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Povzetek

Osredotočile smo se na raziskovanje povezanosti osebne prožnosti zaposlenih glede na
zaznane stile vodenja njihovih vodij, ter povezanosti osebne prožnosti zaposlenih z njihovim
prezentizmom in absentizmom na delovnem mestu. V raziskavi je sodelovalo 101 zaposlenih
(od tega 40 moških), s povprečno starostjo 33,0 let. Z uporabo spletne ankete so bili pri
udeležencih zbrani podatki o zaznanem stilu vodenja svojih vodij, samooceni osebne
prožnosti, demografskih podatkih, samooceni stopnje zaznanega stresa v primerjavi z vrstniki
in oceno lastnega prezentizma ter absentizma na delovnem mestu. Povezave med
preučevanimi konstrukti so v naši raziskavi deloma konsistentne s predhodnimi raziskavami
in sicer, da se nižja osebna prožnost zaposlenih povezuje z njihovim absentizmom, ter da je
zaznana raven transformacijskega stila vodenja pri vodji povezana z višjo ravnjo prezentizma
pri zaposlenih. Rezultati v splošnem osvetljujejo kompleksnost preučevanih konstruktov,
poleg tega pa narekuje potrebo po dodatnem raziskovanju tega in sorodnih področij z uporabo
večjih in bolj reprezentativnih vzorcev.  Z boljšim razumevanjem tega področja bomo tako
psihologi kot tudi zaposleni in vodje lahko gradili bolj spodbudno in vsesplošno boljše
delovno okolje v organizacijah.

Uvod

Številne sociopolitične, tehnološke in ekonomske spremembe, kot je na primer
ekonomska kriza, so povečale potrebo po razumevanju mehanizmov, ki organizacijam
omogočajo, da se s kriznimi razmerami ustrezno spopadajo (Cameron in Dutton, 2013, cit. v:
Baykal, 2018). Vendar vprašanje, zakaj nekaterim organizacijam to uspeva bolje kot drugim,
je še vedno razmeroma neraziskano. Dolgo so se raziskovalci namreč osredotočali predvsem
na te negativne pojave, šele z razvojem pozitivne psihologije pa lahko opazimo premik v
smeri raziskovanja prilagodljivosti organizacije, zlasti z vidika osebne prožnosti (Zehir in
Narcıkara, 2016).

Osebna prožnost predstavlja sposobnost, da se vrnemo na prejšnjo raven delovanja
kljub izkušnjam občutne stiske, torej, da si od stresa čim hitreje opomoremo (Christopher in
Kay, 2010, cit: v Jacobs in Horsch, 2019). Psihološko prožnost, na katero se v naši
raziskovalni nalogi nanašamo, lahko vidimo kot stabilno lastnost, ki se običajno obravnava
kot rezultat, proces ali odgovor na težke izkušnje, ki jih oblikujejo posameznikovi viri v
povezavi z njegovim okoljem, kar vodi do različnih stopenj v različnih življenjskih obdobjih
(Windle idr., 2011, cit.: v Jacobs in Horsch, 2019). Domneva se, da se samoučinkovita
prožnost razvije, ko se ljudje, ki so dovolj opremljeni z viri za spopadanje, učijo preko
izkušenj, zgleda ali spodbude, na osnovi česar lahko sami sklepajo, da zmorejo hitro obnoviti
svojo homeostazo, kar Jacobs in Horsch v svojem članku (2019) opisujeta kot prepričanje v
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lastno prožnost, ki naj bi po njunem mnenju bila še pomembnejša kot prožnost sama. V
preteklih raziskavah so avtorji predvsem proučevali razmerje med le-to, sekundarnim
travmatskim stresom (STS) in izgorelostjo pri delu. Vendar osebna prožnost ni pomembna
zgolj na individualnem nivoju, temveč tudi na organizacijskem, saj osebno prožni
posamezniki vplivajo tudi na osebno prožnost skupine oziroma organizacije, zlasti, kadar ima
tudi vodja organizacije višjo osebno prožnost (Baykal, 2018).

