlasti v manj razvitih drţavah, kar je 

omogočilo napredek v razvoju, staranje prebivalstva ter manjši rodnosti v razvitih drţavah, 

vloge spolov so se spremenile, značilno je preseljevanje s podeţelja v mesta itd. Posledica 

tem hitrim spremembam je povečana dovzetnost za stres, saj nanje nismo bili pripravljeni. V 

času vseh teh sprememb je beseda stres postala sinonim zaposlenih ljudi. Vedno pa je bil stres 

obravnavan kot negativna izkušnja (Sutherland in Cooper 2000, 7–12). 

Zaradi vseh teh sprememb se pojavljajo naslednja neskladja med človekom in delom 

(Maslach in Leiter 2002, 10–16): 

 preobremenjenost z delom, ki vpliva na obremenjenost na tri načine: delo je bolj 

intenzivno, zahteva več časa in je bolj zapleteno. Zaposlenih je manj, opraviti morajo več 

in to v prekratkem času, kar vodi v preobremenjenost z delom;  

 pomanjkanje nadzora nad delom se kaţe pri odvzemu moţnosti soodločanja zaposlenih 

ter vplivanje v procesu doseganja poslovnih rezultatov. Zaposlenim večinoma več ni 

omogočeno razmišljanje o problemih ter njihovih rešitvah, kar jih postavlja v poloţaj 

nemoči. Čeprav prav ta nezmoţnost vpliva na povečanje stresa politika podjetij to 

moţnost zelo redko dopušča; 

 nezadostno nagrajevanje prispevkov k uspešnosti v okviru sluţbe vodi tako k 

osebnostnem razvrednotenju kot tudi razvrednotenju samega dela, ki ga delavec opravlja; 

 odsotnost skupnosti je izguba vezi z drugimi v delovnem okolju, ker delo velikokrat ljudi 

izolira. Osebnostni razvoj je tako manjši. Prav tako lahko nek nerešen konflikt vodi v 

razdor skupnosti, ker si zaposleni ne ţelijo med seboj pomagati;  

 pomanjkanje poštenosti se kaţe pri neizkazovanju spoštovanja do drugih in pomeni hudo 

neskladje med zaposlenimi in delovnim okoljem. Nepoštenost se najbolj očitno kaţe v 

postopkih ocenjevanja in napredovanja pa tudi v neenaki obremenjenosti z delom ali 

uporabi goljufije za napredovanje;  

 konflikt vrednot se pojavlja tam, kjer osebna načela pridejo v konflikt z zahtevami sluţbe. 

Sistem vrednotenja, ki temelji na kratkoročnih ciljih, kako preţiveti in ustvariti dobiček, 

je v nasprotju z vrednotami, ki jih pri svojem delu cenijo najbolj predani zaposleni. 
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Delavci velikokrat opravljajo delo v okolju, kjer doseţeni cilj opravičuje sredstva. Ta 

sredstva so največkrat laganje in dejanja, ki so neetična. 

Delovna mesta znotraj podjetja in tudi poklici so ţe po svoji naravi različno stresni od drugih. 

V organizacijski hierarhiji ima vsako delovno mesto svoj stresni dejavnik in obremenitev s 

stresom bi moral biti pomemben dejavnik pri samem odločanju ali smo pravi človek za delo 

ali ne. 

V prilogi 1 so prikazani poklici glede na stopnjo stresnosti. Po tabeli sodeč je poklic rudarja 

med najbolj stresnimi, poklic knjiţničarja pa med najmanj. Poklic poslovodje je dokaj stresen, 

saj je razvrščen v prvo tretjino obremenjenosti (Pettinger 2002, 15). 

Kot smo ţe omenili, različno doţivljamo stresno obremenitev, ker se razlikujemo v osebnosti, 

ki pa je pomembna determinanta, ki določa, kako oseba razmišlja, čuti ali se obnaša in je 

dobrodošla pri razlikovanju različnih tipov osebnosti. Raziskovalci so tako oblikovali dve 

glavni skupini osebnosti. Prvo skupino so poimenovali tip A, drugo tip B. Redko so ljudje 

čisti tip A ali čisti tip B, večina jih ima poteze obeh tipov. Tisti, ki imajo več potez tipa A, se 

slabo odzivajo na pritiske in na stres. Osebnosti tipa A lahko kaţejo naslednja nagnjenja: 

tekmovalnost, vihravost, agresivnost, nepotrpeţljivost, oblastnost, stremljenje k popolnosti, 

nemir, točnost, iskanje pozornosti. Osebnosti tipa B pa lahko kaţejo naslednja znamenja: 

netekmovalnost, mirnost, potrpeţljivost, odmaknjenost, sproščenost, zadovoljstvo, ljubijo 

rutino, oklevanje, so zadovoljni, če opravljajo delo neopaţeno, zato tudi bolje prenašajo stres 

(Heller in Hindle 2001, 816). Vsaka od teh tipov osebnosti v določeni stresni situaciji reagira 

drugače. Podjetja bi morala zato preučiti naravo tipa A in naravo tipa B pri dodelitvi 

delovnega mesta in hkrati dajati navodila pri delu, ki bi pomagala tako tipu A kot tipu B 

obvladovati njune delovne naloge (George in Jones 1996, 254). 

3.6 Vpliv stresa na delovno sposobnost 

Stres je lahko pozitiven, negativen in lahko vsebuje vse vrednosti vmes. Stres v smislu 

pritiska potrebujemo prav vsi, saj če nas recimo ne bi pritiskali roki, zahteve in tudi 

pričakovanja drugih ljudi, spremembe, naša lastna motivacija in standardi, nikoli ne bi toliko 

naredili in ne bi bilo tako učinkoviti pri tem, s čimer se ukvarjamo. Izpostaviti pa je treba, da 

ni treba, da zaradi tega trpijo naše zdravje, vitalnost in tudi ustvarjalnost. V podjetjih pa bi se 

morali truditi vzdrţevati optimalni nivo stresa, kar pomeni, da je stres treba vzpodbuditi, če ga 

je premalo, in omejiti, če ga je preveč (Evans in Russel 1992).  

Slika 4 ponazarja preprost model pristopa k stresu. V kolikor bodo zahteve nizke bo tudi sama 

obremenitev nizka. S konstantno naraščajočimi zahtevami pa počasi doseţemo točko, pri 

kateri ţe občutimo prevelike obremenitve. Točko, kjer se to zgodi imenujemo prag stresa. Ta 

pa se spreminja od zaposlenega do zaposlenega, saj je stres na delovnem mestu zelo 
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individualna izkušnja. Nekomu lahko neka zahteva predstavlja izziv, medtem ko drugemu 

obremenitev. Delo, ki je odgovorno, naporno in zahtevno lahko nekomu povzroči bojazen in 

vznemirjenje, drugemu pa nagrado in izziv. Zaposleni si lahko tudi sami povečujejo 

intenziteto ter raven stresa, ker se zavedajo, da šele takrat postanejo učinkoviti. V stresu 

uţivajo in se mu posledično ne ţelijo izogniti. Stres je njihovo gonilo, ker jih krepi, spodbuja, 

obnavlja moči in vzdrţuje vitalnost, da so kos preizkušnjam (Youngs 2001, 17). 

 

 

 

Slika 4: Prag stresa 

Vir: Evans in Russel 1992, 11. 

Zavedati se moramo tudi, da nas konstantna izpostavljenost stresu privede v začaran krog. 

Čim bolj smo pod vplivom stresa, bolj se trudimo, da bi se izvili iz njegovega prijema bolj 

smo dovzetni in ranljivi za stres. Bolj kot je naš sistem oslabljen, niţji postane naš prag stresa. 

Kar je bilo še nekaj časa nazaj znosen pritisk, je sedaj postalo nevzdrţno breme, ki nas v 

skrajnem primeru tudi zlomi (Evans in Russel 1992, 110–114). 

Na delovnem mestu je potrebna določena raven spodbude, če ţelimo doseči optimalen učinek. 

Zaposleni, ki so dosegli optimalni poloţaj, raven, imajo veliko energije, so kreativni, visoko 

motivirani in tako svoje delo dobro opravijo. Kadar pa naraščajoče zahteve dela, ki ne 

pojenjajo, prekoračijo naše zmoţnosti spopada z njimi, se pojavi utrujenost, izčrpanost in na 

koncu izgorelost, kar privede do zloma zaposlenega (Cunningham 1997).  

Zavedati pa se moramo, da zaposlenega lahko zlomijo ali oslabijo tudi prenizke zahteve. 

Značilno je, da je v takem primeru učinkovitost zaposlenih nizka, ker jih delo ne motivira in 

ne vzpodbuja in tudi prispevek zaposlenega ni ovrednoten. Pomanjkanje nekih resnih zahtev 

in izzivov privede do naraščajočega občutka nezadovoljstva zaposlenih in pojavi se apatija, 

dolgčas, pogosta odsotnost z dela ipd. Torej ne samo preveč, ampak tudi premalo stresa lahko 

škodi (Cunningham 1997, 21–24; Sutherland in Cooper 2000, 67). 

Vsak zaposleni je svoja osebnost in ne moremo potegniti ravne črte za vse, kdaj je stresa 

preveč ali premalo. Pravi odgovor na to tiči v vsakem zaposlenem posebej. 
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Slika 5: Stres in zmogljivost 

Vir: Looker in Gregson 1993, 85. 

Douglass in Douglass (1993, 137–138) navajata, da so raziskovalci ugotovili, da obstajata dve 

vrsti ljudi in sicer so ju poimenovali dirkalni konji in ţelve. Ţelve so za razliko od dirkalnih 

konj srečnejše v mirnem in tihem okolju. Stres za njih vedno predstavlja nekaj slabega, torej 

izkušnjo, ki je nastala zaradi prevelikih zahtev ali obremenitev okolice. Za dirkalne konje pa 

je obremenilna situacija izziv, zato stres opredeljujejo kot vznemirljivo, spodbudno in 

navdušujoče občutje. Najbolje se počutijo, ko delujejo v ţivahnem okolju s hitrim ritmom 

ţivljenja. Vsak tip osebnosti mora biti postavljen v ustrezajoče mu okolje, saj bo v 

nasprotnem deloval skromno, pod svojimi sposobnostmi. 

3.7 Strategije za spoprijemanje s stresom 

Sleherni posameznik se ne odzove enako na nek stresor, kar je posledica medosebnih razlik. 

Do teh pride zaradi različnih sposobnosti, ki izhajajo iz odpornosti na stres (ali je ţe bil kdaj v 

podobni situaciji, ali se v prostem času ukvarja s športom ipd.), v samih kognitivnih ocenah 

(duševnih ocenah) ter individualnih strategij spoprijemanja s stresom. Vse te so odvisne od 

mnogih dejavnikov, ki so: 

 osebnostne lastnosti – osebnostna čvrstost, ki zajema občutke odgovornosti, visoke 

stopnje kontrole, pravičnosti in odprtosti za izzive (Lamovec 1990). Govorimo lahko o 

občutku povezanosti in skladnosti, ki naj bi bilo podprto z vero v lastno kompetentnost in 

smiselnost svojega početja ter z ţeljo po napredovanju (Selič 1999);  

 odnos do stresorja, in sicer: 

○ pribliţevanje (bolj ustrezno), 

○ izogibanje (posledice so hujše ter imajo dolgotrajen vpliv) ter 

○ naravnost k stresorju. 
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Pri tem je treba omeniti, da je omenjena ustreznost v veliki meri odvisna od 

interakcijskega delovanja številnih spremenljivk; 

 obrambni mehanizmi pomembno vplivajo na splošno počutje ter ravnoteţje; 

 organiziranost časa vpliva na zmanjšanje moţnosti pojavljanja nekaterih obremenjujočih 

situacij in zmanjšuje, blaţi občutke frustriranosti ter neproduktivnega izgubljanja časa; 

 telesna dejavnost – ukvarjanje z rekreacijo ali pa tudi z nekim fizičnim delom, 

zaposlenost z nečim zniţuje dovzetnost za stres, anksioznost, krvni pritisk in reaktivnost 

na splošno; 

 sprejemanje stresnega dogodka je način priprave nanj in vsaj do neke mere ublaţi 

zaskrbljenost. Oseba najprej doţivi draţljaj, ob katerem pridobi informacije o dogodku, 

ob katerih se pri njej vzbudi anksioznost, vendar ne v taki meri, da vizualizacija 

dogajanja ter opredelitev lastnih pričakovanj na mentalnem planu ne bi bili moţni. Na 

osnovi opisanega pride do mobilizacije strategij obvladovanja stresa, verjetnost 

uspešnega izida pa močno naraste (Sarafino 1990, v Selič 1999). V tem okviru opisujejo 

avtorji tudi krepitev občutka kontrole nad lastnim ţivljenjem, ki naj bi predstavljal 

najboljšo »opremljenost« za obvladovanje vseh vrst stresnih obremenitev (Selič 1999).  

 

 

Slika 6: Sposobnost spoprijemanja s stresom 

Posameznikovo razumevanje spoprijemanja in obvladovanja stresnih dogodkov pa je še bolj 

specifično od navedenega. Ločimo lahko dva načina oziroma strategiji spoprijemanja 

(Lazarus in Folkman 1984), in sicer: 

 doseţki problemskega reševanja, ki so v bistvu poskusi posameznika, da bi storil nekaj v 

zvezi s stresnimi situacijami, ki mu škodujejo, ga ogroţajo ali pa mu pomenijo izziv. Ne 
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ţeli se prepustiti, temveč ţeli ukreniti nekaj konkretnega. Ta strategija se razvije ţe v 

otroštvu; 

 spoprijemanje, ki je osredotočeno na čustva pa vključuje naravnanost na obvladovanje 

čustvenih posledic nekega stresnega dogodka. Strategija se razvije v poznem otroštvu ali 

adolescenci. 

Selič (1999) navaja, da se ti dve strategiji lahko prepletata, torej delujeta skupaj, spet drugič 

pa se lahko popolnoma izključujeta. 

O problemsko usmerjenjem spoprijemanju govorimo, kadar stresna ocena vključuje moţnost 

posameznikovega spreminjanja situacije oziroma tej oceni lahko rečemo tudi »izziv«. Tak 

način spoprijemanja je zelo blizu strategijam reševanja problemov in je v praksi uspešno. 

Posameznik, ki je v teţavah, tako poskuša spremeniti situacijo na naslednje načine: 

 zazna ter opredeli problem, 

 išče alternativne moţnosti oziroma rešitve, 

 tehta rešitve z vidika pozitivnih in negativnih posledic, 

 išče ter zaznava informacije, ki bi mu povedale kako naj ukrepa, 

 vzdrţuje se impulzivnih in nezrelih odzivov, reakcij, 

 se sooči z osebo ali osebami, ki so njemu ali drugemu povzročile teţave ipd. 

Strategije usmerjene na problem tako vključujejo (Selič 1999) socialne veščine, ki so osnova, 

in aktivirajo socialno podporo, komunikacijo ter pogajanja in strukturiranja, in sicer zbiranje 

informacij o stresorju, premislek o razpoloţljivih virih, načrtovanje njihove izrabe ter 

zavedanje vzrokov in posledic stresnega dogodka (stres monitoring). 

Spoprijemanje s stresom, ki je usmerjeno na problem, je ciljno-analitičen proces, ki je 

usmerjen bodisi v okolje ali pa v posameznika (sebe, v svoj Jaz – self) (Kahn 1964, v Lazarus 

in Folkman 1984). Posameznik s strategijami spoprijemanja usmerjenim v okolje poskuša 

spremeniti pritiske okolja nanj, ţeli omiliti, spremeniti ovire ali pa se jim izogniti, ţeli 

spremeniti postopke delovanja ipd. Strategije, ki so usmerjene v Jaz, torej sebe, pa so 

usmerjene v zmanjševanje ego udeleţbe (izločitev, zmanjšanje ego vpliva), ravni aspiracije, 

iskanje drugih, alternativnih načinov zadovoljitve (kompenzacija), spreminjanje vedenja, 

učenja novih spretnosti in veščin v ţelji po pridobitvi novih znanj, s katerimi se laţje 

spoprijema ipd. 

Po drugi strani pa je spoprijemanje s stresom usmerjeno v uravnavanje čustev (emocij) po 

navadi obrambno, bistveno manj učinkovito in po večini ne prinese dobrih rešitev stresne 

situacije, v kateri se posameznik nahaja in ga ogroţa. Pojav takega spoprijemanja nastane 

takrat, ko posameznik oceni, da ni mogoče več nič spremeniti in je relativno pogostejše pri 

oceni »groţnja« in »škoda, izguba«. Strategije spoprijemanja, usmerjene v uravnavanje 

emocij delimo v dve skupini (Lazarus in Folkman 1984): 
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 večja skupina vključuje kognitivne (zaznavne) procese, ki so usmerjene v zmanjšanje 

čustvenih posledic stresa. Te so: izogibanje, minimaliziranje, distanciranje, 

selekcioniranje, iskanje pozitivnih vidikov, elementov v negativnih dogodkih, zanikanje, 

da je karkoli narobe, pozitivno primerjanja ipd.; 

 manjša skupina kognitivnih procesov pa je usmerjena na povečanje emocionalnega stresa. 

Nekateri posamezniki imajo potrebo po tem, da se morajo najprej počutiti slabo, da bi se 

potem lahko počutili bolje. Olajšanje tako doţivijo le, če najprej doţivijo nekaj 

negativnega, občutek krivde ali pa samokaznovanje. Drugi posamezniki pa premišljeno 

dvigujejo, povečujejo nivo emocionalnega stresa, da bi aktivirali čim več svojih virov za 

akcijo. Primer so lahko tekači na 100 metrov pred začetnim strelom na tekmovanju. 

Pri določenih strategijah uravnavanja čustev vodijo k spremembi zaznavanja nekega stresnega 

dogodka. Pride do spreminjanja ocene dogodka, in sicer strukture ter lastnosti brez 

spreminjanja njegovih objektivnih okoliščin in brez novo nastalih dejstev okoliščin. Groţnja, 

nevarnost stresnega dogodka se zmanjšuje s spreminjanjem samega dogodka, situacije, kar 

pomeni, da posameznik s spreminjanjem doseţe drugačno zaznavo stresne situacije. Za te 

strategije bi lahko rekli, da so enakovredne, ekvivalentne posameznikovi ponovni ocene same 

stresne situacije (Lazarus in Folkman 1984).  

Poleg zgoraj omenjenih strategij spoprijemanja lahko omenimo tudi obstoj spoprijemanja, pri 

katerem posameznik vnaprej napoveduje oziroma pričakuje problem in tudi njegovo 

reševanje. Omenjeno vodi k preventivnemu učinku, kar pa ima na posameznika pozitiven 

učinek. Tako spoprijemanje se imenuje anticipirajoče spoprijemanje (Bartlett 1998; Aldwin 

1994). 

Obe omenjeni strategiji sta primerni za večino stresnih situacij ali dogodkov. Veliko vlogo pri 

izbiri pa igra sama narava dogodka (Taylor 1995). V kolikor je za rešitev neke stresne 

situacije, dogodka moţna neka konstruktivna rešitev, se posamezniki pogosto odločajo za 

spoprijemanje usmerjeno na problem. V drugem primeru ko pa konstruktivna rešitev ni 

moţna in posamezniku ne preostane nič drugega, kot da stresno situacijo sprejme, pa se le-ti 

bolj osredotočajo na čustva (Taylor 1995). V kolikor se posameznik sooča z neko zdravstveno 

teţavo, le-ta pa vedno ni rešljiva z neko direktno akcijo, se odločajo za spoprijemanje 

osredotočeno na emocije. V drugem primeru pa, ko gre za neko teţavo na delovnem mestu, 

torej poklicno teţavo, pa obstaja neka konkretna, konstruktivna moţnost rešitve, zato se 

zaposleni odločajo za direktno akcijo, torej se aktivno lotijo reševanja z direktnim pristopom 

k dogodku ali pa iščejo pomoč pri drugih, ki jim zaupajo ali vedo, da so ţe izkusili kakšno 

podobno stresno situacijo ali dogodek. 

Strategije spoprijemanja s stresom bi lahko nadalje ločili tudi v tri vrste strategij (Lamovec 

1990): 
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 Strategije, ki so usmerjene na oceno, imajo namen definirati individualni pomen situacije, 

in sicer s pomočjo logične analize (razmišljanje o moţnostih reševanja situacije, izhajanje 

iz preteklih izkušenj ipd.). Tušak in Tušak (2001) navajata, da gre pri tem za kognitivno 

preurejanje in izogibanje. Cilj kognitivnega preurejanja je posameznikova zaznava 

realnega stanja in v nadaljevanju spreminjanje tega stanja tako, da bi v novem stanju 

našel kakšno vzpodbudo. Obenem si posameznik izpostavlja oziroma zavzema strategije, 

s katerimi se ţeli prepričati, da bi lahko bilo še slabše, in poskuša ohraniti pozitivno 

naravnanost. Kognitivno izogibanje pa po drugi strani zavzema strategije zanikanja strahu 

ali pa tudi anksioznosti, nemirnosti pri posameznikovem stresnem stanju. Značilno je, da 

obstoj le-tega zanika in se odmika od njega. Beţi od realnosti in se prepušča sanjarjenju. 

 Strategije, ki so usmerjene na problem, poskušajo spremeniti ali zmanjšati vpliv stresne 

situacije na posameznika, in sicer vključujejo tako iskanje informacij (iskati nasvete, 

izvedeti več o sami situaciji ali nekem podobnem dogodku ipd.) kot tudi reševanje 

problemov, saj posameznik išče rešitev, izdeluje načrt akcije in ga tudi na koncu izvede. 

Posameznik aktivno rešuje stresno situacijo, takrat ko pristopi k samemu problemu z 

aktivnim iskanjem ter načrtovanjem reakcije, z učenjem novih spretnosti ter pridobivanju 

novih znanj za spoprijemanje in tudi v razvijanju nagrad (za uspešno rešitev problema). 

Posameznik spremeni svoje vedenje ter oblikuje novi vir zadovoljstva (Tušak in Tušak 

2001). 

