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1. Povzetek 

 

Strah pred delovnim mestom je povsem nov koncept, na nek način prevzet iz klinične 

psihologije in umeščen na kadrovsko področje. Nanaša se na to, da zaradi vse večjih zahtev 

in obremenitev na delovnem področju pri zaposlenih pogosto prihaja do različnih težav. In 

ena od teh je torej razvoj strahu pred delovnim mestom ali sorodnih, na delovno mesto 

vezanih anksioznosti. Gre za kompleksno motnjo, za katero je značilno, da oseba poroča o 

intenzivnem strahu (ko se približuje delovnemu okolju ali ko nanj pomisli), da se izogiba 

delovnemu mestu in da se anksioznost zmanjša vsakič, ko oseba zapusti delovno okolje. 

Zaradi slabe raziskanosti področja ni podatkov o pogostosti motnje v populaciji, prav tako so 

neraziskane možnosti zdravljenja, ki pa je še posebej oteženo zaradi specifičnosti in 

kompleksnosti delovnega okolja, ki predstavlja dražljaj za razvoj motnje. Glede na to, da je 

področje še precej neraziskano, tudi vprašalnikov za merjenje danega konstrukta ni veliko. 

Izpostavili bi lahko vprašalnik JAS – Job-Angst-Skala (Muschalla in Linden, 2005), s katerim 

lahko ocenjujemo različne vidike na delovno mesto vezane anksioznosti. Ravno tako pa 

lahko dobro oceno različnih vidikov strahu pred delovnim mestom dobimo iz 

standardiziranega intervjuja MINI-WAI – Mini-Work-Anxiety-Interview (Muschalla in Linden, 

2005, 2007). Oba instrumenta se torej osredotočata tako na splošno oceno strahu pred 

delovnim mestom, kot tudi na specifične anksioznosti, ki se povezujejo z delovnim mestom. 

V nadaljnjem raziskovanju bi bilo potrebno merske karakteristike danih instrumentov preveriti 

in normirati na večjih in reprezentativnih vzorcih, torej na splošni in ne na klinični populaciji. 

Poleg tega pa jih prevesti, prirediti in normirati tudi za slovenski prostor. 

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Delo je bistvenega pomena v življenju posameznika, saj omogoča določeno kvaliteto 

življenja, prinaša zadovoljstvo, prispeva k osebnostni rasti. Po drugi strani pa se v delovnem 

okolju pogosto pojavljajo tudi npr. hierarhija in tekmovalnost, konflikti, mobing, strah pred 

odpuščanjem, občutja nekompetentnosti itd. Značilnost teh dejavnikov je, da lahko pri 

zaposlenem še posebej hitro izzovejo anksioznost (Muschalla, 2008). 

 

V najini seminarski nalogi predstavljava relativno nov koncept – strah pred delovnim mestom 

(workplace phobia), ki je definiran v kontekstu specifičnega življenjskega področja 

posameznika – poklicnega področja oziroma delovnega okolja.  

 

Strah pred delovnim mestom je ena izmed oblik na delovno mesto vezanih anksioznosti 

(ang. worplece-related anxieties) in se od njih loči po tem, da zajema celotno delovno okolje. 

To pomeni, da anksiozne reakcije niso omejene na specifične pogoje, osebe ali objekte, 

ampak so vezane na delovno okolje kot celoto (Muschalla, 2008).   

 

Za strah pred delovnim mestom so značilne fobično-anksiozne reakcije, katerih sprožilec je 

delovno okolje posameznika. Ko oseba pomisli na delovno okolje oziroma se mu približuje, 

se pojavijo reakcije, ki so podobne paničnim, prisotno je intenzivno fiziološko vzburjenje. 

Pojavi se močan strah, pospeši se bitje srca, oseba se začne znojiti, pojavijo se tresenje, 

pritisk v prsih in vročinski valovi. Oseba tudi intenzivno išče načine, kako se izogniti takšni 

situaciji, pojavi se jasno izogibajoče vedenje do delovnega mesta. Posledica izogibajočega 

vedenja je resna stopnja trpljenja osebe ter s tem povezano neučinkovito opravljanje 

delovnih obveznosti (Muschalla, 2008).  
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Prva empirična študija, ki omenja termin »workplace phobia« je bila raziskava Hainesa in 

sodelavcev (2002; v Muschalla, 2008), kjer so bili kriteriji za diagnozo strahu pred delovnim 

mestom naslednji: 

– poročanje o intenzivnem strahu, ko se oseba približuje delovnemu okolju ali ko nanj 

pomisli, 

– nezmožnost priti na delovno mesto zaradi resnih anksioznih simptomov, 

– zmanjšanje simptomov, ko oseba zapušča delovno okolje. 