Osebna prožnost vodij in s tem tudi njihovih zaposlenih je pogosto povezana s
prevladujočim stilom vodenja (Nguyen idr., 2016; Baykal, 2018; Zehir in Narcıkara, 2016).
Izraz stil vodenja se nanaša predvsem na značilnosti usmerjanja, razporejanja in motiviranja
skupine ljudi, uporablja pa se v delovnem in poklicnem okolju. Čeprav obstaja veliko
različnih klasifikacij stilov vodenja, smo se v naši raziskavi osredotočile na dva stila in sicer
na transakcijski in transformacijski stil vodenja. Vodje s transakcijskim stilom vodenja si
odnose razlagajo kot transakcijo oziroma izmenjavo, pri kateri obe strani nekaj pridobita,
vodje, ki se poslužujejo takšnega vedenja, pa radi podajajo negativne povratne informacije in
so fleksibilni pri dajanju kazni in nagrad (Sarros, 2001, cit. v: Babnik 2012). Transakcijsko
vodenje je navadno uspešno le na kratek rok, posebej če gre za takojšnjo nagrado. Glavna
pomanjkljivost takšnega vodenja je, da vodje večinoma nimajo zmožnosti ustrezno nagraditi
svoje zaposlene ali pa jih ne nagradijo v primernem časovnem obdobju. Zaposleni tako
izgubijo zaupanje v transakcijo (Sarros 2001, cit. v: Babnik, 2012). Transformacijsko vodenje
pa je opredeljeno kot proces vplivanja na velike spremembe pri vedenju in v organizacijski
kulturi. Vključuje vpliv vodje na podrejene, katerega rezultat je okrepitev podrejenih, da
postanejo gibala v procesu transformiranja organizacije. Gre za deljen proces, ki vključuje
dejanja vodij na različnih nivojih organizacije in ne samo pri vodstvu organizacije
(Boštjančič, 2011). Pojavi se, ko se vodje in podrejeni učijo drug od drugega, kar vpliva na
izboljšanje morale in motivacije vseh zaposlenih (Humphreys in Einstein 2003, cit. v: Babnik,
2012). Vodja svoje zaposlene motivira z ozaveščanjem o pomenu in vrednosti določenih nalog
in rezultatov ter načinu za dosego le-teh. Zaposlene usmerja, da presežejo lastni interes in
delujejo v dobro skupine, organizacije ali širšega okolja, prav tako pa usmerja pozornost na
interese posameznih zaposlenih ter s tem krepi njihovo samozavest in pripravljenost za delo
(Yukl 2003, cit. v: Babnik, 2012). Čeprav povezav med omenjenima stiloma vodenja v
povezavi z osebno prožnostjo še niso raziskovali, so raziskovalci odkrili, da se osebna
prožnost zlasti povezuje z avtentičnim in opolnomočenim stilom vodenja (Nguyen idr., 2016;
Baykal, 2018; Zehir in Narcıkara, 2016). Kljub temu, da ne gre za popolnoma isto
konceptualizacijo stilov vodenja, lahko med transformacijskim stilom vodenja ter avtentičnim
in opolnomočenim stilom vodenja opažamo visoke korelacije, saj se določena vedenja znotraj
teh stilov vodenja prekrivajo (Joo in Nimon, 2014; Amundsen in Martinsen, 2014).

Medtem ko stil vodenja lahko napoveduje osebno prožnost zaposlenih (npr. Nguyen
idr., 2016) pa nas je zanimalo tudi, ali obstaja povezava med osebno prožnostjo ter pojavoma
prezentizma in absentizma na delovnem mestu. Po definiciji je absentizem celotna
neprisotnost na delovnem mestu. Sem štejemo izostanke, zamude, izhode in odsotnost z dela,
ki se v večji meri pojavijo kot reakcija na nezadovoljstvo in ne kot navada (Florjančič idr.,
1999, cit. v: Bučan 2009). V nasprotju z absentizmom pa se prezentizem nanaša na prisotnost
na delovnem mestu, kljub bolezni ali drugim motečim dejavnikom, zaradi katerih zaposleni
niso stoodstotno učinkoviti (Delo in varnost, 2013). Čeprav torej absentizem in prezentizem
pogosto dojemamo kot vedenjski izid (Avey idr., 2006), največkrat kot posledico negativnih
dejavnikov (Thogersen-Ntoumani idr., 2017), pa so ugotovili, da je ta pogled morda preozek
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in ne pojasni variabilnosti v njuni pojavnosti. Posledično se je pojavil interes, da bi ugotovili,
ali morda obstaja povezava s konstrukti pozitivne psihologije, kamor sodi tudi konstrukt
osebne prožnosti (Avey idr., 2006). Tako absentizem kot prezentizem sta preširoka pojava, da
bi jih lahko pojasnili zgolj z enim dejavnikom, vendar kljub temu obstajajo povezave med
njima in osebno prožnostjo (Avey idr., 2006; Thogersen-Ntoumani idr., 2017). Osebno prožen
posameznik bo namreč lažje prestajal stres in bremena delovnega okolja, kar lahko vodi v
manjši absentizem, vendar je povezava med konstrukti precej neraziskana oziroma vezana na
druge mere, ki delujejo kot vmesni člen med konstrukti (npr. stres, depresija;
Thogersen-Ntoumani idr., 2017).