 Strategije usmerjene na čustva ţelijo ustvariti posameznikovo čustveno ravnoteţje. 

Posameznik se lahko prične v stresni situaciji ukvarjati s čim drugim, izvaja dihalne vaje, 

meditira ipd. To vrsto spoprijemanja imenujemo regulacija čustev. Druga vrsta pa je 

emocionalno sproščanje, kar pomeni, da ţeli posameznik kompenzirati izpostavljenost s 

tem, da se prepusti čustvom (izbruh čustev – da čustvom prosto pot) ali pa še bolj 

verjetno, da se znese nad drugim. 

Avtorja nadalje navajata, da prve strategije spadajo med aktivne kognitivne, druge aktivne 

vedenjske in tretje kot strategije, ki vodijo k izogibanju. Izvedla sta tudi več raziskav z 

namenom ugotoviti rezultate teh strategij. Ugotovila sta, da na izid pozitivno vplivajo aktivne 

vedenjske strategije z opombo, da so take strategije moţne le, takrat ko problem ni brez več 

različnih moţnosti oziroma brez izhoda. Prav tako navajata, da sta ugotovila, da je uporaba 

katerihkoli strategij, pa če tudi ne pravih, boljša kot, če posameznik nobene sploh ne uporabi 

(Lamovec 1994). 

Strategije spoprijemanja lahko razdelimo tudi v naslednje kategorije (Lamovec 1990): 

 distrakcija, 

 redifinicija situacije, 

 neposredna akcija, 

 katarza, 

 sprejetje, 
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 iskanje socialne pomoči, 

 sprostitev, 

 vera. 

Ko se posameznik sooča s teţjo situacijo, problemom uporablja več katarze, sprostitve, 

iskanja socialne pomoči in išče uteho v veri. Medtem pa se v laţjih situacijah oziroma 

problemih izbira le-teh zmanjša. Avtorja sta prav tako ugotovila, da posamezniki uporabljajo 

preteţno iste strategije ob spoprijemanju z istim problemom ob različnih priloţnostih. Vsi 

posamezniki so običajno izbirali eno metodo dokaj pogosto oziroma konstantno, ki pa so jo 

dopolnjevali s kombinacijo drugih, ki so se spreminjale od situacije do situacije različno 

(Lamovec 1990). 

Lamovec (1990) nadalje navaja, da sta tudi Lazarus in Folkman razvrstila strategije 

spoprijemanja s stresom v 8 strategij, izhajajoč iz njunega modela spoprijemanja in lestvice 

»Načini spoprijemanja«. Delimo jih lahko v dve večji skupini, in sicer: 

 faktorji, ki so najbolj povezani, usmerjeni na reševanja problema: 

○ spoprijemanje s soočenjem s problemom zajema močna ter agresivna nagnjenja za 

spremembo situacije ali preobrnitev poteka dogodka, 

○ iskanje socialne pomoči, s katero posameznik ţeli pridobiti čim več informacij od 

drugih ter ţelje po prejemu podpore tako, da bi občutil čustveno udobje, 

○ razmišljanje o problemu, načrtovanje reševanja problema ter osredotočenje na 

dejanja, ki bi v ţelji po rešitvi situacije; 

 faktorji vezani na spoprijemanje, ki so najbolj osredotočeni na čustva: 

○ posameznikovo obvladovanje emocij oziroma samokontrola, 

○ umik ali oddaljevanje od stresne situacije ali dogodka, ko se posameznik poskuša 

čim bolj odmakniti od situacije, 

○ iskanje pozitivnosti v stresni situaciji v teţnji po kompenzaciji za uravnoteţenje kot 

npr. posameznik vidi stresno izkušnjo kot pozitiven dejavnik pri njegovi osebni rasti, 

○ posameznikovo sprejemanje odgovornosti, kje v sami stresni situaciji prizna svojo 

vlogo, 

○ izogibanje oziroma pobeg od stresne situacije, ki pa je lahko psihično preko 

razmišljanja ali pa fizično z uţivanjem alkohola, hranjenjem ali pa uporabo drog. 

Pogačnik (1994) navaja, da sta Lazarus in Folkman izvedla več raziskav, v katerih so uporabil 

zgoraj navedena vprašanja in ugotovili naslednje: 

 stresne situacije so kompleksne in različnih dolţin ter različnih intenzitet, zato 

posamezniki izbirajo ter uporabijo večino zgoraj naštetih strategij spoprijemanja (8 

dejavnikov). Nadalje pa teţko ločimo, kolikšna je povezanost strategij spoprijemanja 

bodisi z vsebino same situacije bodisi s trenutnimi dejavniki; 

 vse strategije niso povsem uporabne v vsaki situaciji, saj so nekatere bolj stabilne, druge 

zopet manj; 
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 spoprijemanje s stresom se ves čas spreminja, saj je v začetni fazi prisotno več iskanja 

informacij in socialne pomoči oziroma podpore, v fazi čakanja pa je več odmikanja ipd.; 

 ko posameznik oceni, da ne more spremeniti situacije in jo mora sprejeti, se bo večkrat 

odločil za uporabo strategij osredotočeno na čustva. V kolikor pa bo videl moţnost 

spremembe, bo večinoma uporabil strategije spoprijemanja, ki so usmerjene na problem; 

 stresna situacija lahko vpliva na nihanje emocionalnega stanja posameznika, saj se le-ta 

lahko menja skozi vse faze situacije; 

 raziskave strategij spoprijemanja se nanašajo na dve medsebojno povezani področji, in 

sicer na spremenljivke, ki vplivajo na izbiro oziroma uporabo določene strategije, in na 

učinke le-teh, ki se kaţejo skozi prilagojene izide. 

Vsaka strategija spoprijemanja s stresom vsebuje naslednje tri ključne komponente, ki so med 

seboj povezane in so nujno potrebne za učinkovito spoprijemanje: 

 racionalnost, ki omogoča kar se da nepristransko oceno stresorja in tudi nastale situacije; 

 proţnost, ki se kaţe skozi pestrost izbire različnih strategij, kombinatorike, 

posameznikovo pripravljenost, da premišljuje (upošteva, dopušča, tehta) o izbiri ter 

izbere najustreznejšo; 

 vizualiziranje prihodnosti, in sicer posameznikovo zmoţnost predvidevanja moţnih 

izidov in posledic. Posameznik tvori in preverja izbire na mentalnem nivoju pred samo 

akcijo. 

Ko govorimo o strategijah spoprijemanja s stresom lahko govorimo tudi o operacijah 

spoprijemanja, ki jih delimo v tri večje skupine (Perrez in Reicherts 1992): 

 situacijsko naravnane vključujejo: 

○ aktivne oblike, ki vplivajo na dejavnike stresa, 

○ izmikajoče oblike kot so izogibanje, zapuščanje situacije ter 

○ pasivne oblike kot npr. čakanje, obotavljanje, zanemarjanje; 

 reprezentacijsko naravnane oziroma spreminjanje kognitivne reprezentacije kot so iskanje 

informacij, potlačevanje informacij, namerna nezaznava informacij; 

 evalvacijsko naravnane, ki vodijo k spreminjanju ciljev, ponovne ocene situacije ipd. 
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4 STRES IN ABSENTIZEM PRI MANAGERJIH 

Javnost meni, da je manager sinonim sposobnega in uspešnega posameznika. Zdravstveni 

delavci pa bi zanj dejali, da gre za ljudi, ki ţivijo na način, ki je nevaren za njihovo zdravje. 

Raziskave nam prikazujejo, da prav managerji najhitreje podleţejo stresu in izgorijo (slika 7). 

Za podjetje je to izjemno slabo, kajti managerji pod stresom prenašajo stres tudi med 

podrejene in posledično tudi v skupine, ki jih vodijo (Phillips 1995, 150).  

 

 

Slika 7: Hitrost izgorevanja 

Vir: Pšeničny 2007, 24. 

4.1 Razumevanje managerskega stresa in absentizma 

Večina ljudi hipotetično postavlja domnevo, da managerji v podjetjih predstavljajo najbolj 

rizično skupino za podvrţenost stresnim učinkom. Luban-Plozza in Pozzi (1994) se sprašujeta 

o managerskem stresu, ali ni to morebiti bolezen karierizma. Čeprav managerji predstavljajo 

skupino z največjim tveganjem, jih mnogi radi posnemajo. Podvrţeni so pretiranim 

obremenitvam zaradi odgovornosti, ki zahteva nenehno pozornost, in stresu, ki pogosto 

postaja neznosen. Pojavi se nespečnost, anksioznost, kaţe se sindrom utrujenosti, pa tudi ţe 
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prava bolezen (zvišan krvni tlak, angina pektoris, miokadni infarkt itd.). Infarkt iz te tako 

imenovane skupine managerskih bolezni se tej populaciji zaposlenih še posebno pogosto 

pripisuje. Mednarodna organizacija ILO priporoča, da se tudi bolezni, ki so posledice stresa, 

uvrsti na seznam poklicnih bolezni. 

Vemo, da vsi managerji potrebujejo uspeh in hkrati tudi svojo opaznost, zato se začne 

tekmovalen boj, ki je prav tako zelo pogost vzrok stresa. Ker se situacija lahko konča tudi z 

neuspehom, prikrivanje le-tega vodi tudi v depresijo. Pojavi se apatija, izguba entuizma in 

samospoštovanja. Taki bolniki so pogosto prepričani, da gre za znake fizične bolezni 

(Lancaster 1995). Nemalokrat se zgodi, da skušajo managerji svojo napetost omiliti s pitjem 

alkoholnih pijač in s tem polepšati svojo realnost (Ramovš 1995). 

Managerji iz različnih drţav po svetu so zaznali podobne stresorje ob njihovem delu. Obseţna 

mednarodna primerjalna študija delovnega stresa je zbrala podatke 1065 managerjev v desetih 

drţavah iz petih kontinentov: Brazilije, Velike Britanije, Egipta, Nemčije, Japonske, Nigerije, 

Singapurja, Juţne Afrike, Švedske in Zdruţenih drţav. Časovni pritiski in skrajne meje v 

smislu preobremenjenosti so bili najbolj pogosto omenjeni viri delovnega stresa. Bili so 

navedeni kot stresor pri 55 % vseh respondentov. Med ostale pogoste identificirane strese so 

se uvrstili tudi predolg delovnik, spremljanje sestankov in konflikti med delom in druţino ter 

socialnimi odnosi (Luban - Plozza in Pozzi 1994). 

Pojem absentizem izhaja iz latinske besede absen, ki pomeni odsotnost oziroma izostanek. 

Sama opredelitev pojma je dokaj široka, vendar je v literaturi veliko oţjih definicij 

absentizma, ki bolj natančno opredeljujejo sam izostanek iz dela: 

 pomeni v najširši obliki vsakršno pomanjkanje fizične prisotnosti na delu, kadar zanjo 

obstajajo socialna vprašanja (Martocchio in Jimeno 2003, 230), 

 absentizem opredeljujemo kot začasno, dolgotrajno ali stalno nezmoţnost za delo zaradi 

bolezni (Evropski sklad za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer 1997, 11), 

 v absentizem zaradi stresa ne uvrščamo tiste odsotnosti, katerih vzroki so del opravičene 

odsotnosti z dela kot npr. redni letni dopust, študijski dopust, porodniški dopust, 

odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ipd. (Friedl 1990, 334), 

 pri opredelitvi gre za preučevanje vedenjskih oblik posameznika in tudi druţbe kot celote. 

Posameznikovo vedenje in odziv na stres je odvisno od številnih dejavnikov kot so npr. 

potrebe, kultura, geni, motivacija, druţba, izkušnje ipd. Absentizem je tako posledica 

posameznikovega vedenja, ker do same odsotnosti pride kot posledica različnih 

vedenjskih vzorcev oziroma oblik. Še preden pride do same odsotnosti z dela pa je treba 

izvedeti, kaj posameznika ţene, da sploh v prvi vrsti dela, se peha za uspešnost, fizičnim 

in psihičnim naporom. Številne teorije so mnenja, da je človekova aktivnost posledica 

številnih poznanih in nepoznanih dejavnikov in tako ni enotnega odgovora na vprašanje o 

motivih za delo – razen preţivetja (Lipičnik 1996, 153). 
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Prisotnost stresa pri posamezniku tako vpliva na njegovo vedenje in same odzive v telesu 

zaradi prisotnosti dejavnikov stresa. Prav ti dejavniki pa sproţijo nepredvidljive, večje ali 

manjše zdravstvene probleme. 

4.1.1 Raziskovanje in spremljanje absentizma  

Samo mejo med absentizmom zaradi stresa in absentizmom zaradi drugih bolezni oziroma 

vzrokov je teţko potegniti. Dejansko lahko samo predvidevamo, da so nekatere bolezni 

povezane s stresom. Absentizem kot tak vpliva tako na posameznika kot tudi na ostale 

zaposlene. Tako se mora posameznik, ki je veliko odsoten z dela zadovoljiti z niţjo plačo, 

manjšimi moţnostmi napredovanja in tudi teţavami, ko se vrne, saj se mora zopet privaditi na 

delovni ritem (Harrison in Martocchio 1998, 339). Posameznike, ki so odsotni, pa je treba 

nadomeščati in tako posledično pride do povečane obremenitve njegovih sodelavcev. Vse to 

pa s časoma privede do zmanjšane učinkovitosti same delovne skupine. 

Raziskovanje in tudi spremljanje absentizma pa lahko razdelimo na naslednje nivoje (Toth 

1999): 

 Individualna raven, pri kateri obravnavamo posameznika. Zavedati se moramo, da je v 

današnjem času zaposleni pod precejšnjim pritiskom, ker delodajalec od njega pričakuje 

vedno več, torej večjo storilnost, učinkovitost in zavzetost s čim manjšo odsotnostjo z 

dela (dopusti, bolniške ipd.). Njegova dolgotrajna odsotnost pa vpliva tako na socialno 

stanje v njegovi druţini, njegovo poklicno prihodnost kot tudi na izgubo stika z njegovim 

delovnim področjem in tudi poslovnem okolju. Pri vsem tem ne smemo zanemariti 

posameznikovega osebnega interesa absentizma in tudi same posledice odsotnosti z dela, 

ki pa variirajo od posameznika do posameznika. 

 Nivo organizacije pomeni obravnavo absentizma kot neposredni strošek podjetja, saj 

morajo podjetja zaposlenim odsotnim z dela izplačati nadomestila in tudi plačilo nadur 

delavcem, ki morajo posledično delati več ter tudi izplačila plač nadomestnim delavcem. 

Vselej pa se podjetja ob odsotnosti zaposlenih soočajo z zmanjšano učinkovitostjo, 

večjimi organizacijskimi napori in stroški, ki so povezani z organizacijo nemotenega 

delovnega procesa in v skrajnem primeru tudi z izgubo trga. Zavedati se moramo, da 

absentizem občutno vpliva na samo ceno delovne sile, kar pa poveča ceno proizvoda ali 

storitve, posledično pa to vpliva na samo konkurenčno sposobnost podjetja. 

 Nivo drţave se kaţe v samem naraščanju izdatkov za nadomestila za začasno zadrţanost z 

dela, kar pa je dodatni problem pri samem usklajevanju prihodkov (financiranje iz 

proračuna, denarne dajatve zavarovancev) in odhodkov. Prav zaradi tega si ţelijo 

zmanjšati obseg začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, zlasti pa doseči boljše zdravje 

aktivne populacije. S tem ţelijo pridobiti na delovni sposobnosti ljudi do same upokojitve 

ali še dlje. To prizadevanje pa vpliva tudi na večji BDP drţave in s tem večjimi 

razvojnimi moţnostmi. Obenem velja omeniti, da so se v posredovanje teh teţav aktivno 
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vključili tudi sindikati, ki zastopajo interese delavcev in posredujejo pri zastopanju 

njihovih pravic pri delodajalcih, seveda ob upoštevanju pravnih omejitev. Sindikati imajo 

tako stališča, da je treba dosledno upoštevati in uresničevati ukrepe varstva pri delu in 

preventivnih ukrepih, ki bi vplivali na zmanjšanje odsotnosti z dela iz bolezenskih 

razlogov. Posebej poudarjajo tudi vlogo ukrepov, ki se nanašajo na starejše in kronično 

bolne delavce, in se obenem zavzemajo proti vsakršnemu kratenju pravic zaposlenih, ki 

jim pripadajo v primeru odsotnosti in, ki jih drţava skuša z administrativnimi ukrepi in 

delodajalci zmanjšati. 

4.1.2 Časovna opredelitev absentizma 

Absentizem je zelo kompleksen pojav, ki ga opredeljujejo številni dejavniki, ki pa med seboj 

niso vedno zdruţljivi niti primerljivi in se tudi spreminjajo v času in prostoru. Nekateri izmed 

dejavnikov absentizma kot npr. spol so časovno neodvisni, spet drugi pa so lahko časovno 

odvisni kot npr. odločitev o prisotnosti, ki se spreminjajo dnevno. V kolikor pa ţelimo bolje 

spoznati, kaj vse vpliva na absentizem, pa je nujno treba časovno opredeliti same vzroke zanj. 

Tako sta Harrison in Martocchio (1998, 327) na podlagi svojih rezultatov številnih študij, 

absentizem razvrstila v naslednjo časovno lestvico: 

 Kratkoročni absentizem se smatra kot odsotnost z dela za obdobje do treh mesecev. Prav 

na ta tip absentizma najbolj vplivajo spremenljivke, ki so močno časovno odvisne in 

imajo močan dnevni vpliv na samo odločitev zaposlenih. Na samo kratkoročno odsotnost 

tako vplivajo številni dejavniki kot so: 

○ akutni fizični in psihološki stresorji povzročajo nastanek absentizma na kratek rok, in 

sicer predvsem zaradi bolezni (gripe, prehladi, angine, glavoboli ipd.). Prav tako sta 

avtorja Dalton in Mesch prikazala, da so zaposleni, ki so zaprosili za premestitev, ki 

ni bila odobrena, v prihajajočem obdobju bili več odsotni kot tisti, katerih prošnja je 

bila odobrena (Harrison in Martocchio 1998, 324). Veliko od teh dejavnikov je 

stresnega izvora, ker stres sproţa niz nepredvidljivih reakcij samega organizma; 

○ maksimizacija koristnosti nastane, kadar se zaposleni sami odločijo za odsotnost na 

podlagi maksimalne koristi. S tem, ko je koristnost alternativne aktivnosti večja od 

koristi in stroškov dela, se poveča verjetnost, da bo le-ta ostal doma. Empirični 

podatki so pokazali, da prihaja do večje odsotnosti z dela predvsem, kadar so 

ugodnosti kot npr. plačane bolniške večje, in da so odsotnosti manjše v primerih, ko 

so druţinski člani zaposlenega bolj odvisni od njihovega dohodka (v primeru 

neplačane bolniške) (Harrison in Martocchio 1998, 325–326); 

○ izpopolnjeni odločitveni modeli temeljijo na predpostavki, da je odsotnost odvisna 

od nekih kratkoročnih odločitev. Ti dejavniki pa so: vedenje, ki je odvisno od 

predvidenih osebnih posledic, subjektivne norme kot kultura odsotnosti – 

pričakovanja o upravičeni odsotnosti v podjetju, učinkovitosti kontrolnih 

mehanizmov, in sicer preko preverjanja odsotnosti, ter splošnih etičnih načel 
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zaposlenega oziroma njegove moralne obveze za prisotnost na delu (Harrison in 

Martocchio 1998, 327). 

 Srednjeročno odsotnost definiramo kot obdobje med tremi meseci in enim letom. Podjetja 

merijo odsotnost na letnem nivoju, zato je tudi zgornja meja neka logična posledica. 

Običajno podjetja sprejemajo odločitve in izvedejo ukrepe na podlagi letnih analiz. 

Spodnja meja pa je določena arbitrarno in je predmet dosedanjih rezultatov študij. Na 

srednji rok se pričakuje, da bo odnos do dela in dejavnikov dokaj relativno stabilno. 

○ Sam odnos do dela se meri s samim zadovoljstvom z delom in tudi s pripadnostjo 

samemu delovnemu mestu ter predvsem podjetju. Zaposleni, ki so bolj zadovoljni z 

delom, so posledično manj odsotni, saj lahko odsotnost ogrozi njihovo uspešnost v 

podjetju. Enako lahko predpostavljamo tudi pri bojazni zaposlenih, da bodo izgubili 

zaposlitev, v kolikor bodo odsotni z dela. Empirični dokazi potrjujejo to tezo, vendar 

moramo omeniti, da so korelacije zelo nizke (Harrison in Martoocchio 1998, 320). 

○ Delovni urniki in tudi kontrolni mehanizmi odsotnosti vplivajo na povečano stopnjo 

absentizma (misleč na izmensko in večerno delo). To je predvsem značilno za 

posameznike, ki imajo ogromno zunaj delovnih obveznosti. Raziskave so tako 

pokazale, da fleksibilni delovni urnik konstantno zniţuje stopnjo absentizma. Pri 

samih kontrolnih mehanizmih odsotnosti pa so empirični dokazi nekoliko dvoumni. 

Stroţja kontrola tako lahko privede do zmanjšanje odsotnosti, a na drugi strani 

povzroči povišanje odsotnosti zaradi drugih, nekontroliranih vzrokov. Dokazano pa 

je, da v podjetjih, kjer imajo močne sindikate in s tem nekoliko milejše kontrolne 

ukrepe, prihaja do večje odsotnosti (Harrison in Martocchio 1998, 322). 

○ Ekonomski faktorji kaţejo, da bodo zaposleni odsotni maksimalno število plačanih 

dni, ki jih delodajalec še dopušča in ne kaznuje. Po teoriji so zaposleni, ki bolj cenijo 

svoj prosti čas in aktivnosti zunaj delovnega časa, pogosteje odsotni (Harrison in 

Martocchio 1998, 314). 

