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Teoretično ozadje 

 Brezposelnost za večino posameznikov predstavlja 
stresni dogodek, ki vpliva na posameznikovo nižje 
psihično blagostanje, preko zmanjšane 
zadovoljitve temeljnih psihičnih potreb.  

 



Funkcije zaposlitve in temeljne 

psihične potrebe 

 Model latentne deprivacije (Jahoda, 1981) 

5 koristi zaposlitve: struktura časa, redna aktivnost, status in 
identiteta, skupni cilji, socialni stiki 

 

 Teorija samodoločenosti (Deci in Ryan, 2000) 

3 temeljne psihične potrebe: avtonomnost, kompetentnost, 
povezanost 

 

Zadovoljene temeljne potrebe – nujno za posameznikovo 
osebnostno rast, integriteto in zdravje. 

 



Psihično blagostanje 
 Subjektivno emocionalno blagostanje 

Občutje zadovoljstva z življenjem (kognitivna komponenta), 
pozitivni afekt in negativni afekt (emocionalni komponenti). 

 Psihološko blagostanje 

Zaznava uspešnosti v eksistencialnih izzivih življenja – pozitivno 
oz. optimalno delovanje posameznika v okviru 
samouresničevanja. 

 Socialno blagostanje 

V kolikšni meri posameznik dobro deluje v svojem socialnem 
svetu. 

 



Osebnost in demografske 

spremenljivke 
Različni ljudje na iste situacije reagirajo različno – zaznavajo 
in ocenijo pogoje glede na pričakovanja, vrednote, izkušnje, 
osebnost… 

 

Model velikih pet osebnostnih lastnosti in osebnostna 
čvrstost 

 

Spol 

Starost 

Zakonski stan 

Trajanje brezposelnosti  

 



Problem  

Psihično blagostanje in zadovoljitev temeljnih psihičnih potreb 
pri brezposelnih v primerjavi z zaposlenimi  

 

Značilnosti blagostanja med brezposelnimi 

 

Osebnost kot napovednik blagostanja  

 



Hipoteze 
 H1: Psihično blagostanje je pri brezposelnih nižje kot pri zaposlenih. 

 H2: Psihično blagostanje brezposelnih moških je nižje kot blagostanje brezposelnih žensk. 

 H3: Za brezposelne osebe, ki so poročene ali imajo stalnega partnerja, je značilno višje 
psihično blagostanje kot za samske brezposelne osebe. 

 H4: Za brezposelne osebe, ki so v zgodnji odraslosti, je značilno nižje psihično blagostanje 
kot za brezposelne osebe na prehodu v odraslost in brezposelne osebe v srednji odraslosti. 

 H5: Za osebe, ki so dolgotrajno brezposelne je značilno nižje psihično blagostanje. 

 H6: Zaposleni v večji meri uspejo zadovoljevati temeljne psihične potrebe kot brezposelni. 

 H7: Psihično blagostanje lahko napovedujemo s statusom, z zadovoljenostjo temeljnih 
psihičnih potreb, velikimi petimi osebnostnimi lastnostmi (najbolj z dimenzijama 
ekstravertnost in nevroticizem) in osebnostno čvrstostjo. 



Metoda 
 Udeleženci 

N = 200 (103 zaposleni, 97 brezposelnih) 

 Pripomočki  

- Vprašalnik zadovoljitve temeljnih potreb (General Need Satisfaction Scale 
- GNSS; Gagne, M., 2003) 

- Vprašalnik petih velikih faktorjev (Big Five Inventory - BFI; John, Donahue 
in Kentle, 1991) 

- Vprašalnik mentalnega zdravja (Mental Health Continuum - MHC-LF; 
Keyes, C., 2002) 

- Vprašalnik osebnostne čvrstosti (Dispositional Resilience Scale II, kratka 
oblika: DRS – II; Sinclair, R.R. in Oliver, C.M., 2003) 

 Postopek  

Izpolnjevanje vprašalnika preko spleta in v fizični obliki 

 



Rezultati in razprava 
Razlika v psihičnem blagostanju glede na 

zaposlitveni status 
 Subjektivno emocionalno blagostanje 

 
 

 
 

 Psihološko in socialno blagostanje 
 
 
 
 

 
Soc. blagostanje pri brezposelnih višje kljub vsemu se dobro znajdejo v 
svojem socialnem svetu 
Hipotezo delno potrdim 

 

Pomembna razlika  brezposelni 
manj zadovoljni s svojim življenjem 
in doživljajo manj prijetnih emocij 
kot zaposleni  



Razlika v zadovoljenosti temeljnih psihičnih 

potreb glede na zaposlitveni status 
 
 
 
 
 
 
Kompetentnost: ni občutka, da je delo dobro opravil; ni pozitivnih 
povratnih informacij 
Avtonomnost: veliko časa, avtonomno izbirajo, ampak omejeni 
zaradi denarja 
Povezanost: drugo okolje, kjer je prav tako možno zadovoljiti 
potrebo 
 
Hipotezo delno potrdim 

 



Razlike v psihičnem blagostanju brezposelnih glede 

na demografske spremenljivke (spol, starost, stan in 

trajanje brezposelnosti) 

Ne pride do pomembnih razlik  ne potrdim hipotez 

 

Spol: tradicionalne vloge niso več tako aktualne, višji 
N pri ženskah 

Stan: Kvaliteta odnosa, vprašanje glede otrok 

Starost: prehod v odraslost – ne razvijejo poklicne 
identitete; srednja odraslost  - šok 

Trajanje brezposelnosti: vpliv socialne mreže, vpliv 
starosti? 



Napovedovanje subjektivnega blagostanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Status, petfaktorski model osebnosti in dimenzije osebnostne 
čvrstosti – pomembni napovedniki  

 Nevroticizem 
 Zadovoljenost temeljnih psihičnih potreb - nepomemben 

napovednik 
 



Omejitve raziskave 

 Izhajala le iz pogleda, da je zaposlitev na splošno 
koristna za psihično blagostanje  psihično 
blagostanje pred izgubo zaposlitve? 

 Več oz. druge moderatorske spremenljivke 

 Zbiranje podatkov 

 Odstopanje od normalne distribucije pri 
psihološkem in socialnem blagostanju 

 Slabe velikosti učinka 

 Velik razpon trajanja brezposelnosti 

 



Vrednost raziskave 

 Učinek brezposelnosti ni univerzalen 

  Upoštevati veliko število dejavnikov  

 Lahko identificiramo tiste brezposelne, ki so še 
posebej potrebni dodatne ali specialne pomoči  

 Uporabne ugotovitve za tiste, ki delajo z 
brezposelnimi 
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