 

Etiološki model 

 

                                                                        ↑ 

 

 

 

                ↑                                                       ↑                                                           ↑ 

 

 

 

Razlogov za razvoj strahu pred delovnim mestom je več, podobno kot pri razvoju drugih 

fobij. Razvoj workplace phobie pa naj bi bil še posebej kompleksen zaradi specifičnih 

pogojev in spodbujevalnih dražljajev na delovnem mestu. Toda bistveno je, da razumemo, 

da imamo opravka tako s situacijskimi (zahteve po dosežku in delovne obremenitve) kot z 

individualnimi dejavniki (kompetence, strategije spoprijemanja ter osebnostne lastnosti 

posameznika). Ti dejavniki so v interakciji in vplivajo na razvoj workplace-related anxieties ali 

v najskrajnejši obliki do workplace phobie (Muschalla, 2008). Specifične, na delovno mesto 

vezane anksioznosti, so pogosto najprej vezane na točno določen aspekt dela, lahko pa 

generalizirajo na celotno delovno okolje in takrat govorimo o strahu pred delovnim mestom 

(Muschalla, 2008). 

 

Izogibanje delovnemu mestu 

 

Izogibanje je pomemben diagnostični kriterij anksioznih motenj in predstavlja strategijo 

spoprijemanja. Pri klientih s strahom pred delovnim mestom se izogibanje pogosto kaže 

skozi dolgotrajen bolniški dopust, pogosto privede do prekinitve delovnega razmerja ali 

predčasne upokojitve. Izogibanje ima tako pomembno negativen vpliv na posameznikovo 

prihodnjo profesionalno kariero in njegov razvoj nasploh. To sicer ni značilno za ostale 

specifične fobije (Greenberg idr., 1999; v Muschalla, 2008). Empirična študija Muschalle 

(2008) prav tako kaže, da dlje kot traja bolniški dopust, večja je verjetnost za to, da 

posameznik trpi za workplace phobio. Za ostale »običajne« anksiozne motnje pa bolniški 

dopust ni tako značilen. Bolniški dopust kot način izogibanja ima torej smisel samo v 

primerih, ko je dražljaj, ki izzove anksiozno reakcijo, delovno okolje. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da je dolg bolniški dopust lahko posledica tudi kakršne koli druge težave 

(Muschalla, 2008). Kljub temu sta Sanderson in Andrews (2006; v Muschalla, 2008) v svoji 

raziskavi ugotovila, da sta znotraj vseh mentalnih bolezni pri zaposlenih, anksioznost in 

depresivnost konsistentno povezana z odsotnostjo od dela.  

 

Obstajata dve glavni teoretični razlagi glede močne povezanosti med bolniškim dopustom in 

strahom pred delovnim mestom: 

Workplace phobia 

 
Workplace-related anxieties 

Strah pred izgubo službe, nadrejenimi, spremembami, konkurenco, odgovornostjo, 
uspehom, preobremenjenostjo; specifična in nespecifična socialna fobija, posttravmatska 
stresna motnja, prilagoditvena motnja … 

Individualni dejavniki Dejavniki, vezani na delovno mesto Drugi situacijski dejavniki 
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1. Dlje časa kot je oseba na bolniškem dopustu (ne glede na vzrok), vedno bolj se 

pojavljajo občutja negotovosti in skrbi glede možnih sprememb, ki so se v tem času 

lahko zgodile. Pojavi se lahko celo strah pred tem, da bo posameznik po vrnitvi 

napaden s strani sodelavcev, ki so morali namesto njega opravljati dodatne naloge. 

Zaradi tega lahko pride do anksioznosti, vezane na delovno mesto in v skrajnem 

primeru do strahu pred delovnim mestom (Muschalla, 2008). 