○ Socialni faktorji, ki se kaţejo preko posledic socialnih norm in normativov druţbe na 

posameznika in opredeljuje pojem kulture odsotnosti. Definiramo jo lahko kot 

kompleksno mešanico splošno sprejetih norm, vedenj in predpisov, ki veljajo v 

posameznem okolju in času za posamezno delovno skupino, podjetje. Sam dokaz so 

razlike absentizma po drţavah, in sicer v ZDA naj bi izgubljen čas znašal okoli 3 %, 

v drţavah EU pa je kar dvakrat višji. To razliko teţko pojasnimo z razlikami v 

ekonomiki, zdravju ali zadovoljstvu. Bolj verjetno gre za različne konsenze glede 

tega, kolikšna odsotnost je sprejemljiva (Johns 1987, 33). 

○ Značilnost dela ter stres na delovnem mestu sta izredno močan povzročitelj 

odsotnosti z dela. Nizka kontrola nad lastnim delom, slaba socialna podpora, 

neravnoteţje med vloţenim trudom in zavzetostjo ter nagrado za delo in tudi 

nezanesljivost zaposlitev povzročajo stres in vplivajo na zdravje ter vodijo k večjemu 

absentizmu (Godin 2004, 1548). Empirični rezultati so potrdili, da je tudi 
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participacija zaposlenih pri odločitvah v podjetju lahko vzrok odsotnosti z dela 

(Harrison in Martocchio 1998, 323). 

○ Raziskave Evropskega sklada za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih pogojev so 

pokazale in podprle tezo, da je odsotnost z dela močno povezana s tipom zaposlitve. 

V EU so tako v letu 2002 največ absentizma zaradi zdravja izkazovali ljudje v 

rednem delovnem razmerju (14,8 %), najmanjši odstotek pa so izkazovali 

samozaposleni (7,7 %) (Benach, Jimeno in Benavides 2002, 14). 

 Dolgoročna odsotnost pomeni odsotnost, ki traja dlje od enega leta. Na absentizem na 

dolgi rok vplivajo spremenljivke, ki so razmeroma konstantne skozi čas. V strokovni 

literaturi zasledimo malo študij, ki bi se ukvarjale z absentizmom na dolgi rok. Tiste, ki 

pa so bile narejene, pa se povečini ukvarjajo z demografskimi faktorji (spol, izobrazba). 

Prav zaradi tega je v naslednjih letih pričakovati napredek prav na tem segmentu. 

Dejavniki dolgoročnega absentizma so naslednji: 

○ individualne razlike in osebnostne poteze med posamezniki vplivajo na odsotnost, in 

sicer naj bi osebnostne poteze predstavljale zmerno stabilnost odsotnosti z dela v 

času in različnih situacijah (Martocchio in Jimeno 2003, 229). Faktorji, ki tako 

najpogosteje vplivajo na dolgotrajno odsotnost, so visoka čustvena nestabilnost, 

agresivnost, neodvisnost in nizka ţelja po uspehu (Porter in Steers v Harrison in 

Martocchio 1998, 311). Posredni dokaz za takšno razmišljanje, teorijo je v dejstvu, 

da majhen deleţ posameznikov pogosto povzroči velik deleţ odsotnosti v delovni sili 

in da je najboljši indikator absentizma v preteklosti (Briner 1996, 876). Vendar pa je 

treba ta dejstva previdno uporabljati in ne preveč hitro zaključevati, saj je lahko 

primer dolge odsotnosti tudi kronična bolezen, ki pa ne izhaja iz osebnostnih potez 

posameznika; 

○ demografski dejavniki kot npr. spol in starost so najbolj raziskane skupine 

dejavnikov. Absentizem se s časom v povprečju zmanjšuje, ker znajo starejši, bolj 

izkušeni zaposleni bolje organizirati svoj čas. Treba pa je omeniti, da posamezne 

odsotnosti pri starejših trajajo dalj časa. (Hacket v Harrison in Martocchio 1998, 

316). Omeniti je treba tudi, da empirični podatki kaţejo, da so ţenske v povprečju 

večkrat odsotne z dela kot moški, vendar v krajšem obdobju (Harrison in Martocchio 

1998, 316); 

○ kronične bolezni in navade, ki so posledica slabih navad kot npr. kajenje, uţivanje 

nedovoljenih drog in alkohola, depresija in pomanjkanje telesne aktivnosti. 

Empirični podatki različnih študij dokazujejo, da prav omenjene slabe navade 

povzročajo največ absentizma. Kadilci so tako v povprečju več odsotni kot pa 

nekadilci, vendar pa lahko preko kajenja pojasnimo malo variance. Za uţivanje drog 

pa lahko z zanesljivostjo rečemo, da povzročajo več kot 50 odstotno odsotnost 

uţivalcev. Prav tako so študije pokazale, da so posamezniki, ki trpijo za hudo 

depresijo, več odsotni. Posamezniki, ki pa se več ukvarjajo s telesno aktivnostjo, 

imajo v povprečju boljše kardiovaskularne sposobnosti so odsotni manj, ker na dolgi 
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rok telesna vadba preprečuje oziroma zmanjšuje pojav nekaterih zdravstvenih teţav 

(Harrison in Martocchio 1998, 318–319); 

○ delovne vrednote temeljijo na teoriji, da so ljudje, ki cenijo svoje delo kot pomemben 

del svojega ţivljenja, v povprečju manj nagnjeni k absentizmu (Harrison in 

Martocchio 1998, 319). 

Absentizem v preteklosti kot tudi absentizem staršev sta najboljša pokazatelja odsotnosti tudi 

v prihodnosti (Harrison in Martocchio 1998, 319). 

4.2 Stresne obremenitve in absentizem managerjev 

Ljudje so eden izmed nepogrešljivih elementov vsakega podjetja in zato mora biti njihov 

vodja sposoben poslušati svoje podrejene, razumeti njihov način razmišljanja, zaznati njihove 

potrebe ter jih mora vzpodbujati, da izrazijo svoje ideje in mnenja (Boţič, 2003). Obenem pa 

morajo managerji znati realizirati zahteve in ekonomske usmeritve vršnega managementa 

(manjši stroški, večji donosi, večji dobiček ipd.). 

 

 

Slika 8: Skupine zahtev postavljene managerjem 

Prav zaradi tega se managerji v podjetjih velikokrat znajdejo v situaciji, kjer so ujeti med dve 

strani, in sicer na eni strani na njih z zahtevami pritiska vršni management na drugi pa zahteve 

podrejenih. V prodajalnah s tehničnim blagom ni prav nič drugače. Tako se le-ti dolţni skrbeti 

za zasledovanje ciljev podjetja, torej povečanje prometa, zniţanja stroškov ter s tem 

povečanje dobička in so zato primorani sprejemati tveganja in odločitve ter morajo posledično 

biti prilagodljivi na spremembe. Na drugi strani pa morajo ravno zaradi tega skrbeti za 

nemoteno delo v prodajalnah, in sicer morajo poskrbeti za pravilno razvrstitev podrejenih na 

delovna mesta, jih voditi, skrbeti za njihovo zavzeto delo ipd. Obenem pa morajo skrbeti za 

postavitev nadomeščanj ob odsotnosti določenih zaposlenih. Kar se tiče zahtev zaposlenih pa 

je stresna obremenitev na njih še večja. Soočati se morajo s trenji znotraj skupine, teţavami 

posameznih zaposlenih in njihovih zahtev ipd. Torej morajo imeti občutek do ljudi in morajo 

biti sposobni za delo z njimi. In to ne samo z zaposlenimi, temveč tudi s kupci, ki pa so 
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dandanes vedno bolj zahtevni. Sam občutek, da manager nima teh sposobnosti, da ne zna 

ravnati z ljudmi, nanj vpliva stresno na ravni podzavesti. Obenem pa se ne zaveda, da nanj 

enako vpliva tudi nesposobnost sprejemanja nalog in odločitev. Prisotnost prevelike 

odgovornosti, ki jih mora nositi ena oseba, pomeni veliko breme in s tem visoko raven stres. 

Vidimo, da se managerji soočajo z veliko zahtevami in odgovornostmi, kar lahko pomeni 

visoko prisotnost stresa. Mnogi managerji sprejmejo stres kot normalen del posla, a v kolikor 

ne najdejo ustreznega časa za sprostitev, jih stres lahko vodi v bolezen ali celo v smrt (Heller 

in Hindle 2001, 787). 

Izmed vseh dejavnikov, zaradi katerih se pojavlja stres lahko izpostavimo nalslednje tri, ki so 

najpogostejši (Svet 2006, 25): 

 odgovornost za ljudi oziroma tudi za stvari je teţko breme, ki ga mora manager sprejeti in 

nositi. Namreč znano je, da so ljudje, ki so odgovorni za druge, tako da jih motivirajo, 

nagrajujejo in kaznujejo ter z njimi dnevno komunicirajo bolj pod stresom kakor ljudje, 

ki te odgovornosti nimajo; 

 medsebojni odnosi so pogosto izvor stresa. Manager ima v podjetju interakcijo tako z 

podrejenimi zaposlenimi, sodelavci in vršnim managementom. Vse relacije pa so lahko 

stresne; 

 vodenje je ključ vsakega dobrega managerja. Dobro vodenje zaposlenih je skoraj 

umetnost. Manager mora tako poznati sebe, svojo sposobnost vţivetja in razumevanja 

podrejenih, sodelavcev in nadrejenih. V določeni situaciji mora uporabiti vodenje, ki 

ustreza stopnji posameznega zaposlenega za izvedbo konkretne naloge. Pri istem 

zaposlenem lahko uporabi več različnih stilov vodenja, ki pa je močno odvisno od 

situacije (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 24): 

○ despotski stil vodenja – gospodar v svoji hiši, 

○ paternalistični stil vodenja – despot, ki ima socialni čut za svoje podrejene, ki potrebe 

kar najbolje pozna, 

○ pedagoški stil vodenja – z razvojem podrejenih ţeli prispevati k njihovi večji 

samostojnosti, 

○ participativen stil vodenja – sprejemanje podrejenih kot samostojne osebnosti z 

znanjem, sposobnostmi in interesi, ki se aktivno vključujejo v sprejemanje odločitev 

znotraj skupin ali podjetja nasploh, 

○ partnerski stil vodenja, kjer manager upošteva samostojno določanje ciljev, izvajanje 

nalog in partnersko povezanost pri določanju ciljev podjetja, 

○ samoupravljanje – kolektivni interes opredeljuje vodstvene usmeritve. 

V novomeškem zdravstvenem domu so izvedli ocenjevalno analizo delovnega mesta 

managerja v slovenskih podjetjih. Ocenili so, da so najbolj kritične naslednje obremenitve in 

tveganja (Lindič - Dragaš 1992, 11): 
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 nad dve tretjini delovnega časa ima manager opravka z informacijami in abstraktnimi 

delovnimi objekti, 

 kompleksnost delovnih nalog je zelo velika, 

 njegove prevladujoče naloge so: vodenje, zastopanje, dogovarjanje, kombiniranje, 

planiranje, analiziranje informacij ter svetovanje, 

 od managerja se zahteva samostojnost, verbalne sposobnosti, znanje tujih jezikov ipd., 

 njegovo delo zahteva namenjanje pozornosti do podrobnosti ter njegovo sposobnost 

slediti več dogodkom hkrati, 

 reševanje problemov je zahtevno in tudi časovna stiska je velika. 

Številne raziskave stresa in preobremenjenosti managerjev po vstopu Slovenije v EU nam 

prikazujejo, da so managerji pristopnih drţav v EU bolj obremenjeni in pod stresom kot 

njihovi zahodni kolegi. Omenjeno je zagotovo povezano s tranzicijo iz planskega 

gospodarstva v trţno ekonomijo s široko konkurenco. 72 odstotkov managerjev je tako 

odgovorilo, da se večkrat na teden ali mesec znajdejo na pragu preobremenjenosti. Slovenski 

managerji pa dosegajo omenjeno v 68 odstotkih. Kar je vredno premisleka pa je to, da mlajši 

managerji, stari do 45 let občutijo prisotnost stresa bolj kot starejši. Pritisk zaradi dela in 

tekmovalnosti je večji, v kolikor je sluţba manj rutinska in če imajo vodje manj delovnih 

izkušenj (Treven 2005). 

Prevelika stresna obremenitev na delovnem mestu managerjev predstavlja enega izmed 

najpomembnejših povzročiteljev absentizma. Povzročitelji stresa namreč vodijo v večjo 

odsotnost z delovnega mesta managerja (Godin in Kittel 2004).  

4.3 Zmanjšanje absentizma managerjev 

V drţavah članicah EU je stres na delovnem mestu zelo razširjen. Stroški povezani s stresom 

in z njimi psihološki problemi naj bi po ocenah strokovnjakov predstavljali kar 3–4 odstotke 

BDP-ja, kar letno znaša 265 milijard evrov. Stres edino v ZDA stane več, in sicer letno več 

kot 150 milijard dolarjev. Posledice stresa tako pomenijo odsotnost z dela, zmanjšanje 

učinkovitosti dela, zmanjšanje prisotnih zaposlenih, kar vodi v preobremenitev preostalih ter 

tudi prisotnih zaposlenih, ki pa so duševno odsotni. V Veliki Britaniji pripisujejo odsotnosti z 

dela motnjam zaradi stresa kar 60 odstotkov (Heller in Hindle 2001). Napačno je misliti, da je 

izguba zdravja edini in največji strošek stresa v podjetju. Napake in tudi napačne odločitve 

zaposlenih, ki so prisotni, a so pod vplivom stresa, stanejo bistveno več (Traven 2005). Prav 

zaradi vsega omenjenega je izjemno pomembno, da manager poskrbi za svoje zdravje in s tem 

aktivno doprinese k zmanjšanju stresa, ker edino tako bo lahko doprinesel sebi in nato tudi 

svojemu podjetju. 
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4.3.1 Telesna aktivnost  

Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki se redno ukvarjajo s telesno aktivnostjo manj 

občutljivi na posledice stresa in tudi bolj produktivni. Telesna aktivnost je tako ena izmed 

učinkovitih metod, ki bistveno vpliva na (Cecić Erpič 2003): 

 naše zdravje in počutje, 

 izboljšanje razpoloţenja, 

 zmanjšanje občutka tesnobe in depresivnosti, 

 blaţenje posledic stresa, 

 povečanje splošne storilnosti in učinkovitosti pri delu, 

 intelektualno dejavnost, 

 samospoštovanje, samopodobo in doţivljanje samega sebe. 

Kakovostno preţivljanje prostega časa je izjemnega pomena za dobro počutje na delovnem 

mestu, ker preprečuje izgorevanje v sluţbi in je potrebno za dobro biopsihosocialno 

ravnovesje vsakega posameznika, tudi managerja. Prav tako vpliva na njegovo osebnostno 

rast in razvoj (Planinšek 2001). 

Telesna aktivnost je uspešen način premagovanja stresa, saj je posamezniku v prijetno 

razvedrilo in sprostitev ţe to, da svoj čas posveča zdravi telesni dejavnosti (Tušak 2003). 

Redna telesna aktivnost tako ne izboljša samo zdravja, temveč je izrednega pomena tudi za 

duševno zdravje (Mlinar 2007).  

Redno, načrtno in pravilno ukvarjanje s športom krepi zdravje slehernega posameznika, kar je 

posledica pozitivnih učinkov telesne vadbe in gibanja na organizem. Vse to se odraţa na 

dobrem psihofizičnem počutju, človekovi duševnosti in na njegovem duhovnem ustroju 

(Berčič 2002; Blinc 2002). 

Učinki redne telesne aktivnosti se kaţejo na fizioloških, funkcionalnih, motoričnih, duševnih 

in na drugih parametrih (Karpljuk, Videmšek, Roţman in Suhadolnik 2000). Z zmerno 

športno dejavnostjo krepimo imunski sistem, ker športna dejavnost človeka telesno in 

duševno sprosti, razbremeni, v organizmu se količina stresnih hormonov zmanjša, zato 

imunski sistem deluje bolje in človekova odpornost proti okuţbam se poveča (Mlinar 2007). 

Številne raziskave so pokazale, da je človekovo mentalno zdravje v tesni povezavi s telesno 

aktivnostjo. Ljudje, ki redno vadijo in vzdrţujejo razmeroma visoko raven telesne 

pripravljenosti, so manj občutljivi na negativne posledice stresa (Tomori 2000). 

4.3.2 Sprostitvene in meditacijske tehnike 

Dandanes se soočamo z vse hitrejšim ţivljenjskim slogom in tempom, zato so se med drugim 

razvile mnoge tehnike sproščanja. Tehnike sproščanja so različne vendar pa imajo vse enak 
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cilj, in sicer nevtralizirati posledice stresa. Različne tehnike mentalnega treninga, razne 

tehnike sproščanja in meditacije so metode, s katerimi se lahko uspešno spopademo tako s 

samim stresom kot tudi z njegovimi posledicami. S tem, ko umirimo naše misli, napetost v 

telesu popusti in telo se tudi kot celota umiri. Poznamo več tehnik, in sicer od dihalnih vaj do 

avtogenega treninga. Sprostitev kot tako pa nam lahko nudijo tudi aktivnosti, katere lahko 

izvajamo dnevno, denimo kot obiski savne, vroče kopeli, masaţe, sprehodi, srečanje s 

prijatelji ipd. (Cecić Erpič 2003). 

Meditacija je ena izmed najbolj enostavnih tehnik, ker je primerna za vsakogar ne glede na 

izobrazbo, starost in tudi sposobnost. Najlaţje bi jo opredelili kot orodje, s katerim 

vzdrţujemo ravnoteţje med dušo in telesom (Kezele 2001). Po svetu so dandanes razširjene 

številne metode meditiranja, a prav vsaka izmed njih ima prednosti in slabosti. V bistvu je 

meditacija naravna miselna tehnika, ki omogoča globok počitek, ki je učinkovitejši od 

globokega spanja. S tem ko se umirimo in oddaljimo od teţav doseţemo naravno sprostitev, 

se znebimo napetosti, stresa, poveča pa se nam energija in obenem spoznavamo delovanje 

našega uma. Z njo se učimo razumevati samega sebe, kar pa je v bistvu osnova za uspešno 

spoprijemanje s stresom. Tako se nam misli zjasnijo in uredijo, kar vodi k laţjemu izogibanju 

teţavam in laţjemu premagovanju le-teh (Kezele 2000, 2). 

Z meditacijo bi lahko povezali oziroma tudi kombinirali tudi jogo kot eno izmed telesnih 

aktivnosti, ki je primerna za vse starosti in ne zahteva posebnih gibalnih sposobnosti. Sama 

beseda joga izhaja iz sanskrtske besede, ki pomeni povezati, zdruţiti. Je veda o telesu, duhu, 

zavesti in duši, ki se jo danes ţe poučuje po vsem svetu. Za to vrsto aktivnosti bi lahko rekli, 

da je celostna vadba, saj obsega telesno aktivnost, uravnavanje dihanja, sproščanje in 

meditacijo. Obenem pa nas uči tudi pozitivnega mišljenja, vzdrţljivost, samoobvladovanja, 

spoznavanje ter razumevanje sebe kot tudi razumevanje drugih (Maheshwarananda 2000, 10–

11). 

Podjetja se vedno bolj zavedajo vpliva telesne aktivnosti na delovno storilnost, zato vadba 

med delovnim časom ni več tako redka kot nekoč. Podjetja tako vedno bolj iščejo rešitve, 

kako bi zaposlenim nudili več moţnosti za telesno aktivnost, ker bo tudi od tega odvisno, 

kako uspešno se bodo le-ti vsakodnevno soočali s pritiski in stresom (Orthaber 2004). Joga ne 

zavzema veliko prostora in časa ter je prilagojena času, v katerem ţivimo (hiter ţivljenjski 

tempo, stremenje k uspehu ipd.). Prav zaradi omenjenega je primerna kot primer vadbe na 

delovnem mestu. 

Podjetja, ki zaposlenim omogočajo telesne aktivnosti v delovnem času ali izven njega, 

ugotavljajo, da so zaposleni bolj produktivni in da je absentizma zaradi tega manj. Nekatera 

podjetja pa ţelijo z omogočanjem takih moţnosti obdrţati, ohraniti najsposobnejše ljudi 

(Orthaber, 2004). 

Omeniti velja še naslednje alternativne načine sproščanja, in sicer (Brewer 1999, 167–192): 
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 Akupunktura, pri kateri gre za spodbujanje kroţenja energije z vbadanjem igel v določene 

točke telesa. 

 Akupresura je prav tako metoda, ki spodbuja pretok energije in sicer zdravilec to poskuša 

doseči s pritiskom palca, komolca, kolena ali stopala. Izmed najrazličnejših metod 

akupresure je najbolj znana Shiatsu masaţa. 

 Aromaterapija blagodejno učinkuje proti stresu, pozitivno vpliva na dobro počutje in 

pospešuje zdravje. Pri tej metodi se uporabljajo eterična olja, ki jih lahko vdihavamo, 

vtremo z masaţo, dodamo v vodo oziroma lahko tudi nadišavimo zrak. 

Obstaja še veliko več alternativnih metod, s pomočjo katerih se lahko uspešno spopadamo s 

stresom. Med njimi so: Ayurverda, terapija z barvami, vodna terapija, hipnoterapija, 

homeopatija, razne vrste masaţ in metoda zdravljenja s cvetjem (Bachova metoda). 

4.3.3 Individualni načini premagovanja notranjega nemira 

Powell (1999, 138–139) navaja 12 korakov, ki so lahko v pomoč posamezniku pri 

dolgoročnem odpravljanju napetosti in ki vodijo do trdnega, uravnoteţenega zdravja: 

 odgovornost je treba sprejeti, 

 postati moramo prilagodljivi, 

 resničnost moramo sprejeti kot mešanico dobrega in slabega, 

 potrebno je uţivati v trenutkih, 

 naučiti se moramo ţiveti s frustracijami, 

 poskrbimo zase in se imejmo radi, 

 izraţajmo pozitivna in negativna čustva, 

 stremeti moramo k uresničitvi svojih ciljev, 

 razmišljajmo racionalno in ustvarjalno, 

 upravljati je treba s svojim časom in pomembno je vzdrţevati ravnoteţje, 

 poiščimo si konjičke in zanimive dejavnosti, 

 razvijajmo in negujmo odnose. 

