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 Poučevanje velja za stresen poklic (Borg in Riding, 1991; Kyriacou, 2001).
 Visoka stopnja dlje časa trajajočega stresa pri delu → izgorelost:
sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in zmanjšanja
osebne učinkovitosti (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001).

IZHODIŠČA

 Tudi ob prisotnosti podobnih stresorjev so med učitelji razlike v
zaznanem stresu in izgorelosti : doživljanje stresa in izgorelosti pri
delu napovedujejo tako značilnosti delovnega okolja (Borg in Riding,
1991; Skaalvik in Skaalvik, 2011) kakor tudi osebnostne značilnosti
posameznika (Bolger in Zuckerman, 1995).
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Raziskovalni
načrt

 Tri značilnosti delovnega okolja (delovne obremenitve kot prvi korak v
HRA
delovna zahteva; avtonomija in opora sodelavcev kot
delovna vira);
drugi korak v
HRA
 dve osebnostni značilnosti (ruminacija in refleksija)
 učinki interakcije med zaznanimi značilnostmi delovnega tretji korak v
HRA
okolja in osebnostnimi značilnostmi
kot napovedniki stresa in izgorelosti pri delu v razredu na
velikem vzorcu slovenskih osnovnošolskih učiteljev.

Udeleženci




METODA

439 učiteljev osnovne šole (9.8% moških) iz vseh regij v Sloveniji
Mstarost = 42.49 , SDstarost = 8.86
43.3% učiteljev razredne stopnje (ISCED 1), 36.7% učiteljev predmetne
stopnje (ISCED 2); 20% jih poučuje na obeh stopnjah

Pripomočki
 Vprašalnik delovnih zahtev in virov (Tement in sod., 2013): lestvice delovne
obremenitve, avtonomija in opora sodelavcev
 Vprašalnik ruminacije in refleksije (Trapnell in Campbell, 1999)
 Vprašalnik doživljanja stresa (Cohen, Kamark in Mermelstein, 1983)
 Vprašalnik izgorelosti (Maslach, Jackson in Leiter, 1996): lestvici emocionalne
izčrpanosti in depersonalizacije, združeni v skupno mero izgorelosti
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 Značilnosti delovnega mesta pojasnijo 12 % variance v doživljanju
stresa :
⁻

REZULTATI
Značilnosti delovnega
okolja in osebnostne
značilnosti ter
interakcije med
obojimi kot
napovedniki stresa

delovne obremenitve: β = 23***; avtonomija: β = -18***; opora
sodelavcev: β = -14**.

 Osebnostne značilnosti pojasnijo dodatnih 13 % variance v doživljanju
stresa:
⁻

ruminacija: β = 38***.

 2 % pojasnijo učinki interakcije:
⁻

delovne obremenitve*refleksija: β = .09† ; avtonomija*refleksija:
β = -11*; opora sodelavcev*refleksija: β = 12**

†p < .10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001.
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Slika 1. Učinek interakcije med delovnimi obremenitvami in refleksijo kot napovednik
stresa pri delu v razredu.

Nizka refleksija: ni odnosa med delovnimi obremenitvami in stresom.
Visoka refleksija: višja raven delovnih obremenitev napoveduje višjo stopnjo
doživljanja stresa.
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Slika 2. Učinek interakcije med avtonomijo in refleksijo kot napovednik stresa pri delu v
razredu.

Nizka refleksija: ni odnosa med avtonomijo in stresom.
Visoka refleksija: višja zaznana stopnja avtonomije napoveduje nižjo stopnjo
doživljanja stresa.
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Slika 3. Učinek interakcije med oporo sodelavcev in refleksijo kot napovednik stresa pri
delu v razredu.

Nizka refleksija: visoka stopnja opore sodelavcev napoveduje nižjo stopnjo stresa.
Visoka refleksija: ni odnosa med oporo sodelavcev in stresom.

 Značilnosti delovnega okolja pojasnijo 20 % variance v doživljanju
stresa:

REZULTATI
Značilnosti delovnega
okolja in osebnostne
značilnosti ter
interakcije med
obojimi kot
napovedniki
izgorelosti

⁻

delovne obremenitve: β = 38***; avtonomija : β = -15***; opora
sodelavcev: β = -14**

 Osebnostne značilnosti pojasnijo dodatnih 8 % variance:
⁻

ruminacija: β = 31***.

 1 % variance je pojasnjen z interakcijskimi učinki:
⁻

nobeden izmed interakcijskih učinkov se ni pokazal kot
pomemben napovednik izgorelosti.

*p<.05, **p<.01, ***p<.001.

 Značilnosti učiteljev pojasnjujejo pomemben delež variance tako
doživljanja stresa kot izgorelosti, pri čemer je statistično pomemben
napovednik le ruminacija;

Zaključki in
praktične
implikacije

ukrepi, ki se osredotočajo na preprečevanje ruminacije, kot možen
učinkovit način preprečevanja stresa in (v manjši meri) izgorelosti –
še posebej, če je njihov cilj spreminjanje tako značilnosti učiteljev
kot značilnosti delovnega okolja (npr. supervizijske skupine,
kolegialni koučing).
 Delež variance, ki ga pojasnjujejo osebnostne značilnosti učiteljev, je
višji pri napovedovanju stresa kot pri napovedovanju izgorelosti;
zgoraj omenjeni ukrepi so najverjetneje učinkovitejši v zgodnejših
fazah doživljanja stresa oziroma kot ukrepi za preprečevanje
izgorelosti.
 Refleksija ne napoveduje stresa in izgorelosti, predstavlja pa
moderator v odnosu med zaznanimi značilnostmi delovnega okolja in
doživljanjem stresa.