2. Lahko pa se strah pred delovnim mestom razvije primarno – npr. kot posledica 

izjemno neprijetnih izkušenj. Poledica je izogibajoče vedenje – oseba vzame bolniški 

dopust. To začasno zniža stopnjo anksioznosti, dolgoročno pa vzdržuje strah pred 

delovnim mestom (Muschalla, 2008). 

 

Prevalenca 

 

Ker gre za dokaj nov, še neraziskan koncept, ni podatkov o razširjenosti te motnje v splošni 

delovni populaciji. Pri klinični populaciji (vzorec 230 klientov) pa je kriterij za strah pred 

delovnim mestom izpolnilo 17 % le-teh (Muschalla, 2008). 

 

V največji meri (22 %) je bila motnja značilna za kliente, ki so bili zaposleni v pisarnah, na 

področju administracije ter prav tako pri ne-akademsko izobraženih praktikih na področju 

skrbi za zdravje (21 %). Pri  klientih, ki so delali na področju izobraževanja (9%), je bila 

motnja manj pogosta (Muschalla, 2008). 

 

Povzetek bistvenih ugotovitev: 

– Za strah pred delovnim mestom je značilno, da se pogosto pojavi kot sekundaren 

simptom ali zaplet neke primarne motnje (Muschalla, 2008). 

– Workphobia je najresnejša oblika na delovno mesto vezanih anksioznosti in kar v 80 

% primerov se ta fobija povezuje z dolgim bolniškim dopustom in izgubo delovnega 

mesta (Muschalla, 2008). 

– Pomemben dejavnik, ki se pomembno povezuje s stopnjo na delovno mesto vezane 

anksioznosti, je zaznava visoke delovne obremenitve (Muschalla, 2008). 

– Raziskave kažejo, da se nižja splošna kompetentnost povezuje z na delovno mesto 

vezano anksioznostjo (Muschalla, 2008). 

– Strah pred delovnim mestom se najpogosteje pojavi skupaj s specifično socialno 

anksioznostjo (do določenega nadrejenega ali sodelavca) ali s strahom pred 

neučinkovitostjo (Muschalla, 2008). 

– V raziskavi, kjer so avtorji udeležence z imaginacijo vodili skozi nek, za njih stresen 

dogodek, vezan na delovno mesto, so avtorji primerjali kontrolno skupino z dvema 

kliničnima skupinama – skupino klientov z workplace phobio in s skupino klientov, ki 

so trpeli zaradi stresa na delovnem mestu (toda brez fobičnih simptomov). 

Pomembna razlika, ki se je pokazala, je bila ta, da se je pri skupini udeležencev z 

workplace phobio pojavilo pomembno višja raven vzburjenja (bitje srca) kot pri drugih 

dveh skupinah. Prav tako se je stopnja vzburjenja pomembno znižala, ko so v mislih 

zapustili ta prostor ali dogodek. Poleg tega se je višja raven vzburjenja kazala tudi pri 

nevtralnem dogodku, kar kaže na generalizacijo anksioznih reakcij (Haines, Williams 

in Carson, 2002). 

 

Te ugotovitve so ključnega pomena za zdravje in dobro počutje vsakega posameznika na 

delovnem mestu. Pri stresu na delovnem mestu gre namreč za kumulativen proces, zato je 
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posebej pomembna zgodnja identifikacija stresorjev pri posamezniku in tudi preventivno 

delovanje. Ugotovitve pa razkrivajo tudi dejstvo, da posamezniki, ki razvijejo strah pred 

delovnim mestom, predstavljajo ogromen finančni strošek za delodajalca. Potrebno je 

namreč plačilo zdravljenja, iskanje nadomestnega kadra, trening novih ljudi (Haines, 

Williams in Carson, 2002). 

 

Zdravljenje 

 

Pri zdravljenju fobij je najpogosteje uporabljena metoda izpostavljanje (Hand in Wittchen, 

1988; Linden in Hautzinger, 2005; v Muschalla, 2008). Toda v primeru strahu pred delovnim 

mestom se pojavlja težava, da je izpostavljenost v živo pogosto nemogoče izvesti. Razlog za 

to je kopica dejavnikov, ki jih na delovnem mestu ne moremo nadzirati in posameznika tudi 

ne moremo postopno izpostavljati (Muschalla, 2008). 