4.3.4 Zmanjšanja absentizma na ravni podjetja 

Podjetja si pri zmanjševanju absentizma managerjev lahko pomagajo s posebnimi programi, 

in sicer se najpogosteje uporabljajo (Treven 2005, 92–93): 

 Programi usposabljanja managerjev kako obvladati stres, kjer se managerji seznanijo z 

različnimi metodami razbremenitve stresa, in sicer so ene izmed njih (Ivanko 2008): 

○ Avtosugestija, ki je metoda, s pomočjo katere sami sebe nekaj prepričamo ali sami 

sebi postavimo, vstavimo neko misel, s katero laţje doseţemo določen cilj. 
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○ Avtogeni trening je metoda, s pomočjo katere lahko ublaţimo emocionalne pojave, 

kar pa lahko doseţemo z natančno predpisanimi vajami. To nam omogoča, da 

okrepimo, kar je zdravo, in zmanjšamo ali povsem odpravimo kar je nezdravo. 

○ Metodologija SOLVE je metoda, pri kateri udeleţenci pet dnevnega seminarja 

dnevno obravnavajo enega izmed psihosocialnih problemov in si s tem pridobijo 

znanje, o tem kako se spoprijeti s problemom oziroma zmanjšati stresno obremenitev 

pri nastanku. Gre pa za metodo, ki je bila narejena za reševanje psihosocialnih 

problemov pri delu, in sicer s strani Mednarodne organizacije za delo (ILO).  

 Programi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja – vsekakor velja, da je treba za 

managerje poskrbeti bolje kot za ostale zaposlene, saj so pod večjimi pritiski in 

posledično pod večjim stresom. To je največji vzrok, da podjetja managerje pošiljajo na 

razne programe za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Nobeden v podjetju, ne 

nadzorni svet ne delničarji in še posebej ne zaposleni si ne ţelijo kratkoročnih ali 

dolgoročnih šokov in hitrih sprememb pri vodilnih kadrih. Dobro zdravje in počutje 

managerjev je tako predpogoj za uspešno vodenje podjetja, prodajalne, skupine ipd. Prav 

zardi tega zasledimo v pogodbah managerjev klavzulo o rednih obiskih preventivnih 

pregledov. Prav zaradi vsega omenjenega so vsi postali bolj pozorni na zdravje 

managerjev in so tako pričeli opaţati, da le-ti pogosteje doţivljajo srčne infarkte oziroma 

obolenja srca in srčnega oţilja. Omenjena obolenja so pričeli enačiti z managerskimi 

boleznimi (Huber 2004, 26). Psihično in fizično zdravje je tako zelo pomembno, saj 

zdrav človek laţje prenaša in obvladuje stres. Programi potekajo v obliki delavnic 

različnih časovnih dolţin in sicer so lahko le-te dnevne ali pa tudi večdnevne. Managerje 

se uči, kako naj bi primerno skrbeli za svoje zdravje z določenimi vrstami vedenja kot 

npr. telesna aktivnost, odvajanje od kajenja, ureditev prehranjevalnih navad ipd. Vendar 

je tu treba izpostaviti, da je od managerjev odvisno oziroma da so managerji odgovorni 

ali bodo znanje in navodila upoštevali in uporabljali v svojem ţivljenju. V Sloveniji 

podjetja veliko dajo na pomen vadbe, zato po večini vsa tudi subvencionirajo. V 

dolenjskem podjetju Krka, d. d. se vsak teden organiziranih aktivnostih (košarke, plesnih 

tečajev ipd.) udeleţi več kot 800 zaposlenih – to pomeni okoli 30 odstotkov zaposlenih. 

Obenem tudi vsako leto organizirajo športni dan, s katerim zaključijo celoletno 

udejstvovanje zaposlenih. Treba je tudi omeniti, da omenjeno podjetje nameni svojim 

zaposlenim vsakih nekaj let desetdnevno preventivno rekreacijo v Strunjanu, Šmarjeških 

toplicah, Dolenjskih Toplicah, Vrsarju in Bohinju. Tako se vsako leto brezplačnega 

oddiha udeleţi pribliţno devet odstotkov zaposlenih (David 2009, 46). V nekaterih 

drţavah gredo glede telesne aktivnosti svojih zaposlenih še dlje. V ZDA je tako praksa v 

nekaterih podjetjih – 25 odstotkov podjetij, da imajo svoj fitnes za zaposlene, kar jim 

omogoča, da se med odmorom lahko dodobra oznojijo (David 2009, 46). Pri slovenskih 

podjetjih take prakse skoraj ne poznamo. Primer je le podjetje Lek, kjer so leta 2004 

pridobili hišni klub za fitnes, kar se je izkazalo za dobrodošlo obliko telesne vadbe 

(David 2009, 46). 
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 Programi za pomoč managerjem so namenjeni zagotavljanju podpore managerjem pri 

njihovem soočenju z različnimi pritiski, problemi in se izvajajo kot psihoterapija, kot 

pomoč pri načrtovanju kariere, pravno-finančno svetovanje ipd. V Sloveniji se na 

podjetja, ki ponujajo svetovanje in pomoč zaposlenim obrača vedno več podjetij s prošnjo 

za krizno in stresno svetovanje ter svetovanje zaradi tesnobe na delovnem mestu (David 

2009, 46). 

4.3.5 Vpliv prehrane 

Vse kar zauţijemo vpliva na naš organizem in naše ţivljenje, zato je pomembno, da je naša 

prehrana zdrava in uravnoteţena. Hrana je naše gorivo, ki nam daje energijo in je bistvena za 

naš razvoj, za telesno in duševno zdravje, odpornost in storilnost. Kombinacija najrazličnejših 

ţivil lahko zadovolji naše biološke potrebe po hranilih in energiji. Pomembno je, da se ţe v 

mladosti zavemo pravih prehranjevalnih navad, ker v nasprotnem si ţe v mladosti 

privzgojimo nezdrav način prehranjevanja. Posledica temu pa so številne bolezni, ki se kaţejo 

kot debelost, povišanje maščob v krvi, arterioskleroza, sladkorna, rak, obraba sklepov in 

motnje v prehranjevanju (Pokorn 1997). 

Ţivljenjski ritem oziroma slog ţivljenja botruje temu, da je današnji človek vedno manj 

telesno aktiven, da večinoma zauţije običajno močno kalorijsko hrano ter tudi nima 

pravilnega ritma prehranjevanja, torej premalo obrokov, ki so neenakomerno razporejeni 

(Pokorn 1997).  

Nezdravo hrano lahko opredelimo kot hranilno in energijsko (previsoko kalorično) neustrezno 

ter tudi nezdravo zaradi neustreznega načina priprave in nepravilnega ritma prehranjevanja. 

Nezdravi prehranjevalni vzorci kot npr. uţivanje hitre prehrane (McDonalds, Burger King 

ipd.) in tudi uţivanje energetsko bogate prehrane je poseben problem današnjega časa (Koch 

2002; Lainščak, Fras in Zaletel Kragelj 2005). Odrasel človek, ki dela dopoldan, potrebuje za 

običajen delovni dan za zajtrk in malico 40 odstotkov dnevne količine energije, 40 odstotkov 

za kosilo in popoldansko malico ter preostalih 20 odstotkov za večerjo. Primeren ritem 

prehranjevanja je tako na dve do tri uri (Koch 2002), in sicer naj bi obsegal 3-6 obrokov, ki 

niso preobilni. Ritem prehranjevanja je tako izjemno pomemben, pomemben pa je tudi način 

priprave in način uţivanja hrane (Zaletel Kragelj et al. 2004). 

Prisotnost stresa močno vpliva na način ţivljenja in še posebej na prehranjevalne navade. 

Pomembno je, da ob povečanih pritiskih in povečanem stresu zauţijemo vitamina C in B 

kompleks, saj le-ta med stresno reakcijo porabimo hitreje. Priporočljivo je, da zauţijemo 

polnovredno hrano z vlakninami, veliko sadja ter obroke razdelimo na več manjših, saj tako 

laţje vzdrţujemo primeren nivo sladkorja. Pomembno je tudi, da omejimo uţivanje alkohola, 

cigaret in kofeina (Brewer 1999, 127–151). 
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4.4 Sklep iz teoretičnega dela raziskave magistrske naloge 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo po sklopih predstavili trgovino na drobno, različne 

poglede na stres, razpoznavanje simptomov stresa, strategije spoprijemanja s stresom, 

absentizem in tudi nekaj praktičnih napotkov razbremenitev dnevnega pritiska. 

Povzeli smo glavna spoznanja teoretikov s področja stresa in managementa, prikazali 

pomembnost vloge strategij spoprijemanja s stresom za posameznikovo kvaliteto ţivljenja, 

vpliv stresa na absentizem ter povzeli bistvene ugotovitve do sedaj opravljenih raziskav na 

področju stresa pri managerjih. 
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5 RAZISKAVA STRESA MANAGERJEV ZAPOSLENIH V PRODAJALNAH S TEHNIČNIM 

BLAGOM 

5.1 Metodologija raziskave 

V namen raziskave smo uporabili metodo zbiranja podatkov z lastno oblikovanim anketnim 

vprašalnikom in anketnim vprašalnikom za ugotavljanje strategij spoprijemanja s stresom, s 

pomočjo katerih smo z verodostojnimi statističnimi metodami obdelali podatke pridobljene s 

strani managerjev zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom. V nadaljevanju smo 

uporabili metodo deskripcije, po kateri smo objektivno opisali določena dejstva oziroma 

pojave, ki se nanašajo na občutenje stresa. Z uporabo deduktivne metode smo sistematično 

proučili raziskovana dejstva, procese in pojave, ki se nanašajo na obravnavano temo, s 

pomočjo metode sinteze pa smo sestavili ugotovitve v novo celoto. 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo dveh zdruţenih anketnih vprašalnikov. Vprašanja zaprtega 

tipa so osnova za potrditev ali ovrţbo zastavljenih hipotez, medtem ko so polodprta vprašanja 

pomagala osvetliti stališča udeleţencev raziskave glede nekaterih splošnih pogledov na 

opisano problematiko. Vprašalnik je tako sestavljen iz postavk v obliki trditev, ki vsaka zase 

predstavlja določen vidik stresa.  

V splošnem delu anketnega vprašalnika smo pridobili osnovne podatke in informacije ter 

demografske podatke o anketirancu (spol, starost, stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, 

delovno mesto). Drugi del anketnega vprašalnika se je navezoval na postavljene hipoteze. 

Vprašalnik sestavljajo naslednji sklopi: 

 vprašanja povezana s subjektivno oceno stopnje stresa, 

 lista namenjena identifikaciji simptomov stresa – sestavljena iz niza 48 počutij in stanj, za 

katere je iz literature razvidno, da se lahko pojavijo kot posledica stresa (Braham 1994; 

Černelič 1999; Luban - Plozza in Pozzi 1994; Powell 1999). Managerji zaposleni v 

prodajalnah s tehničnim blagom so jih ocenjevali na 5-stopenjski lestvici Likertovega 

tipa, in sicer glede na pogostost njihovega pojavljanja – na kontinuumu od nikoli (ocena 

1) do zelo pogosto (ocena 5), 

 vprašanja o absentizmu (število dni izostanka od dela zaradi simptomov stresa v obdobju 

enega leta, trajanje ene odsotnosti, število ločenih odsotnosti). 

S pomočjo drugega dela anketnega vprašalnika smo pridobili podatke, ki so pokazali, kako se 

managerji, zaposleni v prodajalnah s tehničnim blagom spoprijemajo s stresom oziroma 

kakšne strategije pri tem uporabljajo. Uporabili smo prilagojen vprašalnik CRI-Adult (Milne 

1992). 

Udeleţenci raziskave so ocenjevali načine spoprijemanja s stresom na osmih podlestvicah, in 

sicer: logični analizi, pozitivni oceni, iskanju podpore ali vodila, reševanje problema z akcijo 
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na eni strani (ocenjujejo način spoprijemanja usmerjen k teţavi) ter kognitivnem izogibanju, 

sprejemanju ali resignaciji, iskanju alternativnih nadomestil, emocionalnem izlitju oziroma 

izpraznjenju na drugi strani (ocenjujejo način spoprijemanja usmerjen od teţave). Prve štiri 

strategije predstavljajo strategije pribliţevanja (usmerjene na teţavo), preostale štiri pa 

strategije izogibanja (usmerjene na emocije).  

Anketirancem je bila omogočena izbira v okviru uporabljenega formata ponujenih odgovorov 

v obliki Likertove 5-stopenjske lestvice.  

Glede na problem, hipoteze, nabor in obseg zbranih podatkov smo uporabili nekatere od 

naslednjih metod:  

 deskriptivna (opisna) statistika (frekvence, odstotki, povprečja, standardni odklon …),  

 inferenčna statistika (korelacije – Pearsonov, analiza variance …).  

Ureditev podatkov je potekala v obliki tabel, analiza podatkov pa tudi v obliki vizualnih 

predstavitev (stolpčni, črtni, tortni in/ali frekvenčni histogrami in/ali frekvenčni poligoni). V 

praktičnem delu smo izvedli empirično analizo na osnovi anketnega vprašalnika. Z analizo 

odgovorov na anketna vprašanja smo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze.  

Sklep magistrske naloge sledi iz analize podatkov. Podatki so bili analizirani s pomočjo 

statističnega programa SPSS za Windows 17.0. 

5.2 Cilji raziskave  

Z raziskavo in predstavljenimi ugotovitvami prikazujemo, da je še posebej v času oteţenih 

gospodarskih razmer smiselno skrbeti za managerje zaposlene v prodajalnah s tehničnim 

blagom v smislu ugotavljanja njihove stopnje stresa, za katero predvidevamo, da je visoka, ter 

njihovih strategij spoprijemanja s stresom, ki so pomembne za zmanjševanje stresa pri le-teh. 

Predvidevamo, da so managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom usmerjene 

na problem, v manjši meri odsotni z dela zaradi simptomov stresa kot tisti, ki uporabljajo 

manj zrele načine obvladovanja stresa.  

5.3 Opis vzorca in zbiranje podatkov 

Anketni vprašalnik smo preko spletnega vprašalnika poslali 547 osebam, ki jih predstavljajo 

srednji ter niţji managerji zaposleni v več kot 20 prodajalnah s tehničnim blagom v Sloveniji 

večjih od 50 m
2
. Bazo kontaktov omenjenega vzorca smo dobili preko odgovornih oseb, ki 

smo jim predstavili namen raziskave. V vzorec za obdelavo smo zajeli 111 izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov, ki predstavljajo reprezentativen vzorec celotne populacije srednjih ter 

niţjih managerjev zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom. Vzorec je bil izbran po 
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slučajnem oziroma naključnem vzorčenju tako, da je bila verjetnost, da bo član populacije 

izbran v vzorec, enaka kot pri vseh drugih članih populacije.  

5.4 Anketni vprašalnik 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo sestavljenega anketnega vprašalnika (priloga 2), ki je 

povzet iz raziskav na temo stresa ter učinkovitosti obvladovanja stresa. Vprašanja zaprtega 

tipa so osnova za potrditev ali ovrţbo zastavljenih hipotez, medtem ko so polodprta vprašanja 

pomagala osvetliti stališča udeleţencev raziskave glede nekaterih splošnih pogledov na 

opisano problematiko. Vprašalnik je tako sestavljen iz postavk v obliki trditev, ki vsaka zase 

predstavlja določen vidik stresa.  

V splošnem delu anketnega vprašalnika, z zanesljivostjo testov 0,79, smo pridobili osnovne 

podatke in informacije ter demografske podatke o anketirancu (spol, starost, stopnja 

izobrazbe, delovne izkušnje, delovno mesto). Drugi del anketnega vprašalnika se je navezoval 

na postavljene hipoteze. Vprašalnik sestavljajo naslednji sklopi: 

 vprašanja povezana s subjektivno oceno stopnje stresa, 

 lista namenjena identifikaciji simptomov stresa – sestavljena iz niza 48 počutij in stanj, za 

katere je iz literature razvidno, da se lahko pojavijo kot posledica stresa (Braham 1994; 

Černelič 1999; Luban - Plozza in Pozzi 1994; Powell 1999). Managerji zaposlenih v 

prodajalnah s tehničnim blagom so jih ocenjevali na 5-stopenjski lestvici Likertovega 

tipa, in sicer glede na pogostost njihovega pojavljanja – na kontinuumu od nikoli (ocena 

1) do zelo pogosto (ocena 5), 

 vprašanja o absentizmu (število dni izostanka od dela zaradi simptomov stresa v obdobju 

enega leta, trajanje ene odsotnosti, število ločenih odsotnosti). 

S pomočjo drugega dela anketnega vprašalnika smo pridobili podatke, ki so pokazali, kako se 

managerji zaposleni v prodajalnah s tehničnim blagom spoprijemajo s stresom oziroma 

kakšne strategije pri tem uporabljajo. Uporabili smo prilagojen vprašalnik CRI-Adult (Milne 

1992) z zanesljivostjo testov Cronbach alfe 0.94. 

Udeleţenci raziskave so ocenjevali načine spoprijemanja s stresom na osmih podlestvicah: 

logični analizi, pozitivni oceni, iskanju podpore ali vodila, reševanje problema z akcijo na eni 

strani (ocenjujejo način spoprijemanja usmerjen k teţavi) ter kognitivnem izogibanju, 

sprejemanju ali resignaciji, iskanju alternativnih nadomestil, emocionalnem izlitju oziroma 

izpraznjenju na drugi strani (ocenjujejo način spoprijemanja usmerjen od teţave). Prve štiri 

strategije predstavljajo strategije pribliţevanja (usmerjene na teţavo), preostale štiri pa 

strategije izogibanja (usmerjene na emocije).  

Anketirancem je bila omogočena izbira v okviru uporabljenega formata ponujenih odgovorov 

v obliki Likertove 5-stopenjske lestvice.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Verjetnost
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Glede na problem, hipoteze, nabor in obseg zbranih podatkov smo uporabili nekatere od 

naslednjih metod:  

 deskriptivna (opisna) statistika (frekvence, odstotki, povprečja, standardni odklon),  

 inferenčna statistika (korelacije – Pearsonov, analiza variance).  

Ureditev podatkov je potekala v obliki tabel, analiza podatkov pa tudi v obliki vizualnih 

predstavitev (stolpčni, črtni, tortni in/ali frekvenčni histogrami in/ali frekvenčni poligoni). V 

praktičnem delu smo izvedli empirično analizo na osnovi anketnega vprašalnika. Z analizo 

odgovorov na anketna vprašanja smo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze.  

Sklep magistrske naloge sledi iz analize podatkov. Podatki so bili analizirani s pomočjo 

statističnega programa SPSS 17.0 za Windows. 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

Na podlagi analize raziskave smo prišli do ugotovitev, ki jih podajamo in interpretiramo kot 

sledi v nadaljevanju. 

6.1 Interpretacija in prikaz rezultatov  

Analiza raziskave je bila obširna, zato zaradi boljše preglednosti podajamo rezultate in 

interpretacijo ločeno po sklopih. 

6.1.1 Osnovni rezultati 

V tem poglavju predstavljamo osnovne rezultate raziskave. 

Z anketo smo v vzorec zajeli 42,3 odstotkov ţensk in 49,5 odstotkov moških. Deleţ 

anketirancev, ki niso odgovorili na vprašanje, znaša 8,1 odstotkov. 

Preglednica 2: Frekvenčna porazdelitev anketirancev po spolu 

  F Deleţ 

ţenski 47 42,3 

moški 55 49,5 

brez odgovora 9 8,1 

skupaj 111 100,0 

 

42,3

49,5

8,1

ženski

moški

brez odgovora

 

Slika 9: Spol anketirancev 
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Struktura anketiranih po starosti kaţe, da je med anketiranci največji deleţ tistih, ki so stari 

med 31 in 40 let, in sicer kar 42,3 odstotkov. Z deleţem 28,8 odstotkov sledijo anketiranci 

stari med 41 in 50 let, manj je anketirancev starih 30 ali manj let (15,3 %) in tistih 

najstarejših, ki so stari več kot 51 let (12,6 %). 

Preglednica 3: Frekvenčna porazdelitev anketirancev po starosti 

  F  % 

30 let ali manj 17 15,3 

31–40 let 47 42,3 

41–50 let  32 28,8 

51 let in več 14 12,6 

brez odgovora 1 0,9 

skupaj 111 100,0 

 

 

Slika 10: Starost anketirancev 
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Iz preglednice 4 je razvidno, da ima dobra polovica ali 54,1 odstotkov anketirancev 

srednješolsko izobrazbo, dobra petina pa jih je dosegla visoko izobrazbo (22,5 %). Sledijo 

anketiranci z višjo izobrazbo (17,1 %), le en ima končan magisterij. 

Preglednica 4: Frekvenčna porazdelitev anketirancev po izobrazbi 

  F  % 

srednja 60 54,1 

višja 19 17,1 

visoka 25 22,5 

magisterij 1 0,9 

brez odgovora 6 5,4 

skupaj 111 100,0 
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Slika 11: Izobrazba anketirancev 
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Dobra tretjina oziroma 34,2 odstotkov anketiranih ima od 11 do 20 let skupne delovne dobe, 

četrtina ali natančneje 25,2 odstotkov jih dela ţe od 21 do 30 let. Odstotek anketirancev, ki so 

na začetku svoje kariere in so zaposleni manj kot pet let, je 12,6 odstotkov, medtem ko je 

anketirancev, ki so nabrali ţe več kot 31 let delovne dobe, 11,7 odstotkov. Nekaj manj kot 

desetina je anketirancev, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe.  

Preglednica 5: Frekvenčna porazdelitev anketirancev po skupni delovni dobi 

  F  % 

5 let ali manj 14 12,6 

6–10 let 11 9,9 

11–20 let  38 34,2 

21–30 let 28 25,2 

31 let ali več 13 11,7 

brez odgovora 7 6,3 

skupaj 111 100,0 

 

 

Slika 12: Skupna delovna doba anketirancev 
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Največji deleţ anketiranih, in sicer 31,5 odstotkov, je v podjetju manj kot pet let. Slaba 

četrtina anketiranih (24,3 %) je v istem podjetju zaposlena od 11 do 20 let, petina (18,0 %) pa 

od 6 do 10 let. Podoben je odstotek (16,2 %) tistih, ki so zvesti istemu podjetju od 21 do 30 

let, precej manjši pa tistih, ki so v podjetju ţe več kot 31 let. 