 

Alternativen način zdravljenja bi lahko bilo to, da posameznika pošljemo na »hospitacijo« v 

izbrano podružnico podjetja ali na podobno delovno mesto, kjer so se pojavile težave 

posameznika. Toda ta način je lahko koristen predvsem v primeru, da strah pred delovnim 

mestom pri posamezniku ni preveč specifičen, temveč je na nek način generalizirana na vsa 

delovna mesta (Muschalla, 2008). 

 

Kadar pa gre za na delovno mesto vezano anksioznost, ki je posledica nekih specifičnih 

deficitov na delovnem mestu (npr. strah pred nekompetentnostjo pri starejših zaposlenih), je 

zdravljenje lažje. Lahko namreč uporabimo specifičen trening, ki posamezniku pomaga, da 

to veščino usvoji (Beutel idr., 2004; Heitzmann idr., 2008; v Muschalla, 2008).   
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik Job-Angst-Skala – JAS (2005) 

Muschalla, B. in Linden, M. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen ugotavljanju posameznikove anksioznosti (tesnobe), ki se veže na 

delovno mesto. Namenjen je tako zaposlenim kot nezaposlenim posameznikom.  

 Število postavk 70 

 Lestvice - Anksioznost, povezana z zunanjimi dražljaji, in vedenje 

izogibanja (Stimulus-related Anxiety and Avoidance 

Behaviour): Vnaprejšnji strah (Anticipatory Anxiety), 

Izogibanje zaradi strahu (Phobic Avoidance), Pogojena 

anksioznost (Conditioned Anxiety), Splošna anksioznost 

na delovnem mestu (Global Workplace-Anxiety) 

- Socialna anksioznost in mobing (Social Anxieties and 

Cognition of Mobbing): Strah pred izkoriščanjem (Fear of 

Exploitation), Socialna anksioznost (Social Anxiety), Strah 

pred grožnjami (Cognition of Mobbing and Threat) 

- Anksioznost, povezana z zdravjem in telesom (Health- and 

Body-related Anxieties): Anksioznost s hipohondrijo 

(Hypochondriac Anxiety), Panični in fiziološki simptomi 

(Panic and Physiological Sypmtoms), Strah pred nalogami 

(Function-related Anxieties) 

- Misli o pomanjkanju sposobnosti (Cognition of 

Insufficiency): Splošno mnenje o pomanjkanju 

sposobnosti (General Cognition of Insufficiency), Strah 

pred spremembami (Fear of Changes) 

- Skrbi, povezane z delovnem mestu (Job-related Worrying): 

Splošna zaskrbljenost, povezana z delovnim mestom 

(Worrying in the Sense of Job-related General Anxiety), 

Anksioznost, povezana z obstojem (Anxiety Concerning 

Existence) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (0 – nikakor se ne strinjam, 4 – se 

popolnoma strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 20–30 minut  

 Način vrednotenja Za dosežek na posamezni podlestvici se sešteje točno 

določene rezultate na postavkah; za skupni dosežek šteje 

vsota vseh postavk (ključ za vrednotenje) 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (raziskave: klinična populacija in posamezniki s 

kardiovaskularnimi težavami) 
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 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,98 

- Test-retest: r = 0,815 

 Veljavnost - Veljavnost preverjena s MINI-WAI intervjujem 

- Visoka korelacija s STAI-Trait vprašalnikom anksioznosti 

Dostopnost in 

cena 

Dostopen v doktorskem delu: Muschalla, B. (2008). Workplace-related anxieties and 

workplace phobia. A concept of domain-specific mental disorders. Doktorsko 

delo, Nemčija: University of Potsdam, Faculty of human sciences, department of 

psychology. 

  

Prednosti - Poudarek tako na splošni anksioznosti pred delovnim mestom, kot tudi na različnih 

podlestvicah 

- Zanesljiv 

- Veljaven 

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino 

- Veljavnost in zanesljivost preverjena na majhnem vzorcu 

- Dolg vprašalnik 

- Norme na zelo majhnih vzorcih 

Posebnosti - Zelo redko uporabljen 

- Zelo nov vprašalnik, ki bi ga bilo potrebno še dodelati, poleg tega mora posameznik 

poleg danega vprašalnika izpolniti tudi vprašalnik o analizi delovnega mesta. 
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Vprašalnik Die Arbeitsplatzphobieskala – WPS (2008) 

Muschalla, B., Linden, M. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen ugotavljanju anksioznosti (tesnobe) posameznika, ki se veže na 

delovno mesto, predvsem se osredotoča na anksioznost na delovnem mestu in na vedenje 

izogibanja. 