Preglednica 6: Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na delovno dobo v 

podjetju 

  F  % 

5 let ali manj 35 31,5 

6–10 let 20 18,0 

11–20 let  27 24,3 

21–30 let 18 16,2 

31 let ali več 5 4,5 

brez odgovora 6 5,4 

skupaj 111 100,0 

 

 

Slika 13: Delovna doba v podjetju 
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Največ anketiranih (36,0 %) je zaposlenih v podjetju, kjer je med 51 in 250 zaposlenih, 

natanko tretjina pa v podjetjih, ki imajo od 20 do 50 zaposlenih. Dobra desetina ali natančneje 

12,6 odstotkov jih dela v velikih podjetjih z več kot 251 zaposlenimi, dobra desetina (11,7 %) 

pa v manjših podjetjih, ki zaposlujejo 10 ali manj ljudi. 

Preglednica 7: Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na skupno število 

zaposlenih v podjetju 

  F  % 

10 in manj 13 11,7 

20–50 37 33,3 

51–250 40 36,0 

251 in več 14 12,6 

brez odgovora 7 6,3 

skupaj 111 100,0 

 

 

Slika 14: Skupno število zaposlenih v podjetju 
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Tretjina anketiranih je zaposlenih v Osrednjeslovenski regiji. Z 24,3 odstotkov sledijo 

anketiranci, ki sluţbujejo na Gorenjskem, z 21,6 pa anketiranci, ki so zaposleni na 

Štajerskem. Manj je anketirancev, ki so zaposleni na Primorskem (6,3 %), v Pomurju (3,6 %) 

in na Notranjskem (2,7 %). 

Preglednica 8: Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na regijo, v kateri so 

zaposleni 

  F  % 

Osrednjeslovenska 37 33,3 

Gorenjska 27 24,3 

Štajerska 24 21,6 

Primorska 7 6,3 

Pomurska 4 3,6 

Notranjska 3 2,7 

brez odgovora 9 8,1 

skupaj 111 100,0 
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Slika 15: Regija, v kateri so anketiranci zaposleni 



Empirični del 

66  

Nekaj več kot desetina (10,8 %) anketiranih ima delovno obveznost 40 ali manj ur tedensko, 

ostali pa so navedli, da delajo 40 ur oziroma še več tedensko. Deleţa za obe skupini sta 

podobna. 

Preglednica 9: Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na tedensko delovno 

obveznost 

  F  % 

40 ur ali manj 12 10,8 

40 ur 49 44,1 

40 ur in več 46 41,4 

brez odgovora 4 3,6 

skupaj 111 100,0 
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Slika 16: Tedenska delovna obveznost anketirancev 
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Velika večina anketiranih (87,9 %) je zaposlenih za polni delovni čas. Primer polovičnega 

delovnega časa je navedel le en anketiranec.  

Preglednica 10: Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na delovni čas 

  F  % 

poln 97 87,4 

polovični 1 0,9 

drugo* 7 6,3 

brez odgovora 6 5,4 

skupaj 111 100,0 

* Drugo: cel dan, več kot polni delovni čas, dokler delo ni končano, izmenski, študentski, brez 

navedbe. 
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Slika 17: Delovni čas anketirancev 
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Največji deleţ anketirancev (45,9 %) je zmerno zadovoljnih s svojim delom. Visok je tudi 

odstotek tistih (28,8 %), ki so s svojim delom zelo zadovoljni. Slaba desetina oziroma 9,9 

odstotkov anketiranih je s svojim delom povsem nezadovoljnih, 5,4 odstotkov pa jih je 

navedlo odgovor nekoliko nezadovoljen. Najvišjo oceno, izjemno zadovoljen s svojim delom, 

je navedlo 6,3 % odstotkov anketiranih. Povprečna ocena na 5-stopenjski lestvici zadovoljstva 

znaša 3,17. 

Preglednica 11: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje »Ali ste zadovoljni s 

svojim delom?« 

  F  % 

povsem nezadovoljen/-a 11 9,9 

nekoliko zadovoljen/-a 6 5,4 

zmerno zadovoljen/-a 51 45,9 

zelo zadovoljen/-a 32 28,8 

izjemno zadovoljen/-a 7 6,3 

brez odgovora 4 3,6 

skupaj 111 100,0 

 

 

Slika 18: Samoocena zadovoljstva z delom 
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Največji deleţ anketiranih (41,4 %) zmerno stresno doţivlja svoje delo, sledijo anketiranci 

(29,7 %), ki svoje delo ocenjujejo kot nekoliko stresno. 21,6 odstotkov anketiranih doţivlja 

svoje delo kot zelo stresno. Odstotka anketiranih, ki svoje delo ocenjujejo kot povsem 

nestresno in tistih, ki menijo, da je njihovo delo izjemno stresno, sta enaka in znašata 1,8 

odstotkov. Povprečna ocena izpostavljenosti stresu pri delu znaša 2,92 na 5-stopenjski 

lestvici. 

Preglednica 12: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje »Kako stresno 

doživljate svoje delo?« 

  F  % 

povsem nestresno 2 1,8 

nekoliko stresno 33 29,7 

zmerno stresno 46 41,4 

zelo stresno 24 21,6 

izjemno stresno 2 1,8 

brez odgovora 4 3,6 

skupaj 111 100,0 
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Slika 19: Samoocena izpostavljenosti stresu pri delu 
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6.1.2 Rezultati absentizem 

Dobra polovica anketiranih (51,4 %) je navedla, da niso bili popolnoma zdravi na delovnem 

mestu od 0 do 5 dni, slaba petina (18,9 %) od 6 do 10 dni in podoben deleţ anketiranih 

(18,0 %) je navedel, da niso bili popolnoma zdravi in so bili na delovnem mestu kar 21 dni ali 

več. Preostali anketiranci so se uvrstili v kategoriji od 11 do 15 dni (5,4 %) oziroma od 16 do 

20 dni (2,7 %) opravljanja delovne obveznosti z boleznijo. Na vprašanje ni odgovorilo 3,6 

odstotkov anketiranih. 

Preglednica 13: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja o absentizmu 

srednjega managementa v prodajalnah s tehničnim blagom 

  
Brez 

odgovora 0–5 6–10 11–15 16–20 21 ali več skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Koliko dni niste 
bili popolnoma 
zdravi na 
delovnem mestu? 

4 3,6 57 51,4 21 18,9 6 5,4 3 2,7 20 18,0 111 100,0 

Koliko dni ste 
bili odsotni z dela 
zaradi bolezni? 

3 2,7 79 71,2 18 16,2 6 5,4 3 2,7 2 1,8 111 100,0 

Koliko dni ste 
bili odsotni z dela 
zaradi posledice 
simptomov 
stresa? 

9 8,1 93 83,8 4 3,6 1 0,9 1 0,9 3 2,7 111 100,0 

 

 

Slika 20: Absentizem srednjega managementa v prodajalnah s tehničnim blagom 
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Nekaj manj kot tri četrtine anketiranih (71,2 %) je bila odsotnih z dela zaradi bolezni od 0 do 

5 dni, 16,2 odstotkov med 6 in 10 dni, preostali pa so bili v bolniškem staleţu še dlje. Slabe 3 

odstotke anketiranih na vprašanje ni podalo odgovora. 

Odsotnost z dela zaradi posledic simptomov stresa je še redkejša, saj kar 83,8 odstotkov 

anketiranih navaja, da so bili zaradi tega vzroka odstotni med 0 in 5 dni. Deleţ daljših 

odsotnosti je minimalen, je pa kar 8 odstotkov anketirancev, ki na to vprašanje niso 

odgovorili, kar je več kot pri prejšnjih dveh kategorijah. 

6.1.3 Rezultati simptomov stresa 

V nadaljevanju smo prikazali odgovore na vprašanja, s katerimi smo ugotavljali pojavnost 

simptomov stresa pri anketirancih. Vsakega od naštetih simptomov stresa so ocenili s 

pomočjo petstopenjske lestvice, kjer 1 pomeni »nikoli« in 5 pomeni »zelo pogosto«. V 

spodnji preglednici smo prikazali povprečne vrednosti pogostosti posameznih simptomov 

stresa. 

Najpogostejši simptom pri anketirancih je utrujenost in pomanjkanje energije (ocena 2,96) z 

ocenami bliţje oceni 3, ki pomeni »včasih«, sledijo še brezvoljnost ob koncu delovnega dne 

(ocena 2,56), ţivčnost oziroma napetost (ocena 2,53) in nespečnost (ocena 2,51). Sledi sklop 

simptomov, ki se v povprečju pri anketirancih pojavljajo »redko«, znotraj te ocene so se 

najvišje uvrstili zbujanje sredi noči ali v zgodnjih jutranjih urah (ocena 2,37), razdraţljivost 

(ocena 2,34), občutek emocionalne izčrpanosti (ocena 2,29), pozabljivost (ocena 2,29), 

glavobol (ocena 2,26), nepotrpeţljivost oziroma vzkipljivost (ocena 2,24), spremenljivo 

razpoloţenje (ocena 2,22) in ţelja po opustitvi poklica (ocena 2,21). Redkeje oziroma gledano 

skozi doseţeno povprečno oceno »nikoli« se pri anketirancih pojavljajo nervozni trzljaji 

(ocena 1,44), pogostejše poseganje po pomirjevalih (ocena 1,31) in izguba glasu (1,15). 

Iz pogostosti pojavljanja posameznih simptomov stresa smo kot povprečno vrednost 

izračunali novo spremenljivko pogostost pojavnosti simptomov stresa, njena povprečna 

vrednost znaša 2,02, kar pomeni, da se pri srednjem managementu v prodajalnah s tehničnim 

blagom stres pojavlja redko. 
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Preglednica 14: Opisne statistike odgovorov na vprašanja namenjena identifikaciji 

simptomov stresa 

 N Min. Maks. 
Aritm. 

sredina* 

Stand. 

odklon 

Utrujenost in pomanjkanje energije 102 1 5 2,96 0,994 

Brezvoljnost ob koncu delovnega dne 99 1 5 2,56 1,062 

Ţivčnost, napetost 104 1 5 2,53 0,965 

Nespečnost 101 1 5 2,51 1,101 

Zbujanje sredi noči ali v zgodnjih jutranjih urah 101 1 5 2,37 1,138 

Razdraţljivost 97 1 5 2,34 0,934 

Občutek emocionalne izčrpanosti 97 1 5 2,29 1,118 

Pozabljivost 98 1 4 2,29 0,897 

Glavobol            103 1 5 2,26 1,137 

Nepotrpeţljivost, vzkipljivost 98 1 5 2,24 0,850 

Spremenljivo razpoloţenje 98 1 5 2,22 0,936 

Ţelja po opustitvi poklica 100 1 5 2,21 1,250 

Pretirana občutljivost 98 1 5 2,18 0,988 

Občutek neuspešnosti 94 1 5 2,18 1,067 

Raztresenost 98 1 4 2,15 0,854 

Zamišljenost 99 1 5 2,14 1,020 

Teţave z ţelodcem 101 1 5 2,14 1,233 

Pretirano ukvarjanje z eno samo mislijo 98 1 5 2,09 1,141 

Razbijanje srca 101 1 5 2,08 1,102 

Prebavne motnje 100 1 5 2,07 1,233 

Spremembe apetita 98 1 5 2,06 1,208 

Slab spomin 100 1 4 2,05 0,880 

Ravnodušnost 98 1 5 2,02 1,025 

Nezainteresiranost 98 1 5 2,02 0,963 

Nezaupljivost 98 1 5 2,01 1,070 

Negativne samokritične misli 99 1 5 1,98 1,010 

Občutki tesnobe 99 1 5 1,98 1,152 

Teţave s koncentracijo 98 1 4 1,96 0,919 

Oteţkočeno sprejemanje odločitev 99 1 5 1,95 0,885 

Neodločnost 97 1 4 1,94 0,827 

Pretirano potenje 98 1 5 1,90 1,089 

Izguba smisla za humor 98 1 5 1,90 1,089 

Depresivnost 96 1 5 1,81 1,069 

Povišan krvni tlak 100 1 5 1,76 0,996 

Zapiranje vase 98 1 5 1,76 1,085 

Odpor do spoznavanja novih ljudi 98 1 5 1,76 1,149 

Pretirano uţivanje kofeina, nikotina 98 1 5 1,71 0,995 

Slabo presojanje 97 1 4 1,68 0,685 

Občutki panike 98 1 5 1,66 1,005 

Anksioznost 93 1 5 1,65 0,940 

Pasivnost 96 1 4 1,64 0,727 

Tresoči glas 99 1 5 1,63 0,965 

Izogibanje stikom s sodelavci, prijatelji 98 1 5 1,61 1,061 

Agresivnost 100 1 5 1,50 0,772 

Mišični krči 98 1 5 1,48 0,763 

Nervozni trzljaji 100 1 4 1,44 0,820 

Pogostejše poseganje po pomirjevalih 98 1 5 1,31 0,792 

Izguba glasu 98 1 4 1,15 0,544 

* Skupna aritmetična sredina za pogostost pojavnosti simptomov stresa = 2,02 
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Slika 21: Pogostost pojavnosti simptomov stresa 
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Aritmetična sredina pri odgovoru na vprašanje, s katerim smo anketirance spraševali o tem, 

ali so se ţe kdaj srečali s pomembnejšim problemom oziroma stresno situacijo, znaša 2,48, 

kar je med ocenama 2 oziroma »večinoma ne« in 3 oziroma »večinoma da«. Najbliţje oceni 

3, ki ustreza oceni »večinoma da«, so odgovori na vprašanji, ali je bil ta problem oziroma 

situacija razrešena (ocena 2,75) in ali so dosegli kaj pozitivnega, ko so se ukvarjali s 

problemom (ocena 2,68). Povprečne ocene pri odgovorih na ostala vprašanja so bliţje oceni 2, 

ki ustreza postavki »večinoma ne«. Najniţje strinjanje pa smo zabeleţili pri vprašanjih, ali so 

anketiranci problem, ki se je pojavil, doţiveli kot groţnjo (ocena 1,87) in ali je bil problem 

posledica njihovega dejanja (ocena 1,61) (preglednica 15 in slika 22). 

Preglednica 15: Opisne statistike odgovorov na vprašanja namenjena identifikaciji 

problema ali stresne situacije 

  
N Min. Maks. 

Aritm. 

sredina 

Stand. 

odklon 

Ste se s takšnim problemom ţe kdaj srečali? 99 1 4 2,48 1,024 

Je bil ta problem (ali situacija) razrešen? 99 1 4 2,75 1,119 

Ste dosegli kaj pozitivnega, ko ste se ukvarjali 
s problemom? 98 1 4 2,68 0,970 

Je bil ta problem posledica nečesa, kar je 
naredil nekdo drug? 99 1 4 2,49 1,137 

Če je bil problem razrešen, ali se je izšel v vašo 
korist? 97 1 4 2,36 1,002 

Ali ste problem, ko se je pojavil, sprejeli kot 
izziv? 99 1 4 2,30 0,984 

Ali ste vedeli, da se bo ta problem pojavil?         98 1 4 2,16 0,916 

Ste imeli dovolj časa, da ste se pripravili na to, 
kako se lotiti problema? 98 1 4 2,03 0,979 

Ali ste problem, ko se je pojavil, doţiveli kot 
groţnjo? 99 1 4 1,87 1,007 

Ali je bil ta problem posledica vašega dejanja? 98 1 4 1,61 0,768 

 

V zadnjem sklopu osnovne analize vprašalnika prikazujemo frekvenčne porazdelitve 

posameznih indikatorjev, s katerimi smo merili strategije spoprijemanja s stresnimi 

okoliščinami. Uporabili smo vprašalnik spoprijemanja s stresom CRI-Adult (Milne 1992). 

Anketiranci so ocenjevali 48 postavk, kjer gre za ocenjevanje načina spoprijemanja na osmih 

podlestvicah vprašalnika. Te podlestvice so logična analiza, pozitivna ocena, iskanje podpore 

ali vodila, reševanje problema z akcijo na eni strani ter kognitivno izogibanje, sprejemanje ali 

resignacija, iskanje alternativnih nadomestil in emocionalno izlitje oziroma izpraznjenje na 

drugi strani. Prve štiri strategije predstavljajo strategije pribliţevanja in so usmerjene k 

problemu, zadnje štiri pa so strategije izogibanja in so usmerjene na čustva. 

Vseh 48 postavk, s pomočjo katerih smo preverjali načine spoprijemanja s stresom med 

srednjim in niţjim managementom v prodajalnah s tehničnim blagom, smo razdelili v osem 

sklopov po šest postavk, v skladu z zgoraj predstavljeno teorijo. Postavke v vsakem sklopu 

smo sešteli v skupno oceno, kjer je najniţje moţno število točk 0 in najvišje moţno število 
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točk 18. Pod vsako tabelo s frekvenčno porazdelitvijo postavk, se nahaja še skupna 

aritmetična sredina za celoten sklop oziroma lestvico.  

 

Slika 22: Povprečne vrednosti odgovorov na vprašanja namenjena identifikaciji 

problema ali stresne situacije 

6.1.4 Strategije spoprijemanja s stresom 
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Najbolj pogosto se anketirani lotevajo razmisleka o različnih načinih spoprijemanja s stresom 

(25,2 % jih to počne precej pogosto, 29,7 % pa včasih) in imajo vnaprejšnje mentalne 

priprave na to, kaj bodo rekli ali storili (24,3 % jih to počne precej pogosto in 27,9 % včasih). 

Strategija »stopiti korak nazaj od situacije« je tista, ki jo je največji deleţ anketirancev, to je 

31,5 %, uporabil enkrat ali dvakrat, za iskanje osebnega smisla v situaciji pa je največ 

anketirancev (28,8 %) navedlo, da je še niso nikoli uporabili. Skupna aritmetična sredina za 

lestvico logična analiza znaša 8,84. 
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Preglednica 16: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena 

identifikaciji načinov spoprijemanja s stresom za lestvico logična 

analiza 

  brez 

odgovora 0 – NE 

1 – DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

2 – DA, 

včasih 

3 – DA, 

precej 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ali ste razmislili o 

različnih načinih 

spoprijemanja s 

problemom? 

17 15,3 12 10,8 21 18,9 33 29,7 28 25,2 111 100,0 

Ali ste v mislih 

predelali, kaj boste 

rekli ali storili? 

18 16,2 18 16,2 17 15,3 31 27,9 27 24,3 111 100,0 

Ali ste poskušali 

»stopiti korak nazaj« 

od situacije, da bi bili 

bolj objektivni? 

17 15,3 18 16,2 35 31,5 33 29,7 8 7,2 111 100,0 

Ali ste poskušali 

predvideti nove 

zahteve, katere boste 

morali izpolniti? 

23 20,7 21 18,9 26 23,4 23 20,7 18 16,2 111 100,0 

Ste skušali 

predvidevati, kako se 

bo situacija izšla? 

20 18,0 23 20,7 31 27,9 24 21,6 13 11,7 111 100,0 

Ste poskušali najti 

osebni smisel v 

situaciji? 

23 20,7 32 28,8 18 16,2 27 24,3 11 9,9 111 100,0 

 

Pozitivna ocena 

Skoraj ena tretjina anketirancev (31,5 %) je v primeru soočanja s problemom oziroma stresno 

situacijo precej pogosto poskušala poiskati dobro stran situacije, dobra petina (21,6 %) pa si je 

enako pogosto skušala dopovedati, da se bo stanje izboljšalo. Najmanj uporabljena strategija 

pa je razmišljanje anketiranih, da so na boljšem kot drugi ljudje s podobnimi problemi, saj je 

kar 43,2 % vprašanih ni nikoli uporabilo, le 7,2 % pa jih je strategijo uporabilo precej 

pogosto. Skupna aritmetična sredina za lestvico pozitivna ocena znaša 8,4. 
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Preglednica 17: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena 

identifikaciji načinov spoprijemanja s stresom za lestvico pozitivna 

ocena 

  Brez  

odgovora 0 – NE 

1 – DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

2 – DA, 

včasih 

3 – DA, 

precej 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ste skušali poiskati 

dobro stran situacije? 

18 16,2 17 15,3 16 14,4 25 22,5 35 31,5 111 100,0 

Ali ste si skušali 

dopovedati, da se bo 

stanje izboljšalo? 

24 21,6 13 11,7 22 19,8 28 25,2 24 21,6 111 100,0 

Ste se opomnili, 

koliko slabše bi lahko 

bilo? 

17 15,3 20 18,0 24 21,6 31 27,9 19 17,1 111 100,0 

Ali ste razmišljali, 

kako lahko ta dogodek 

spremeni vaše 

ţivljenje na boljše? 

22 19,8 22 19,8 28 25,2 21 18,9 18 16,2 111 100,0 

Ste si govorili stvari, 

da bi se bolje počutili? 

17 15,3 25 22,5 24 21,6 30 27,0 15 13,5 111 100,0 

Ali ste mislili, da ste 

na boljšem kot drugi 

ljudje s podobnimi 

problemi? 

18 16,2 48 43,2 27 24,3 10 9,0 8 7,2 111 100,0 

 

Iskanje podpore 

Med strategijami, ki jih uvrščamo v sklop iskanje podpore, jih je največ navedlo pogovor s 

partnerjem ali sorodnikom o problemu (27,0 % ga je uporabilo včasih, 32,4 % pa precej 

pogosto), iskanje podrobnejših informacij o situaciji (21,6 % je strategijo uporabilo včasih, 

26,1 % pa precej pogosto) in pogovor s prijateljem o problemu (34,2 % anketiranih ga je 

uporabilo včasih, 20,7 % pa precej pogosto). Pogovor s strokovnjakom in iskanje pomoči v 

skupinah s podobno vrsto problemov sta najmanj uporabljeni strategiji, saj prve ni nikoli 

uporabilo 55,9 % vprašanih, druge pa 60,4 %. Skupna aritmetična sredina za lestvico iskanje 

podpore znaša 7,35. 
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Preglednica 18: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena 

identifikaciji načinov spoprijemanja s stresom za lestvico iskanje 

podpore 

  Brez  

odgovora 0 – NE 

1 – DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

2 – DA, 

včasih 

3 – DA, 

precej 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ste govorili s svojim 

partnerjem ali 

sorodnikom o 

problemu? 