 Število postavk 13 

 Lestvice - Strah na delovnem mestu (Phobic Anxiety) 

- Vedenje izogibanja (Avoidance Behaviour) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (0 – se nikakor ne strinjam, 4 – se 

popolnoma strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 5–10 minut  

 Način vrednotenja Za dosežek na posamezni podlestvici se sešteje točno 

določene rezultate na postavkah, za skupni dosežek šteje 

vsota vseh postavk 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (raziskave za klinično populacijo)  

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,96 

- Razpolovitveni koeficient zanesljivosti 0.97  

 Veljavnost - Veljavnost preverjena s MINI-WAI intervjujem 

Dostopnost in 

cena 

Dostopen v članku: Muschalla, B. in Linden, M. (2009). Workplace phobia – A first 

explorative study on its relation to established anxiety disorders, sick leave, and 

work-directed treatment. Psychology, Health & Medicine, 14(5), 591–605.  

  

Prednosti - Kratek vprašalnik, časovno ekonomičen 

- Zanesljiv 

- Veljaven 

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino 

- Veljavnost in zanesljivost preverjena na majhnem vzorcu 

- V člankih ni navodil  za vrednotenje lestvice (Sta mislili navodil? Ni najbolj razumljivo 

napisano) 

Posebnosti - Zelo redko uporabljen 

- Zelo nov vprašalnik, ki bi ga bilo potrebno še dodelati 

- Ima le 13 postavk, vendar so koeficienti zanesljivosti precej visoki (torej kljub samo 13 

postavkam dokaj dobro opiše določene elemente anksioznosti pred delovnim mestom) 

- Izpeljan oziroma prirejen je iz vprašalnika Job-Angst-Skala 
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Vprašalnik Mini-Work-Anxiety-Interview – MINI-WAI (2005, 2007) 

Muschalla, B. in Linden, M. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Namenjen ugotavljanju in diagnosticiranju različnih, na delovno mesto vezanih anksioznosti, 

hkrati pa tudi diagnosticiranju strahu pred delovnim mestom (workplace phobia). 

 Število postavk Intervjuji so ločeni glede na anksioznost, na katero se vežejo 

(merijo 9 na delovno mesto vezanih anksioznosti in workplace 

phobio), vsak intervju ima okvirno 10 do 20 vprašanj. 

 Lestvice - Postravmatska stresna motnja, povezana z delovnim mestom 

(Workplace-related Posttraumatic Stress Disorder) 

- Prilagoditvena motnja z anksioznostjo povezana z delovnim 

mestom (Workplace-related Adjustment Disorder with 

Anxiety) 

- Prilagoditvena motnja z drugimi težavami, povezana z 

delovnim mestom (Workplace-related Adjustment with Other 

Affect) 

- Specifična socialna fobija, povezana z delovnim mestom 

(Workplace-related Specific Social Phobia) 

- Nespecifična socialna fobija (Workplace-related Unspecific 

Social phobia) 

- Situacijska anksioznost, vezana na delovno mesto 

(Workplace-related Situational Anxiety) 

- Anksioznost na delovnem mestu, vezana na hipohondrijo 

(Workplace-related Hypochondric Anxiety) 

- Anksioznost pred pomanjkanjem sposobnosti, vezana na 

delovno mesto (Workplace-related Anxiety of Insufficiency) 

- Splošna anksioznost, vezana na delovno mesto (Workplace-

related generalized Anxiety-worrying) 

- Fobija pred delovnim mestom (Workplace Phobia) 

Poleg tega se intervju osredotoči na dve motnji, ki sta posledici 

anksioznosti in strahu pred delovnim mestom: 

- Udeležba na delovnem mestu (Work participation disorder) 

- Učinkovitost na delovnem mestu (Work performance 

disorder) 

 Ocenjevalna lestvica Metoda prisilne izbire (da ali ne) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno 

 Čas izpolnjevanja Od 15 minut (odvisno od posameznikovih težav)  

 Način vrednotenja Intervju se vrednoti sproti, na podlagi tega se izbira naslednja 

(nadaljnja) vprašanja 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 
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 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,89  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Dostopen v doktorskem delu: Muschalla, B. (2008). Workplace-related anxieties and 

workplace phobia. A concept of domain-specific mental disorders. Doktorsko delo, 

Nemčija: University of Potsdam, Faculty of human sciences, department of 

psychology. 