17 15,3 13 11,7 15 13,5 30 27,0 36 32,4 111 100,0 

Ste poskušali izvedeti 

čimveč o situaciji? 
22 19,8 12 10,8 24 21,6 24 21,6 29 26,1 111 100,0 

Ali ste se pogovorili s 

prijateljem o 

problemu? 

17 15,3 20 18,0 13 11,7 38 34,2 23 20,7 111 100,0 

Ste molili, da bi bili 

vodeni, ali da bi imeli 

dovolj moči? 

22 19,8 51 45,9 12 10,8 18 16,2 8 7,2 111 100,0 

Ste se pogovorili s 

strokovnjakom (npr. 

zdravnikom, 

odvetnikom, 

duhovnikom)? 

18 16,2 62 55,9 16 14,4 6 5,4 9 8,1 111 100,0 

Ste iskali pomoč pri 

osebah ali skupinah s 

podobno vrsto 

problemov? 

18 16,2 67 60,4 9 8,1 12 10,8 5 4,5 111 100,0 

 

Reševanje problema 

V sklopu tehnik soočanja s stresnimi situacijami, ki jih uvrščamo med reševanje problema, je 

največ anketirancev navedlo, da so se precej pogosto trudili, da uresničijo sprejeto odločitev 

(27,9 %) in si prizadevali, da bi stvari tekle v skladu z zastavljenim ciljem (26,1 %). Prvo 

omenjeno strategijo je sicer slaba četrtina (23,4 %) anketiranih uporabljala vsaj včasih, drugo 

omenjeno pa 36,0 %. Med pogosteje uporabljene strategije se uvršča še pridobivanje novih 

znanj, z namenom da bi stvari znali narediti sami, 23,4 % anketiranih poroča o občasni 

uporabi strategij, 20,7 % pa o pogosti. Najmanj anketirancev (8,1 %) je povedalo, da so precej 

pogosto poskušali vsaj na dva različna načina rešiti problem, oziroma je deleţ takšnih, ki tega 

nikoli niso počeli, pri tej postavki najvišji (27,9 %). Skupna aritmetična sredina za lestvico 

reševanje problema znaša 9,57. 
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Preglednica 19: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena 

identifikaciji načinov spoprijemanja s stresom za lestvico reševanje 

problema 

  Brez  

odgovora 0 – NE 

1 – DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

2 – DA, 

včasih 

3 – DA, 

precej 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ali ste se odločili, kaj 

hočete, in se potrudili, 

da bi to dosegli? 

18 16,2 13 11,7 23 20,7 26 23,4 31 27,9 111 100,0 

Ste vedeli, kaj je treba 

storiti, in si močno 

prizadevali, da bi 

stvari tekle v redu? 

20 18,0 10 9,0 12 10,8 40 36,0 29 26,1 111 100,0 

Ali ste se skušali 

naučiti raznih stvari, 

da bi jih znali narediti 

sami? 

22 19,8 20 18,0 20 18,0 26 23,4 23 20,7 111 100,0 

Ali ste naredili plan 

akcije in mu sledili? 

21 18,9 19 17,1 25 22,5 28 25,2 18 16,2 111 100,0 

Ali ste se lotili 

problema postopoma, 

korak za korakom? 

22 19,8 17 15,3 25 22,5 34 30,6 13 11,7 111 100,0 

Ali ste poskusili na 

vsaj dva različna 

problema rešiti 

problem? 

20 18,0 31 27,9 35 31,5 16 14,4 9 8,1 111 100,0 

 

6.1.5 Strategije usmerjene na čustva 

Kognitivno izogibanje 

Največ anketirancev je navedlo, da so si ţeleli, da bi problem izginil, ali da bi ga bilo nekako 

konec (21,6 % je to storilo včasih, 28,8 % pa precej pogosto), oziroma so se trudili, da ne bi 

razmišljali o problemu (31,5 % včasih, 10,8 % precej pogosto). Preostale strategije, ki jih 

uvrščamo v dimenzijo kognitivno izogibanje, so anketiranci uporabili le redko oziroma nikoli. 

Skoraj tretjina (31,5 %) jih tako nikoli ni skušala odmisliti situacije, slaba polovica (46,8 %) 

pa ni nikoli poskušala zanikati resnosti problema. Skupna aritmetična sredina za lestvico 

kognitivno izogibanje znaša 7,12. 
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Preglednica 20: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena 

identifikaciji načinov spoprijemanja s stresom za lestvico kognitivno 

izogibanje 

  Brez  

odgovora 0 – NE 

1 – DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

2 – DA, 

včasih 

3 – DA, 

precej 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ste si ţeleli, da bi 

problem izginil, ali da 

bi ga bilo nekako 

konec? 

23 20,7 11 9,9 21 18,9 24 21,6 32 28,8 111 100,0 

Ali ste se trudili, da ne 

bi razmišljali o 

problemu? 

17 15,3 29 26,1 18 16,2 35 31,5 12 10,8 111 100,0 

Ali ste poskušali 

pozabiti na vso stvar? 
17 15,3 37 33,3 25 22,5 21 18,9 11 9,9 111 100,0 

Ste sanjarili, ali si 

predstavljali boljši čas 

in prostor, kot je bil 

vaš? 

18 16,2 29 26,1 29 26,1 25 22,5 10 9,0 111 100,0 

Ste si skušali odmisliti 

situacijo, čeprav ste 

vedeli, da boste o njej 

na neki točki morali 

razmisliti? 

22 19,8 35 31,5 20 18,0 28 25,2 6 5,4 111 100,0 

Ali ste poskušali 

zanikati, kako resen je 

problem v resnici? 

24 21,6 52 46,8 16 14,4 15 13,5 4 3,6 111 100,0 

 

Sprejemanje  

Med šestimi postavkami, ki tvorijo lestvico sprejemanja, je največ anketirancev navedlo, da 

so spoznali, da nimajo kontrole nad problemom, ali da so pričakovali najslabši moţni izid. O 

enkratni ali dvakratni uporabi prve omenjene strategije poroča 23,4 % anketirancev, o občasni 

uporabi enak odstotek, dobra desetina pa je za obe navedla, da jo uporabljajo precej pogosto. 

S pričakovanjem najslabšega moţnega izida pa se je enkrat ali dvakrat soočilo skoraj 30 % 

anketirancev, 14,4 % občasno in 11,7 % pogosto. Najmanj anketirancev je kdaj pomislilo, da 

je rešitev problema stvar usode (43,2 % anketiranih tega še ni naredilo) ali se sprijaznilo, da 

se ne da nič narediti (46,8 % tega še ni naredilo). Skupna aritmetična sredina za lestvico 

sprejemanje znaša 6. 
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Preglednica 21: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena 

identifikaciji načinov spoprijemanja s stresom za lestvico sprejemanje 

  Brez 

odgovora 0 – NE 

1 – DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

2 – DA, 

včasih 

3 – DA, 

precej 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ali ste spoznali, da 

nimate kontrole nad 

problemom? 

17 15,3 30 27,0 26 23,4 26 23,4 12 10,8 111 100,0 

Ste pričakovali 

najslabši moţni izid? 

23 20,7 27 24,3 32 28,8 16 14,4 13 11,7 111 100,0 

Ali ste izgubili upanje, 

da bodo stvari zopet 

takšne, kot so bile 

nekoč? 

22 19,8 44 39,6 23 20,7 9 8,1 13 11,7 111 100,0 

Ali ste menili, da bi 

čas odpravil teţavo in 

da je treba le 

počakati? 

18 16,2 37 33,3 15 13,5 38 34,2 3 2,7 111 100,0 

Ali ste mislili, da je 

rešitev problema stvar 

usode? 

18 16,2 48 43,2 28 25,2 11 9,9 6 5,4 111 100,0 

Ste se sprijaznili; nič 

se ne da narediti? 

22 19,8 52 46,8 14 12,6 12 10,8 11 9,9 111 100,0 

 

Iskanje alternativnih nadomestil 

Da so začeli z novimi aktivnostmi, je potrdilo največ anketiranih, dobra petina (20,7 %) jih je 

s tem poskušala rešiti stresno situacijo enkrat, dobra tretjina (35,1 %) včasih, 14,4 % pa precej 

pogosto. Skupno gledano je podoben deleţ anketiranih skušal pomagati drugim spoprijeti se s 

podobnim problemom, 27 % vprašanih je to storilo enkrat ali dvakrat, 24,3 % včasih in 

16,2 % precej pogosto. Najmanj anketirancev je kot alternativno nadomestilo za laţjo rešitev 

problema oziroma stresne situacije poskušala pogosteje brati zaradi zabave, kar 56,8 % 

vprašanih tega ni nikoli počela. Skupna aritmetična sredina za lestvico iskanje alternativnih 

nadomestil znaša 7,22. 
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Preglednica 22: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena 

identifikaciji načinov spoprijemanja s stresom za lestvico iskanje 

alternativnih nadomestil 

  Brez  

odgovora 0 – NE 

1 – DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

2 – DA, 

včasih 

3 – DA, 

precej 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ste začeli z novimi 

aktivnostmi? 

18 16,2 15 13,5 23 20,7 39 35,1 16 14,4 111 100,0 

Ste poskušali 

pomagati drugim 

spoprijeti se s 

podobnim 

problemom? 

17 15,3 19 17,1 30 27,0 27 24,3 18 16,2 111 100,0 

Ste poskušali 

vzpostaviti nova 

prijateljstva? 

18 16,2 35 31,5 21 18,9 21 18,9 16 14,4 111 100,0 

Ali ste veliko časa 

namenili rekreativnim 

aktivnostim? 

22 19,8 26 23,4 29 26,1 21 18,9 13 11,7 111 100,0 

Ste se obrnili k delu 

ali drugim 

dejavnostim, da bi 

vam pomagale pri 

obvladovanju stanja? 

22 19,8 17 15,3 30 27,0 29 26,1 13 11,7 111 100,0 

Ali ste pogosteje brali, 

ker ste se ob tem 

zabavali? 

22 19,8 63 56,8 16 14,4 7 6,3 3 2,7 111 100,0 

 

Emocionalno izlitje oziroma izpraznjenje 

Da so se enkrat ali dvakrat oziroma vsaj občasno zjokali in tako sprostili svoja čustva, poroča 

dobra desetina anketirancev, 14,4 % pa si jih je v stresni situaciji tako pomagalo precej 

pogosto. Narediti nekaj kljub prepričanju, da ne bo delovalo, je vsaj enkrat ali dvakrat 

poskušalo 26,1 % vprašanih, vendar pa to ni rešitev h kateri bi se anketiranci zatekali precej 

pogosto (teh je le 6,3 %). Podobno se je zaradi jeze ali depresije dobra tretjina (35,1 %) vsaj 

enkrat ali dvakrat znesla nad drugim, precej pogosto pa to počne le 5,4 % vprašanih. Najmanj 

anketirancev pa je dalo duška svojim čustvom tako, da so kričali ali vpili, tega pa ni nikoli 

storilo 60,4 % vprašanih. Skupna aritmetična sredina za lestvico emocionalno izlitje oziroma 

izpraznjenje znaša 4,59. 
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Preglednica 23: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena 

identifikaciji načinov spoprijemanja s stresom za lestvico emocionalno 

izlitje 

  Brez  

odgovora 0 – NE 

1 – DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

2 – DA, 

včasih 

3 – DA, 

precej 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ste se zjokali, da bi 

sprostili svoja čustva? 

22 19,8 47 42,3 12 10,8 14 12,6 16 14,4 111 100,0 

Ste naredili nekaj, za 

kar niste mislili, da bo 

delovalo, pa ste 

vendarle naredili? 

22 19,8 36 32,4 29 26,1 17 15,3 7 6,3 111 100,0 

Ste se znesli nad 

drugim, kadar ste bili 

jezni ali depresivni? 

19 17,1 33 29,7 39 35,1 14 12,6 6 5,4 111 100,0 

Ali ste tvegali in 

storili kaj drznega? 

17 15,3 41 36,9 20 18,0 27 24,3 6 5,4 111 100,0 

Ali ste se na splošno 

izogibali ljudi? 

18 16,2 61 55,0 20 18,0 10 9,0 2 1,8 111 100,0 

Ste kričali ali vpili, da 

bi dali duška svojim 

čustvom? 

22 19,8 67 60,4 15 13,5 4 3,6 3 2,7 111 100,0 

 

Kot smo ţe omenili, smo pri vseh osmih sklopih posamezne postavke sešteli in dobili skupne 

ocene lestvic. Povprečne vrednosti tako dobljenih spremenljivk so predstavljene v preglednici 

24, razdeljene so po dveh glavnih sklopih strategij spoprijemanja s stresom. Dodatno smo iz 

teh štirih spremenljivk izračunali skupni spremenljivki »strat_problem« in »strat_čustva«, ki 

smo ju prav tako dobili s seštevkom posameznih postavk. Tako sestavljena spremenljivka ima 

lahko najniţjo vrednost 0 in najvišjo vrednost 72, predstavili pa smo jo s pomočjo opisnih 

statistik v preglednici 24.  

V sklopu strategij, ki so usmerjene k problemu, najvišjo povprečno oceno dosega »reševanje 

problema« (ocena 9,57), najniţjo pa iskanje podpore (ocena 7,35). Med strategijami 

usmerjenimi na čustva anketiranci najpogosteje uporabljajo iskanje alternativ (ocena 7,23) in 

kognitivno izogibanje (ocena 7,12), najmanj pogosto pa emocionalno izlitje (ocena 4,59). 

Primerjava med skupnima spremenljivkama pokaţe, da se anketiranci pogosteje zatekajo k 

uporabi strategij, ki so usmerjene k problemu (skupna povprečna ocena 34,89) kot k tistim, ki 

so usmerjene na čustva (skupna povprečna ocena 25,00). 
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Preglednica 24: Opisne statistike za strategije spoprijemanja s stresom  

 
  

N Min. Maks. 

Aritm. 

sredina Stand. odklon 

Strategije 

usmerjene k 

problemu 

Logična analiza 85 0,00 18,00 8,84 4,194 

Pozitivna ocena 87 0,00 17,00 8,40 4,122 

Iskanje podpore 89 0,00 15,00 7,35 3,558 

Reševanje problema 83 0,00 18,00 9,57 4,159 

Strat_problem* 80 1,00 56,00 34,89 11,813 

Strategije 

usmerjene 

na čustva 

Kognitivno izogibanje 85 0,00 16,00 7,12 4,057 

Sprejemanje 88 0,00 15,00 6,00 3,610 

Iskanje alternativ 88 0,00 16,00 7,23 3,503 

Emocionalno izlitje 88 0,00 14,00 4,59 3,219 

Strat_čustva** 83 0,00 58,00 25,00 10,421 

* Skupna spremenljivka za strategije usmerjenje k problemu, ki smo jo dobili kot seštevek vseh 

pripadajočih dimenzij.  

** Skupna spremenljivka za strategije usmerjenje na čustva, ki smo jo dobili kot seštevek vseh 

pripadajočih dimenzij.  
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Slika 23: Aritmetične sredine za strategije spoprijemanja s stresom 

6.2 Temeljni izsledki raziskave  

Z raziskavo smo ţeleli potrditi ali zavrniti postavljene hipoteze. Naše ugotovitve preverjanj 

podajamo v nadaljevanju. 
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6.2.1 Hipoteza 1 

Pri managerjih zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom obstaja statistično značilno 

povezava med absentizmom in pogostostjo pojavnosti simptomov stresa. 

S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo preverjali domnevo o (ne)linearni 

povezanosti absentizma in pogostosti pojavnosti simptomov stresa.  

Testirali smo naslednji domnevi: 

 H0: Na populaciji spremenljivki nista linearno povezani oziroma Pearsonov koeficient 

korelacije na populaciji je enak 0. 

 H1: Na populaciji sta spremenljivki linearno povezani oziroma Pearsonov koeficient je na 

populaciji različen od 0.  

Pearsonov koeficient korelacije je mera linearne povezanosti med dvema spremenljivkama. 

Definiran je na intervalu od -1 do 1. -1 pomeni največjo moţno linearno obratnosorazmerno 

povezanost, 0 da linearne povezanosti ni, in +1 največjo moţno linearno povezanost. V 

preglednici 25 so za vse primerjave prikazane vrednosti Pearsonovega koeficienta ter njegova 

signifikanca. Če signifikanca znaša 0,05 ali manj lahko ničelno hipotezo zavrnemo in 

sprejmemo hipotezo o linearni povezanosti spremenljivk s sprejemljivim tveganjem (5 % ali 

manj). 

Preglednica 25: Korelacije za spremenljivki absentizem in pogostost pojavnosti 

simptomov stresa  

 Koliko dni ste bili odsotni z dela 

zaradi bolezni? 

Pogostost pojavnosti 

simptomov stresa 

Koliko dni ste bili 

odsotni z dela zaradi 

bolezni? 

Pearson Correlation 1 0,165 

Sig. (2-tailed)  0,092 

N 108 105 

Pogostost pojavnosti 

simptomov stresa 

Pearson Correlation 0,165 1 

Sig. (2-tailed) 0,092  

Total 105 105 

 

V zgornji preglednici lahko vidimo, da med raziskovanima pojmoma sicer obstaja pozitivna 

linearna povezanost, vendar pa je njena vrednost dokaj nizka. Tudi signifikanca je previsoka 

(0,092 oziroma 9,2 %), da bi lahko o povezavi med spremenljivkama na populaciji govorili še 

s sprejemljivim tveganjem. Zato ne moremo ovreči ničelne hipoteze in velja, da spremenljivki 

na populaciji nista linearno povezani. Hipoteze, da pri managerjih zaposlenih v prodajalnah s 

tehničnim blagom obstaja statistično značilna povezava med absentizmom in pogostostjo 

pojavnosti simptomov stresa, ne moremo sprejeti. 
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6.2.2 Hipoteza 2 

Managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene k problemu, so 

statistično značilno manj odsotni od dela kot managerji, ki uporabljajo strategije 

spoprijemanja s stresom usmerjene na čustva. 

Za potrebe preverjanja hipotez 2 in 3 smo skupni spremenljivki »strat_problem« in 

»strat_čustva«, ki sta predstavljeni v Preglednici 26, rekodirali v spremenljivki s trema 

razredoma. Vrednostim od 0 do 20 smo pripisali vrednost 1, kar pomeni nizka stopnja 

uporabe strategij, vrednostim od 21 do 40 smo pripisali vrednost 2, kar pomeni srednja 

stopnja uporabe strategij, in vrednostim od 41 do 72 smo pripisali vrednost 3, ki označuje 

visoko stopnjo uporabe strategij. V spodnji preglednici je predstavljena frekvenčna 

porazdelitev tako pripravljenih spremenljivk.  

Pri strategijah usmerjenih k problemu je dobra desetina (10,8 %) anketirancev, ki jih 

uporablja redko oziroma so se uvrstili v skupino z nizko stopnjo uporabe, pri strategijah 

usmerjenih na čustva pa je takšnih slaba četrtina (23,4 %). V skupino s srednjo stopnjo 

uporabe strategij usmerjenih k problemu se je uvrstilo 36 % sodelujočih v raziskavi in 45 % 

se jih je v ta razred uvrstilo glede na uporabo strategij usmerjenih na čustva. V skupino z 

visoko stopnjo uporabe se je pri prvem tipu strategij uvrstilo 25,2 % anketiranih in pri drugem 

6,3 %. Če pri posamezni postavki, s katero smo ocenjevali uporabo strategij soočanja s 

problemom oziroma stresno situacijo, anketiranec ni podal odgovora, tudi skupne 

spremenljivke nismo mogli izračunati. In tako je v obeh primerih strategij določen deleţ 

anketirancev, ki ga nismo mogli uvrstiti v nobeno od skupin, pri strategijah, ki so usmerjene k 

problemu, je takšnih 27,9 %, pri strategijah usmerjenih na čustva pa 25,2 %.  

Preglednica 26: Frekvenčna porazdelitev rekodiranih spremenljivk za dve dimenziji 

strategij spoprijemanja s stresom  

  

Strategije usmerjene k problemu Strategije usmerjene na čustva 

F  % F  % 

nizka stopnja uporabe 12 10,8 26 23,4 

srednja stopnja uporabe 40 36,0 50 45,0 

visoka stopnja uporabe 28 25,2 7 6,3 

manjkajoča vrednost 31 27,9 28 25,2 

skupaj 111 100,0 111 100,0 

 

Za preverjanje hipoteze 2 in 3 smo uporabili enosmerno analizo variance (Oneway ANOVA), 

s katero lahko preverjamo značilnost razlik med povprečji na populaciji v več skupinah. V 

našem primeru bomo preverjali razlike med anketiranci z nizko, srednjo ali visoko stopnjo 

uporabe strategij spoprijemanja s stresom. 

Domnevi glede povprečij, ki ju testiramo z uporabo enosmerne analize variance:  
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 H0: Povprečja odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enaka (spremenljivki 

nista statistično značilno povezani). 

 H1: V vsaj dveh skupinah povprečji odvisne spremenljivke na populaciji nista enaki 

(spremenljivki sta statistično značilno povezani). 

Domnevi preverjamo s pomočjo F statistike (in njene stopnje značilnosti). 

Z enosmerno analizo variance smo preverjali domnevo o razlikah v pogostosti odsotnosti z 

dela glede na uporabljane strategije spoprijemanja s stresom. Pogostost odsotnosti z dela smo 

merili s 5-stopenjsko lestvico, kjer je ocena 1 pomenila od 0 do 5 dni odsotnosti in ocena 5, da 

je bil anketirani odsoten 21 dni ali več. 