  

Prednosti - Poudarja različne anksioznosti, vezane na delovno mesto, kot fobijo pred delovnim 

mestom (workplace phobia) 

- Zanesljiv 

- Intervju je strukturiran, se prilagaja udeležencu (intervjuvar lahko, glede na navodila, 

preskakuje vprašanja ali zastavlja dodatna) 

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino 

- Zanesljivost preverjena na majhnem vzorcu 

- Ni podatka o veljavnosti 

Posebnosti - Zelo redko uporabljen 

- Zanimivo je, da je za delovno mesto prirejen na podlagi diagnostičnega intervjuja MINI 

International Neuropsychiatric Interwiev (Sheehan idr., 1994), s pomočjo katerega na 

podlagi DSM-V diagnosticiramo različne motnje.  
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

Za področje anskioznosti na delovnem mestu in strahu pred delovnim mestom (wokphobie 

oziroma workplace phobie) sva našli razmeroma majhno število vprašalnikov. Glede na to, 

da je to precej novo in neraziskano področje, je to normalno. Predvsem naju je zmotilo, da 

so pri izvedbi ali priredbi vseh vprašalnikih oziroma intervjuju večinoma sodelovali isti avtorji, 

zanimivo bi bilo videti, kako bi le ta fenomen pojmoval kdo drug. Ravno tako se problem 

kaže v tem, da se zgoraj navedenih vprašalnikov ne uporablja pogosto. 

 

Pri vseh vprašalnikih in intervjuju je problem tudi, da so bili preverjeni na zelo majhnih 

vzorcih, poleg tega predvsem na klinični populacijah. Vprašalniki sicer so normirani, 

rezultate posameznika lahko primerjamo z rezultati drugih posameznikov, vendar vzorci 

največkrat niso reprezentativni in iz tega razloga so rezultati težje primerljivi.  

 

Ne vprašalnika JAS in WPS ter intervju MINI-WAI niso prirejeni za slovenski prostor, niso 

prevedeni v slovenščino in nimajo slovenskih norm.  

 

Pri vprašalniku JAS – Job-Angst-Skala (Muschalla in Linden, 2005) se zdi pomembno 

izpostaviti to, da je vprašalnik, kljub 70 postavkam, preprost za izpolnjevanje, ravno tako tudi 

vrednotenje ni zelo zahtevno. Predvsem je pozitivno to, da zajame več različnih vidikov 

strahu na delovnem mestu, različne anksioznosti, hkrati pa poda dobro oceno splošne 

anksioznosti na delovnem mestu oziroma strahu pred delovnim mestom (workplace phobia). 

Glede na to, da je bi vprašalnik preverjen in normiran na zelo majhnih vzorcih, bi kot problem 

lahko izpostavili njegove merske karakteristike. Zanesljivost in veljavnost sta na danem 

vzorcu sicer visoki, zanimivo bi ju bilo preveriti na splošni populaciji.  

 

Vprašalnik WPS – Die Arbeitsplatzphobieskala (Muschalla in Linden, 2008) je krajša oblika 

vprašalnika JAS. Kot prednost lahko štejemo to, da je časovno bolj ekonomičen in iz tega 

vidika lažji za izpolnjevanje in vrednotenje, vendar pa ravno zato manj informativen. Poda le 

oceno strahu na delovnem mestu in izogibanje. Avtorji so ugotovili visoko zanesljivost in 

veljavnost, vendar se zopet pokaže problem velikosti in reprezentativnosti vzorca.  