V preglednici 27 lahko razberemo povprečne ocene odsotnosti skupin glede na stopnjo 

uporabe strategij spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene k problemu, in enako glede na 

strategije, ki so usmerjene na čustva.  

Pri strategijah usmerjenih k problemu znaša skupna povprečna vrednost za lestvico odsotnosti 

1,45, kar je med ocenama 1 oziroma »0 do 5 dni« in 2 oziroma »6 do 10 dni«. V skupinah s 

srednjo in visoko stopnjo uporabe strategij usmerjenih k problemu je povprečna ocena 

odsotnosti dokaj primerljiva, medtem ko je v skupini z nizko stopnjo uporabe celo nekoliko 

niţja in bliţje oceni 1, kar pomeni, da so anketiranci v tej skupini bili celo nekaj manj odsotni 

z dela kot anketiranci v ostalih dveh skupinah. Ampak vrednost signifikance F statistike je 

previsoka (0,668 oziroma 66,8 %), da bi lahko ovrgli ničelno hipotezo in potrdili osnovno ter 

o teh razlikah govorili s sprejemljivo stopnjo tveganja. 

Pri strategijah usmerjenih na čustva znaša skupna povprečna vrednost za lestvico odsotnosti 

1,47, kar je prav tako med ocenama 1 oziroma »0 do 5 dni« in 2 oziroma »6 do 10 dni«. V 

skupinah z nizko in srednjo stopnjo uporabe strategij usmerjenih k problemu je povprečna 

ocena odsotnosti primerljiva s to skupno oceno, medtem ko je v skupini z visoko stopnjo 

uporabe nekoliko višja in bliţje oceni 2, kar pomeni, da so anketiranci v tej skupini bili 

nekoliko več odsotni z dela kot anketiranci v ostalih dveh skupinah. Vrednost signifikance F 

statistike pa je zopet previsoka (0,731oziroma 73,1 %), da bi lahko ovrgli ničelno hipotezo in 

potrdili osnovno ter o teh razlikah govorili s sprejemljivo stopnjo tveganja. 
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Preglednica 27: Rezultati testiranja povprečij za vprašanje »Koliko dni ste bili odsotni z 

dela zaradi bolezni?« z enosmerno analizo variance  

  
Strategije usmerjene k problemu Strategije usmerjene na čustva 

N 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon N 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

nizka stopnja uporabe 12 1,25 0,622 26 1,50 0,906 

srednja stopnja uporabe 40 1,45 0,904 50 1,42 0,928 

visoka stopnja uporabe 28 1,54 1,036 7 1,71 1,254 

skupaj 80 1,45 0,913 83 1,47 0,941 

 F statistika = 0,405; sig. = 0,668 F statistika = 0,314; sig. = 0,731 

 

Hipoteze, da so managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene 

k problemu, statistično značilno manj odsotni od dela kot managerji, ki uporabljajo strategije 

spoprijemanja s stresom usmerjene na čustva, ne moremo potrditi. 

6.2.3 Hipoteza 3 

Managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene k problemu, 

občutijo statistično značilno niţjo raven stresa na delovnem mestu kot managerji, ki 

uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom usmerjene na čustva. 

Z enosmerno analizo variance smo preverjali domnevo o razlikah v oceni stresa na delovnem 

mestu glede na uporabljane strategije spoprijemanja s stresom. Stopnjo stresa na delovnem 

mestu smo merili s 5-stopenjsko lestvico, kjer je ocena 1 pomenila, da anketiranec svoje delo 

dojema povsem nestresno, in ocena 5, da ga dojema izjemno stresno. 

V preglednici 28 lahko razberemo povprečne ocene za doţivljanje stresa na delovnem mestu 

po skupinah glede na stopnjo uporabe strategij spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene k 

problemu, in enako glede na strategije, ki so usmerjene na čustva.  

Pri strategijah usmerjenih k problemu znaša skupna povprečna vrednost za lestvico stresa 

2,91, kar ustreza oceni 3 oziroma »zmerno stresno«. V skupinah z nizko in visoko stopnjo 

uporabe strategij usmerjenih k problemu je povprečna ocena dokaj primerljiva, medtem ko je 

v skupini s srednjo stopnjo uporabe strategij spoprijemanja s stresom na način pribliţevanja 

nekoliko niţja, vendar je še vedno blizu oceni 3. Vrednost signifikance F statistike potrdi, da 

so razlike med skupinami minimalne, saj je previsoka (0,665 oziroma 66,5 %), da bi lahko 

ovrgli ničelno hipotezo in potrdili osnovno ter o teh razlikah govorili s sprejemljivo stopnjo 

tveganja. 

Pri strategijah usmerjenih na čustva znaša skupna povprečna vrednost za lestvico stresa 2,90, 

kar prav tako ustreza oceni 3 oziroma »zmerno stresno«. V skupinah z nizko in srednjo 
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stopnjo uporabe strategij usmerjenih na čustva je povprečna ocena primerljiva s to skupno 

oceno, v skupini z visoko stopnjo uporabe strategij soočanja s stresom z izogibanjem je 

nekoliko višja, in sicer med ocenama 3 in 4, kar pomeni, da anketiranci svoje delo ocenjujejo 

nekoliko bolj stresno kot anketiranci v ostalih dveh skupinah. Vrednost signifikance F 

statistike je previsoka (0,216 oziroma 26,1 %), da bi lahko ovrgli ničelno hipotezo in potrdili 

osnovno ter o teh razlikah govorili s sprejemljivo stopnjo tveganja. 

Preglednica 28: Rezultati testiranja povprečij za vprašanje »Kako stresno doživljate 

svoje delo?« z enosmerno analizo variance  

  
Strategije usmerjene k problemu Strategije usmerjene na čustva 

N 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon N 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

nizka stopnja uporabe 12 3,08 1,084 23 2,87 0,920 

srednja stopnja uporabe 38 2,84 0,679 50 2,84 0,792 

visoka stopnja uporabe 28 2,93 0,858 7 3,43 0,787 

skupaj 78 2,91 0,809 80 2,90 0,836 

 F statistika = 0,410; sig. = 0,665 F statistika = 1,566; sig. = 0,216 

 

Hipoteze, da managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene k 

problemu, občutijo statistično značilno niţjo raven stresa na delovnem mestu kot managerji, 

ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom usmerjene na čustva, ne moremo potrditi. 

6.3 Ključne ugotovitve  

Za osrednji namen magistrske naloge smo si zastavili ugotoviti simptome stresa, strategije 

spoprijemanja s stresom ter absentizem pri managerjih zaposlenih v prodajalnah s tehničnim 

blagom. 

Za ugotovitev tega je bila izvedena raziskava, s katero smo prišli do odgovorov na zastavljene 

hipoteze. Prišli smo do naslednjih ugotovitev: 

 Preverjanje Hipoteze 1, da pri managerjih zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom 

obstaja statistično značilno povezava med absentizmom in pogostostjo pojavnosti 

simptomov stresa, je pokazalo, da hipoteze ne moremo sprejeti. Med pogostostjo 

pojavnosti simptomov stresa in dnevnega izostanka z dela zaradi bolezni obstaja 

pozitivna linearna povezanost, vendar je njena vrednost nizka.  

 Preverjanje Hipoteze 2, da so managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s 

stresom, ki so usmerjene k problemu, statistično značilno manj odsotni od dela kot 

managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom usmerjene na čustva, je 

zaključilo, da hipoteze ne moremo potrditi. Raziskava je pokazala, da se odsotnost 
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managerjev glede na stopnjo uporabe strategij usmerjene k problemu statistično značilno 

ne razlikuje od odsotnosti managerjev, ki uporabljajo strategije usmerjene na čustva. 

 S preverjanjem Hipoteze 3, da managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s 

stresom, ki so usmerjene k problemu, občutijo statistično značilno niţjo raven stresa na 

delovnem mestu kot managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom 

usmerjene na čustva, smo prišli do ugotovitve, da je ne moremo potrditi. Raziskava je 

sicer pokazala, da obstajajo minimalne razlike glede na stopnjo uporabe strategij 

spoprijemanja, vendar te razlike niso statistično značilne. Iz povprečja izstopa le skupina 

managerjev z visoko stopnjo uporabe strategij usmerjenih na čustva (soočanje s stresom z 

izogibanjem), ki svoje delo ocenjujejo nekoliko bolj stresno. 

Prav tako smo prišli do ugotovitve, da managerji zaposlenih v prodajalnah s tehničnim 

blagom niso dovolj seznanjeni s pomenom stresa in njegovimi posledicami za zdravje in 

slabšo učinkovitostjo na delovnem mestu. Obenem smo ugotovili, da zavestno ne uporabljajo 

različnih strategij spoprijemanja s stresom, kar je posledica premajhnega poznavanja načinov 

in uporabe strategij. 

6.4 Predlogi za izboljšavo  

Iz raziskave je razvidno, da managerji zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom niso 

dobro seznanjeni s simptomi stresa in morebitnimi posledicami predolge izpostavljenosti. 

Posledično lahko privede do tega, da zaradi pomanjkljive seznanjenosti uporabljajo strategije 

za spoprijemanje »nezavedno«, kar pa lahko pomeni neuspešni spopad s samim stresom. 

Predlog managerjem zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom je, da velja izboljšati 

vedenje o samem stresu ter strategijah spoprijemanja z njim. Ključnega pomena pa je, da 

pravočasno prepoznajo simptome stresa, ker bodo le tako pravočasno lahko ukrepali preden 

predolga izpostavljenost stresu privede do morebitnega poslabšanja zdravja. 
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7 SKLEP 

7.1 Sklepi iz celotne raziskave 

V raziskavo smo zajeli dobrih 42 odstotkov ţensk, kar nam pove, da je deleţ ţensk 

managerjev ţe primerljiv z deleţem moških. 

Pri analiziranju starosti in izobrazbe smo prišli do ugotovitev, da je večina managerjev 

zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom stara med 31 in 40 let ter da ima dobra polovica 

srednješolsko izobrazbo. Podatek o izobrazbi je lahko zastrašujoč, ker lahko na podlagi 

navedenega sklepamo, da podjetja ne posvečajo dosti pozornosti izobraţevanju ter 

zaposlovanju visokošolsko izobraţenega kadra. Predvidevamo, da taka odločitev izhaja iz 

dveh vidikov, in sicer da stremijo k zniţevanju stroškov – visoko izobraţen kader je draţji za 

podjetje ter iz drugega vidika, ki teţi k temu, da se na teh mestih zaposluje kader, ki ima 

izkušnje z delom v prodajalni in je šel skozi vse faze dela v le-tej. Pomembno je, da podjetja 

namenijo več pozornosti izobraţevanju managerjev, in sicer tudi na področju stresa. 

Predvidevamo, da managerji, ki so sodelovali v raziskavi, nimajo ustreznih znanj o stresu, kar 

je pokazala nadaljnja analiza raziskave. 

Podatki o delovni dobi v podjetju so izjemno zanimivi, saj nam prikazujejo, da je največji 

deleţ managerjev zaposlenih v podjetju pet let ali manj. Iz tega podatka bi lahko razbrali, da 

podjetja stremijo k zaposlovanju novega kadra na ta delovna mesta, torej da hitro menjajo 

managerje zaradi nedoseganja rezultatov, da je na splošno fluktuacija dokaj verjetna in je 

razlog odločitve podjetja ali zaposlenega. 

Pri analiziranju podatkov o regiji zaposlitve smo prišli do ugotovitev, da je večina managerjev 

v prodajalnah s tehničnim blagom zaposlenih v Osrednjeslovenski regiji. To samo potrjuje 

vsesplošno znano, da je ta regija najbolj razvita, kar pomeni večjo kupno moč kot v ostalih 

regijah ter s tem večje število prodajalen. 

Ugotavljanje rezultatov o tedenski delovni obveznosti anketirancev je prikazalo, da managerji 

delajo skoraj v enakem deleţu 40 ur ali 40 ur in več. Podatek bi moral v podjetjih sproţiti 

razmislek, da je treba izobraţevati managerje splošno o stresu, njegovih simptomih in 

strategijah spoprijemanja z njim. Namreč z vsakim tednom, ko tedenska delovna obveznost 

managerjem raste ali pa ostaja konstantno na visokem nivoju, pomeni visoko stresno 

obremenitev, kar lahko posledično vodi v izgorevanje. Neuspešno spoprijemanje s stresom, 

kar je lahko posledica neznanja, nerazumevanja stresa, lahko privede do bolezni managerjev 

zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom, kar pa tudi ni dobro za podjetje, kajti 

absentizem privede do povečanih stresnih obremenitev podrejenih ter tudi namestnika, ki 

prevzame vodenje. 
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Zanimiva je tudi ugotovitev samoocene o tem, kako stresno managerji zaposleni v 

prodajalnah s tehničnim blagom doţivljajo svoje delo. Večina jih meni, da zmerno stresno, 

vendar je zelo blizu deleţ tistih, ki doţivljajo svoje delo nekoliko stresno. Zanimivo je v 

povezavi z ugotovitvami pri preverjanju hipotez in tudi v povezavi s stopnjo izobrazbe, kar 

bomo podali v nadaljevanju. 

Pri preverjanju absentizma in delu na delovnem mestu smo prišli do odgovorov, ki za podjetja 

pomenijo indic, da je treba v prihodnosti namenjati večjo pozornost poslušanju in spremljanju 

zdravstvenega stanja managerjev. Podatek o tem, koliko časa so managerji delali na delovnem 

mestu in niso bili popolnoma zdravi, je tako ključnega pomena. Manager v prodajalnah s 

tehničnim blagom, ki ni zdrav in dela, ne more biti toliko storilen, kot če bi bil popolnoma 

zdrav. Njegove odločitve so lahko slabše, delo s kupci in podrejenimi je oteţkočeno, kajti ne 

more biti stoodstotno osredotočen. Zanimiv in obenem zastrašujoč je podatek, da kar 18 

odstotkov managerjev dela, kljub temu, da niso popolnoma zdravi na delovnih mestih 21 ali 

več dni.  

Preverjali smo tudi absentizem zaradi posledic stresa in bolezni. Ugotovili smo, da je 

odsotnost zaradi posledic simptomov stresa večja pri krajši odsotnosti, od 0 do 5 dni, ter 

daljši, od 21 ali več dni. Razlike so majhne vendar bi lahko iz celotne raziskave razumeli, da 

managerji zaposleni v prodajalnah s tehničnim blagom niso ustrezno seznanjeni s simptomi 

stresa in potemtakem teţko ugotovijo same simptome in nadalje odsotnost kot posledico 

stresa. 

V zadnjem sklopu raziskave smo prišli do ugotovitev o uporabljenih strategijah spoprijemanja 

s stresom managerjev zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom. Ugotavljali smo, koliko 

in na kakšen način jih uporablja, ali strategije usmerjene k problemu ali pa strategije 

usmerjene na čustva.  

Strategije usmerjene na problem  

 Logična analiza – iz raziskave lahko sklepamo, da se skoraj 30 odstotkov managerjev 

zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom samo včasih loteva razmisleka o različnih 

načinih spoprijemanja s stresom in obenem se jih tudi večina (slabih 28 odstotkov) samo 

včasih vnaprej mentalno pripravlja na to, kaj bodo rekli ali storili. Zanimivo pa je dejstvo, 

da je odstotek tistih, ki se precej pogosto lotevajo razmisleka o različnih načinih 

spoprijemanja, dokaj blizu (dobrih 25 odstotkov) in da se dobrih 24 odstotkov vnaprej 

pripravlja na reakcijo. To nam da sklepati, da razlike relativno skoraj ni in je za 

pričakovati v prihodnosti, da se bo situacija obrnila, in sicer zaradi večje seznanjenosti s 

stresom in načini spoprijemanja. V prid temu govori tudi strategija »stopiti korak nazaj 

od situacije«, pri kateri se manager, ki je pod vplivom stresne situacije odmakne od 

situacije, da bi lahko bil bolj objektiven. To pomeni, da bo poskusil najti nek odgovor, s 
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katerim se bo lotil spoprijemanja, in si bo s tem pridobil izkušnjo. Tako bo ob nastanku 

podobne ali enake stresne situacije razmislil o različnih moţnostih in se bo ţe pripravil na 

neko akcijo za spopad s stresno situacijo.  

 Pozitivna ocena – iz raziskave lahko sklepamo, da večina managerjev zaposlenih v 

prodajalnah s tehničnim blagom poskuša najti neko pozitivno, dobro stran stresne 

situacije. Zanimivo pa je, da je najmanj uporabljena strategija spoprijemanja »da so na 

boljšem kot drugi ljudje s podobnimi problemi«. Večina managerjev si ne ţeli delati 

uteho, temveč poskuša najti nek pozitiven smisel stresne situacije, ki jih bo utrdila ter 

dala neko izkušnjo za naprej, torej za uspešen boj z neko stresno situacijo ali 

obremenitvijo. 

 Iskanje podpore – sklepamo lahko, da je strategija iskanje podpore pri managerjih 

uporabljena dokaj visoko. Raziskava je pokazala, da se večina od njih odloča uporabiti 

pogovor s partnerjem ali sorodnikom o situaciji ter tudi pogovor s prijatelji. Strokovno 

pomoč običajno izbirajo v zelo majhni meri. Sklepamo lahko, da se laţje pogovorijo z 

nekom, ki jim je blizu in na katerega se lahko zanesejo, kar je tudi hitreje in v nekih 

običajnih stresnih situacijah na delu lahko bolj učinkovito (pridobijo neke informacije od 

prijatelja, ki se je ţe soočil s podobno stresno situacijo ipd.). 

 Reševanje problema – večina managerjev ţeli sprejeto odločitev uresničiti in si tudi 

prizadeva, da bi stvari tekle v skladu z zastavljenimi cilji. Sklepamo lahko tudi, da se 

managerji zaposleni v prodajalnah s tehničnim blagom ţelijo naučiti novih znanj, da bi 

naslednjič lahko znali nekaj uspešno narediti sami. Ta del lahko poveţemo tudi s tehniko 

»pozitivne ocene«, saj v bistvu ta način pomeni iskanje nekaj pozitivnega v celi situaciji. 

Strategije usmerjene na čustva 

 Kognitivno izogibanje – iz raziskave lahko sklepamo, da managerji zaposleni v 

prodajalnah s tehničnim blagom večinoma izbirajo strategijo »kognitivno izogibanje«, 

kar pomeni izogibanje stresni situacije. S tem pa managerji ne pridobijo izkušenj oziroma 

pridobijo vzorec in bodo vedno tako ravnali ob podobni situacij, kar pa ni cilj uspešnega 

spoprijemanja s stresom in zmanjševanja stresne obremenitve. Z vsakim nastankom 

stresne situacije in izogibanjem bo manager bolj pod stresom, ker ne bo imel »oroţja« za 

ustrezno reakcijo. 

 Sprejemanje – kar je ključnega pomena pri tej strategiji je, da je največ managerjev 

navedlo, da so spoznali, da nimajo kontrole nad problemom, ali pa da so pričakovali 

najslabši moţni izid. Vendar pa je bilo po drugi strani takih, ki so se sprijaznili s tem, da 

se ne da nič narediti, zelo malo. Torej lahko sklepamo, da sicer navajajo, da nimajo 

kontrole nad problemom, ali pa da pričakujejo najslabši moţni izid, vendar še vedno 

upajo, da bodo znali uspešno odreagirati in kljub temu, da rezultat reakcije ne bo ravno 

pozitiven, bo še vedno boljši od najslabšega moţnega. S tem ko pa se pripravljajo na 
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najslabši moţni scenarij, pa sebe pripravljajo na to, da v primeru neuspeha ne bi bili 

preveč razočarani. 

 Iskanje alternativnih nadomestil – iz analiziranja tega sklopa strategij lahko sklepamo, da 

managerji iščejo neka alternativna nadomestila, da bi s tem rešili svoj problem. Obenem 

lahko tudi zaključimo in sklepamo, da managerji zaposlenih v prodajalnah s tehničnim 

blagom skušajo drugim pomagati ob podobnih stresnih situacijah. Razlog lahko stoji v 

tem, da vedo, kako se počutiš in občutiš stresno obremenitev, ko si v podobi situaciji 

oziroma razlog lahko stoji v tem, da si s tem, ko pomagajo, tudi sami ţelijo, da bodo 

drugi priskočili njim na pomoč, ko jo bodo sami potrebovali.  

 Emocionalno izlitje oziroma izpraznjenje – sklepamo lahko, da so se managerji vsaj 

enkrat ali dvakrat odločili poskusiti narediti nekaj, čeprav so bili prepričani, da ne bo 

delovalo. Prav tako lahko sklepamo, da se ne zatekajo k sproščanju stresa preko izlivanja 

z jokom. Lahko pa sklepamo, da se kar tretjina managerjev zaposlenih v prodajalnah s 

tehničnim blagom zaradi jeze ali depresije vsaj enkrat ali dvakrat znese nad drugimi. Iz 

raziskave lahko potegnemo sklep, da je to lahko posledica neseznanjenosti z različnimi 

moţnostmi ter načini uporabe različnih strategij spoprijemanja s stresom.  

Zaključni sklep, ki smo ga dobili preko analiziranja rezultatov preverjanja hipotez, je, da pri 

managerjih zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom ne moremo sprejeti obstoja 

povezanosti med absentizmom in pogostostjo pojavnosti simptomov stresa. Glede na vse 

ugotovitve raziskave bi lahko sklepali, da dejansko managerji niso dovolj dobro seznanjeni s 

stresom in tako ne prepoznajo simptomov stresa. Tako odsotnost zaradi bolezni ne morejo 

povezati z njimi.  

Sklepamo lahko tudi, da managerji, ki uporabljajo strategije usmerjene k problemu, niso manj 

odsotni od tistih, katerih strategije so usmerjene na čustva, kar bi lahko bila posledica 

premajhnega znanja ter vedenja o načinih ter strategijah spoprijemanja s stresom. 

Iz analiziranja rezultatov zadnje, tretje hipoteze pa lahko zaključimo, da managerji, katerih 

strategije so usmerjene na problem in ne na čustva, svojega dela ne občutijo manj stresno.  