 

Intervju Mini-Work-Anxiety-Interview – MINI-WAI (Muschalla in Linden, 2005, 2007) je 

prirejen iz intervjuja MINI International Neuropsychiatric Interview (Sheehan idr., 1994), ki je 

namenjen diagnosticiranju različnih motenj po kriterijih DSM-IV. Le-to lahko predstavlja 

prednost intervjuja MINI-WAI, saj ima intervju MINI dobre psihometrične značilnosti in je 

pogosto uporabljen. Hkrati bi se bilo potrebno še v večji meri osredotočiti tudi na sama 

vprašanja in intervju še bolj prilagoditi področju anksioznosti na delovnem mestu. Prednost 

danega intervjuja se kaže v tem, da je prilagojen udeležencu, prvih nekaj vprašanj za vsako 

področje je presejalnih. Če se simptom ne pokaže (posameznik odgovori negativno), potem 

se intervju nadaljuje pri drugih težavah oziroma motnjah. Pomembno je izpostaviti tudi, da 

dobro poda splošno oceno strahu na delovnem mestu (workplace phobia), kot tudi oceno 

specifičnih anksioznosti, ki so povezane z delovnim mestom. Hkrati pa se osredotoči tudi na 

dve motnji, ki se razvijeta kot posledica na delovno mesto vezanih anksioznosti, le-to sta 

udeležba na delovnem mestu (work participation disorder) in učinkovitost na delovnem 

mestu (work performance disorder).  
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Pripomočka, ki se nama zdita najbolj primerna za uporabo, sta torej vprašalnik JAS in 

intervju MINI-WAI, saj podata dobro oceno različnih vidikov na delovno mesto vezanih 

anksioznosti in tudi strahu pred delovnim mestom (wokplace phobia). Glede na to, da sta 

tako JAS kot MINI-WAI precej časovno neekonomična, bi bilo dobro narediti še presejalni 

preizkus, ki bi ločil med posamezniki, ki imajo določen strah pred delovnim mestom ali na 

delovno mesto vezano anksioznost, od tistih, ki opisanih težav nimajo. Na ta način bi se 

lažje osredotočili in pomagali posameznikom, ki težave imajo.  

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

Glede na to, da je področje z delom povezane anksioznosti še precej neraziskano, bi bilo 

potrebno le tega še dodatno raziskati, predvsem pa definirati oziroma narediti skupno 

definicijo opisanih anksioznosti. Le to bi pripomoglo tudi k nadaljnjem raziskovanju in tudi 

razvoju vprašalnikov in drugih merskih instrumentov. 

 

Ena od možnosti bi bila narediti kvalitativno analizo in preko le te še bolj podrobno opisati in 

razdelati področje na delovno mesto vezane anksioznosti. Na ta način bi dobili dober 

vpogled v dano področje, hkrati pa bi v nadaljnje raziskovanje in sestavo vprašalnikov lahko 

vključili še dodatna področja, ki se povezujejo z na delovno mesto vezanimi anksioznostmi. 

Mogoče bi bilo dobro narediti tudi presejalni test, ki bi omogočal hitro in natančno ločevanje 

med posamezniki, ki imajo in tistimi, ki nimajo težav. Le to bi omogočalo hitrejše odkrivanje 

rizičnih posameznikov, poleg tega bi jim lahko v večji meri posvetili in izoblikovali različne 

intervence, programe, ki bi jim pomagali. 

 

Pri vprašalnikih in intervjujih bi bilo potrebno preveriti zanesljivosti, veljavnost in ostale 

psihometrične značilnosti na večjih vzorcih, ki bi bili reprezentativni za celotno populacijo. 

Poleg tega bi bilo potrebno vprašalnike in intervju tudi normirati. 

 

Glede na to, da zgoraj navedeni vprašalniki in intervju še niso prevedeni in prirejeni za 

slovenski prostor, se zdi pomembno vsaj enega od njih prevesti, prirediti in normirati, saj 

lahko predpostavimo, da se težava na delovno mesto vezanih anksioznosti pojavlja tudi v 

slovenskem prostoru. Hkrati pa se pojavi tudi vprašanje kako se na delovno mesto vezane 

anksioznosti kažejo med kulturami. Merske instrumente bi bilo potrebno prirediti za več 

držav, ki se kulturno razlikujejo in preveriti ter razložiti razlike, če se le te pojavijo.  
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