7.2 Prispevek k znanosti 

Magistrsko delo z raziskavo predstavlja prispevek k znanosti, saj z raziskavo absentizma in 

spoprijemanja s stresom managerjev zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom prikazuje 

razumevanje stresa in spoprijemanja z njim ter omogoča veliko izhodišč za nadaljnje 

raziskave. Prav tako bodo nadaljnje raziskave lahko pokazale, kako bodo managerji v 

kasnejših obdobjih razumeli in se spoprijemali s stresom ter bodo lahko prikazale novo 

videnje na omenjeno tematiko. 
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7.3 Omejitve in predpostavke 

V raziskavi so bili izsledki narejeni na podlagi vrnjenih anketnih vprašalnikov. Ker se baze 

podatkov spreminjajo, je moţno, da v raziskavo niso bile zajete prav vse tehnične prodajalne. 

Predpostavljali pa smo, da so managerji, ki uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom 

usmerjene na problem, v manjši meri odsotni z dela zaradi simptomov stresa kot tisti, ki 

uporabljajo manj zrele načine obvladovanja stresa.  

Vzorec anketirancev je takšne narave, da izidov raziskave ne bo mogoče posploševati na 

druge organizacije oziroma dejavnosti. 

7.4 Predlogi za nadaljnja raziskovanja 

Skozi raziskavo smo prišli do ugotovitev, ki pričajo, da managerji zaposlenih v prodajalnah s 

tehničnim blagom ne razumejo stresa v celoti, zato velja opraviti raziskavo o vedenju stresa.  

Priporočamo tudi izvedbo raziskave, preko katere bomo prišli do ugotovitev, koliko 

managerji zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom razumejo same simptome stresa in 

kako ločijo absentizem zaradi splošne bolezni od bolezni, ki je posledica prevelike 

izpostavljenosti stresu. 

Predlagamo tudi izvedbo raziskave, ki nam bo pomagala priti do ugotovitev globljega 

razumevanja strategij spoprijemanja s stresom. 

Skozi izvedeno raziskavo smo prišli do nekega vzorca, ki se je pojavljal skozi celotne sklope 

raziskave, in sicer da managerji zaposlenih v prodajalnah s tehničnim blagom niso dovolj 

seznanjeni in izobraţeni o stresu, zato predlagamo, da se podobna raziskava izvede čez nekaj 

let. To bi nam pokazalo novo stanje, ali so managerji zaposlenih v prodajalnah s tehničnim 

blagom pridobili nova znanja o stresu in ali se uspešneje spopadajo z njim in z uporabo 

različnih strategij spoprijemanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Lestvica stresa glede na vrsto poklica 

Priloga 2 Anketni vprašalnik 

Priloga 3 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena identifikaciji 

simptomov stresa 

Priloga 4 Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja namenjena identifikaciji 

problema ali stresne situacije 

 





Priloga 1 

 

LESTVICA STRESA GLEDE NA VRSTO POKLICA 

Rudar  8,3  Kmet  4,8 

Policist  7,7  Vojak  4,7 

Gradbenik  7,5  Veterinar  4,5 

Novinar  7,5  Drţavni uradnik  4,4 

Pilot  7,5  Računovodja  4,3 

Paznik  7,5  Posredovalec za nakup in prodajo zemljišč  4,3 

Oglaševalec 7,3  Frizer  4,3 

Zobozdravnik 7,3  Lokalni drţavni uradnik  4,3 

Igralec  7,2  Tajnica  4,3 

Politik 7,0  Odvetnik  4,3 

Zdravnik  6,8  Umetnik, oblikovalec  4,0 

Rubeţnik  6,8  Arhitekt  4,0 

Filmski producent  6,5  Pediker  4,0 

Medicinska sestra, babica  6,5  Optik  4,0 

Gasilec  6,3  Projektant  4,0 

Glasbenik 6,3  Poštar  4,0 

Učitelj  6,2  Statistik  4,0 

Socialni delavec  6,0  Laboratorijski tehnik  3,8 

Poslovodja  5,8  Bankir  3,7 

Trţnik  5,8  Računalničar  3,7 

Poklicni nogometaš  5,8  Jezikoslovec  3,7 

Trgovec, asistent v prodaji  5,7  Kozmetičar  3,5 

Borzni posrednik  5,5  Duhovnik  3,5 

Voznik avtobusa  5,4  Astronom, zvezdoslovec 3,4 

Psiholog  5,2  Negovalka  3,3 

Zaloţnik  5,0  Muzejski delavec  2,8 

Diplomat  4,8  Knjiţničar  2,0 

Strojnik  4,3   

Vir: Pettinger 2002, 15. 

 





Priloga 2 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Prosim, da si vzamete nekaj minut in s klikom na »Naslednja stran« pričnete z izpolnjevanjem 

ankete.  

Spol  

 ţenski  moški  

Starost  

 30 let ali manj  31–40 let  41–50 let  51 let in več  

Kako stresno doživljate svoje delo?  

 povsem nestresno  nekoliko stresno  zmerno stresno  zelo stresno  izjemno stresno  

Ali ste zadovoljni s svojim delom?  

 povsem nezadovoljen/-a  nekoliko zadovoljen/-a  zmerno zadovoljen/-a  

 zelo zadovoljen/-a  izjemno zadovoljen/-a  

Tedenska delovna obveznost  

 40 ur ali manj  40 ur  40 ur in več  

Delovni čas  

 polovični  poln  drugo:  

Skupno število zaposlenih v podjetju  

 10 in manj  20–50  51–250  251 in več  

Stopnja izobrazbe  

 srednja  višja  visoka  magisterij  drugo:  

Skupna delovna doba  

 5 let ali manj  6–10 let  11–20 let  21–30 let  31 let ali več  

Delovna doba v podjetju  

 5 let ali manj  6–10 let  11–20 let  21–30 let  31 let ali več  

V kateri regiji ste zaposleni?  

 Gorenjska  Osrednjeslovenska  Notranjska  Pomurska  Štajerska  Primorska  

 0–5 6–10 11–15 16–20 21 ali več 

Koliko dni niste bili popolnoma zdravi na delovnem 

mestu?      

Koliko dni ste bili odsotni z dela zaradi bolezni?      

Koliko dni ste bili odsotni z dela zaradi posledice 

simptomov stresa?      
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Kako pogosto doţivljate spodaj napisane simptome stresa?  n
ik

o
li

 

re
d

k
o
 

v
ča

si
h
 

p
o

g
o

st
o
 

ze
lo

 p
o

g
o

st
o
 

glavobol      

mišični krči      

nervozni trzljaji      

razbijanje srca      

povišan krvni tlak      

teţave z ţelodcem      

prebavne motnje      

spremembe apetita      

pretirano potenje      

nespečnost      

zbujanje sredi noči ali v zgodnjih jutranjih urah      

utrujenost in pomanjkanje energije      

brezvoljnost ob koncu delovnega dne      

anksioznost      

občutki tesnobe      

depresivnost      

občutki panike      

nezainteresira-nost      

agresivnost      

ţivčnost, napetost      

nepotrpeţlji-vost, vzkipljivost      

pretirana občutljivost      

razdraţljivost      

občutek emocionalne izčrpanosti      

ravnodušnost      

spremenljivo razpoloţenje      

pozabljivost      

raztresenost      

slab spomin      

oteţkočeno sprejemanje odločitev      

slabo presojanje      

neodločnost      

izguba smisla za humor      

teţave s koncentracijo      

pretirano ukvarjanje z eno samo mislijo      

negativne samokritične misli      

občutek neuspešnosti      

tresoči glas      

izguba glasu      

zamišljenost      
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Kako pogosto doţivljate spodaj napisane simptome stresa?  n
ik

o
li

 

re
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o
 

v
ča
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o
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st
o
 

ze
lo

 p
o

g
o

st
o
 

pasivnost      

zapiranje vase      

nezaupljivost      

ţelja po opustitvi poklica      

pretirano uţivanje kofeina, nikotina      

pogostejše poseganje po pomirjevalih      

izogibanje stikom s sodelavci, prijatelji      

odpor do spoznavanja novih ljudi      

 

Prosimo vas, da se spomnite najpomembnejšega problema ali stresne situacije, ki ste jo 

doţiveli v zadnjih 12 mesecih (npr. imeli ste teţave s sorodnikom ali prijateljem, vaš bliţnji je 

zbolel ali umrl, vi ste zboleli, ali imeli nesrečo, imeli ste teţave v sluţbi ali z denarjem). Če 

niste imeli večjega problema potem se spomnite manjših.  

 nikakor 

ne 

večinoma 

ne 

večinoma 

da 

vsekakor 

da 

Ste se s takšnim problemom ţe kdaj srečali?     

Ali ste vedeli, da se bo ta problem pojavil?     

Ste imeli dovolj časa, da ste se pripravili na to, kako se 

lotiti problema?     

Ali ste problem, ko se je pojavil, doţiveli kot groţnjo?     

Ali ste problem, ko se je pojavil, sprejeli kot izziv?     

Ali je bil ta problem posledica vašega dejanja?     

Je bil ta problem posledica nečesa, kar je naredil nekdo 

drug?     

Ste dosegli kaj pozitivnega, ko ste se ukvarjali s 

problemom?     

Je bil ta problem (ali situacija) razrešen?     

Če je bil problem razrešen, ali se je izšel v vašo korist?     

Prosimo vas, da se ponovno spomnite problema, ki ste se ga spomnili na začetku tega 

vprašalnika. Sedaj označite, kaj od naštetega ste storili v zvezi z opisano situacijo.  
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NE 

DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

DA, 

včasih 

DA, 

precej 

pogosto 

Ali ste razmislili o različnih načinih spoprijemanja s problemom?     

Ste si govorili stvari, da bi se bolje počutili?     

Ste govorili s svojim partnerjem ali sorodnikom o problemu?     

Ali ste naredili plan akcije in mu sledili?     

Ali ste poskušali pozabiti na vso stvar?     

Ali ste menili, da bi čas odpravil teţavo in da je treba le počakati?     

Ste poskušali pomagati drugim spoprijeti se s podobnim 

problemom?     

Ste se znesli nad drugim, kadar ste bili jezni ali depresivni?     

Ali ste poskušali "stopiti korak nazaj" od situacije, da bi bili bolj 

objektivni?     

Ste se opomnili, koliko slabše bi lahko bilo?     

Ali ste se pogovorili s prijateljem o problemu?     

Ste vedeli, kaj je treba storiti, in si močno prizadevali, da bi stvari 

stekle v redu?     

Ali ste se trudili, da ne bi razmišljali o problemu?     

Ali ste spoznali, da nimate kontrole nad problemom?     

Ste začeli z novimi aktivnostmi?     

Ali ste tvegali in storili kaj drznega?     

Ali ste v mislih predelali, kaj boste rekli ali storili?     

Ste skušali poiskati dobro stran situacije?     

Ste se pogovorili s strokovnjakom (npr. zdravnikom, odvetnikom, 

duhovnikom)?     

Ali ste se odločili, kaj hočete, in se potrudili, da bi to dosegli?     

Ste sanjarili ali si predstavljali boljši čas in prostor, kot je bil vaš?     

Ali ste mislili, da je rešitev problema stvar usode?     

Ste poskušali vzpostaviti nova prijateljstva?     

Ali ste se na splošno izogibali ljudi?     

Ste skušali predvidevati, kako se bo situacija izšla?     

Ali ste mislili, da ste na boljšem kot drugi ljudje s podobnimi 

problemi?     

Ste iskali pomoč pri osebah ali skupinah s podobno vrsto 

problemov?     

Ali ste poskusili na vsaj dva različna načina rešiti problem?     

Ste si skušali odmisliti situacijo, čeprav ste vedeli, da boste o njej 

na neki točki morali razmisliti?     

Ste se sprijaznili, da se nič ne da narediti?     

Ali ste pogosteje brali, ker ste se ob tem zabavali?     

Ste kričali ali vpili, da bi dali duška svojim čustvom?     

Ste poskušali najti osebni smisel v situaciji?     

Ali ste si skušali dopovedati, da se bo stanje izboljšalo?     

Ste poskušali izvedeti čimveč o situaciji?     

Ali ste se skušali naučiti raznih stvari, da bi jih znali narediti     



Priloga 2 

 

 

NE 

DA, 

enkrat ali 

dvakrat 

DA, 

včasih 

DA, 

precej 

pogosto 

sami? 

Ste si ţeleli, da bi problem izginil, ali da bi ga bilo nekako konec?     

Ste pričakovali najslabši moţni izid?     

Ali ste veliko časa namenili rekreativnim aktivnostim?     

Ste se zjokali, da bi sprostili svoja čustva?     

Ali ste poskušali predvideti nove zahteve, katere boste morali 

izpolniti?     

Ali ste razmišljali, kako lahko ta dogodek spremeni vaše ţivljanje 

na bolje?     

Ste molili, da bi bili vodeni, ali da bi imeli dovolj moči?     

Ali ste se lotili problema postopoma, korak za korakom?     

Ali ste poskušali zanikati, kako resen je problem v resnici?     

Ali ste izgubili upanje, da bodo stvari zopet takšne, kot so bile 

nekoč?     

Ste se obrnili k delu ali drugim dejavnostim, da bi vam pomagale 

pri obvladovanju stanja?     

Ste naredili nekaj, za kar niste mislili, da bo delovalo, pa ste 

vendarle naredili?     

 

 





Priloga 3 

 

FREKVENČNA PORAZDELITEV ODGOVOROV NA VPRAŠANJA NAMENJENA IDENTIFIKACIJI SIMPTOMOV STRESA 

  
Brez 

odgovora nikoli redko včasih pogosto 

Zelo 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Utrujenost in pomanjkanje energije 9 8,1 8 7,2 22 19,8 44 39,6 22 19,8 6 5,4 111 100,0 

Brezvoljnost ob koncu delovnega dne 12 10,8 13 11,7 42 37,8 26 23,4 12 10,8 6 5,4 111 100,0 

Ţivčnost, napetost 7 6,3 13 11,7 42 37,8 33 29,7 13 11,7 3 2,7 111 100,0 

Nespečnost 10 9,0 18 16,2 37 33,3 28 25,2 12 10,8 6 5,4 111 100,0 

Zbujanje sredi noči ali v zgodnjih jutranjih urah 10 9,0 28 25,2 29 26,1 27 24,3 13 11,7 4 3,6 111 100,0 

Razdraţljivost 14 12,6 18 16,2 38 34,2 34 30,6 4 3,6 3 2,7 111 100,0 

Občutek emocionalne izčrpanosti 14 12,6 31 27,9 22 19,8 33 29,7 7 6,3 4 3,6 111 100,0 

Pozabljivost 13 11,7 20 18,0 39 35,1 30 27,0 9 8,1 0 0,0 111 100,0 

Glavobol            8 7,2 30 27,0 38 34,2 17 15,3 14 12,6 4 3,6 111 100,0 

Nepotrpeţljivost, vzkipljivost 13 11,7 19 17,1 42 37,8 32 28,8 4 3,6 1 0,9 111 100,0 

Spremenljivo razpoloţenje 13 11,7 21 18,9 44 39,6 26 23,4 4 3,6 3 2,7 111 100,0 

Ţelja po opustitvi poklica 11 9,9 36 32,4 32 28,8 15 13,5 9 8,1 8 7,2 111 100,0 

Pretirana občutljivost 13 11,7 26 23,4 38 34,2 28 25,2 2 1,8 4 3,6 111 100,0 

Občutek neuspešnosti 17 15,3 28 25,2 35 31,5 21 18,9 6 5,4 4 3,6 111 100,0 

Raztresenost 13 11,7 23 20,7 43 38,7 26 23,4 6 5,4 0 0,0 111 100,0 

Zamišljenost 12 10,8 28 25,2 43 38,7 17 15,3 8 7,2 3 2,7 111 100,0 

Teţave z ţelodcem 10 9,0 41 36,9 28 25,2 15 13,5 11 9,9 6 5,4 111 100,0 

Pretirano ukvarjanje z eno samo mislijo 13 11,7 39 35,1 27 24,3 20 18,0 8 7,2 4 3,6 111 100,0 

Razbijanje srca 10 9,0 43 38,7 20 18,0 26 23,4 11 9,9 1 0,9 111 100,0 

Prebavne motnje 11 9,9 46 41,4 22 19,8 16 14,4 11 9,9 5 4,5 111 100,0 

Spremembe apetita 13 11,7 44 39,6 22 19,8 20 18,0 6 5,4 6 5,4 111 100,0 

Slab spomin 11 9,9 30 27,0 41 36,9 23 20,7 6 5,4 0 0,0 111 100,0 

Ravnodušnost 13 11,7 37 33,3 32 28,8 22 19,8 4 3,6 3 2,7 111 100,0 

Nezainteresiranost 13 11,7 34 30,6 36 32,4 22 19,8 4 3,6 2 1,8 111 100,0 

Nezaupljivost 13 11,7 37 33,3 37 33,3 14 12,6 6 5,4 4 3,6 111 100,0 

Negativne samokritične misli 12 10,8 36 32,4 40 36,0 16 14,4 3 2,7 4 3,6 111 100,0 

Občutki tesnobe 12 10,8 45 40,5 27 24,3 16 14,4 6 5,4 5 4,5 111 100,0 



Priloga 3 

  

  
Brez 

odgovora nikoli redko včasih pogosto 

Zelo 

pogosto skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Teţave s koncentracijo 13 11,7 35 31,5 40 36,0 15 13,5 8 7,2 0 0,0 111 100,0 

Oteţkočeno sprejemanje odločitev 12 10,8 34 30,6 42 37,8 18 16,2 4 3,6 1 0,9 111 100,0 

Neodločnost 14 12,6 31 27,9 46 41,4 15 13,5 5 4,5 0 0,0 111 100,0 

Pretirano potenje 13 11,7 47 42,3 27 24,3 14 12,6 7 6,3 3 2,7 111 100,0 

Izguba smisla za humor 13 11,7 47 42,3 27 24,3 14 12,6 7 6,3 3 2,7 111 100,0 

Depresivnost 15 13,5 49 44,1 28 25,2 11 9,9 4 3,6 4 3,6 111 100,0 

Povišan krvni tlak 11 9,9 54 48,6 24 21,6 16 14,4 4 3,6 2 1,8 111 100,0 

Zapiranje vase 13 11,7 54 48,6 28 25,2 6 5,4 6 5,4 4 3,6 111 100,0 

Odpor do spoznavanja novih ljudi 13 11,7 60 54,1 17 15,3 10 9,0 7 6,3 4 3,6 111 100,0 

Pretirano uţivanje kofeina, nikotina 13 11,7 55 49,5 26 23,4 8 7,2 8 7,2 1 0,9 111 100,0 

Slabo presojanje 14 12,6 41 36,9 48 43,2 6 5,4 2 1,8 0 0,0 111 100,0 

Občutki panike 13 11,7 60 54,1 19 17,1 14 12,6 2 1,8 3 2,7 111 100,0 

Anksioznost 18 16,2 54 48,6 24 21,6 12 10,8 0 0,0 3 2,7 111 100,0 

Pasivnost 15 13,5 47 42,3 39 35,1 8 7,2 2 1,8 0 0,0 111 100,0 

Tresoči glas 12 10,8 59 53,2 27 24,3 7 6,3 3 2,7 3 2,7 111 100,0 

Izogibanje stikom s sodelavci, prijatelji 13 11,7 66 59,5 16 14,4 7 6,3 6 5,4 3 2,7 111 100,0 

Agresivnost 11 9,9 63 56,8 27 24,3 8 7,2 1 0,9 1 0,9 111 100,0 

Mišični krči 13 11,7 63 56,8 26 23,4 7 6,3 1 0,9 1 0,9 111 100,0 

Nervozni trzljaji 11 9,9 72 64,9 17 15,3 6 5,4 5 4,5 0 0,0 111 100,0 

Pogostejše poseganje po pomirjevalih 13 11,7 82 73,9 7 6,3 5 4,5 3 2,7 1 0,9 111 100,0 

Izguba glasu 13 11,7 89 80,2 5 4,5 2 1,8 2 1,8 0 0,0 111 100,0 

 



Priloga 4 

 

 

FREKVENČNA PORAZDELITEV ODGOVOROV NA VPRAŠANJA NAMENJENA IDENTIFIKACIJI PROBLEMA ALI STRESNE 

SITUACIJE 

  
brez 

odgovora nikakor ne večinoma ne večinoma da vsekakor da Skupaj 

  F  % F  % F  % F  % F  % F  % 

Ste se s takšnim problemom ţe kdaj srečali? 12 10,8 18 16,2 36 32,4 24 21,6 21 18,9 111 100,0 

Ali ste vedeli, da se bo ta problem pojavil?         13 11,7 28 25,2 32 28,8 32 28,8 6 5,4 111 100,0 

Ste imeli dovolj časa, da ste se pripravili na to, kako se lotiti problema? 13 11,7 36 32,4 32 28,8 21 18,9 9 8,1 111 100,0 

Ali ste problem, ko se je pojavil, doţiveli kot groţnjo? 12 10,8 46 41,4 31 27,9 11 9,9 11 9,9 111 100,0 

Ali ste problem, ko se je pojavil, sprejeli kot izziv? 12 10,8 25 22,5 31 27,9 31 27,9 12 10,8 111 100,0 

Ali je bil ta problem posledica vašega dejanja? 13 11,7 54 48,6 29 26,1 14 12,6 1 ,9 111 100,0 

Je bil ta problem posledica nečesa, kar je naredil nekdo drug? 12 10,8 28 25,2 17 15,3 31 27,9 23 20,7 111 100,0 

Ste dosegli kaj pozitivnega, ko ste se ukvarjali s problemom? 13 11,7 13 11,7 27 24,3 36 32,4 22 19,8 111 100,0 

Je bil ta problem (ali situacija) razrešen? 12 10,8 20 18,0 17 15,3 30 27,0 32 28,8 111 100,0 

Če je bil problem razrešen, ali se je izšel v vašo korist? 14 12,6 25 22,5 24 21,6 36 32,4 12 10,8 111 100,0 

 