Glede na široko neraziskanost teh področij in zgoraj opisanih značilnosti proučevanih
konstruktov, smo se v sklopu raziskovalne naloge želele osredotočiti na tri glavna
raziskovalna vprašanja:

1. Kakšna je povezanost osebne prožnosti zaposlenih glede na zaznane stile vodenja
njihovih vodij?

2. Kakšna je povezanost osebne prožnosti zaposlenih in absentizma na delovnem mestu?
3. Kakšna je povezanost osebne prožnosti zaposlenih in prezentizma na delovnem

mestu?

Metoda

Udeleženci

V raziskovalnem projektu je sodelovalo 101 udeležencev, od tega 40 moških, katerih delež v
vzorcu je znašal 40%. Povprečna starost udeležencev je bila 33,0 let. Najnižja stopnja
izobrazbe udeležencev je bila končana osnovna šola (2% vseh udeležencev), najvišja pa
Specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti, ki jo je imel le eden izmed
udeležencev, kar predstavlja 1% celotnega vzorca. Preostali udeleženci so se razvrstili glede
na vmesne stopnje izobrazbe, pri čemer ima največ udeležencev najvišjo stopnjo izobrazbe
VI/2. (visokošolski strokovni in univerzitetni program, 1. bol. st.), ki predstavljajo 35% vseh
udeležencev.

Pripomočki

Za namene raziskovalnega problema smo sestavile pripomoček v spletnem orodju
Google Forms (Priloga 1). Sestavljen je bil iz treh delov, prvi del je bil namenjen zbiranju
podatkov o zaznanem stilu vodenja, ki so ga udeleženci reševali za svoje vodje, drugi del
samoocena osebne prožnosti, zaključni del pa so sestavljala demografska vprašanja.

V sklopu demografskih podatkov nas je zanimalo, kakšna je starost, spol in najvišja
dosežena stopnja izobrazbe zaradi povezave teh spremenljivk z osebno prožnostjo. Poleg tega
pa smo udeležence prosile, da ocenijo, koliko stresnih izkušenj menijo, da so imeli v
primerjavi s svojimi vrstniki. Nazadnje pa smo zastavile še dve vprašanji, ki sta se nanašali na
prezentizem (»Kako pogosto ste prisotni na delu kljub bolezni in ostalim utemeljenim
razlogom za odsotnost?«) in absentizem posameznikov (»Kako pogosto ste odsotni z dela,
tudi takrat, ko morda to ne bi bilo nujno potrebno?«).
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Za ocenjevanje osebne prožnosti smo uporabile Kratko lestvico osebne prožnosti (Brief
Resilience Scale, Smith idr., 2008, slovenska priredba: David idr., 2020), ki nam pove, kakšna
je posameznikova sposobnost okrevanja po stresni situaciji. Ocenjevalni pripomoček je
sestavljen iz šestih postavk, ki jih posameznik ocenjuje na 5-stopenjski lestvici (1 =
popolnoma se ne strinjam; 5 = popolnoma se strinjam). Tri izmed šestih postavk so
formulirane pozitivno, tri pa negativno. Končno oceno osebne prožnosti posameznika
predstavlja skupni seštevek posameznih postavk ali njihovo povprečje, nato pa jo umestimo v
eno izmed kategorij, na podlagi kritičnih točk v posameznem vzorcu. Glede na predloge
avtorja (Smith, 2020), smo se odločile, da uporabimo naslednje kategorije s kritičnimi
točkami: zelo nizka (podatki pod 5. percentilom), nizka (podatki pod 20. percentilom), srednja
(podatki med 20. in 80. percentilom podatkov), visoka (podatki nad 80. percentilom), zelo
visoka (podatki nad 95% percentilom).

Zbirale pa smo tudi podatke o zaznanem stilu vodenja njihovih vodij, kar smo
ocenjevale z Vprašalnikom transformacijskega in transakcijskega vodenja (Transformational
and Transactional Leadership Measure, Jensen idr., 2019), ki smo ga za namene raziskovanja
prevedle v slovenski jezik. Vprašalnik nam je omogočal tako samooceno vodij kot oceno
zaposlenih ter oceno trenutnega stanja ali želenega stanja. Glede na zastavljen problem smo se
odločile uporabiti sedanjo obliko vprašalnika, torej oceno trenutnega stanja ter obliko za
zaposlene, ki so bili naša ciljna skupina. Vprašalnik je sestavljen iz 19 postavk, udeleženci pa
na postavke odgovarjajo na 5-stopenjski lestvici (1 = Popolnoma se ne strinjam; 5 =
Popolnoma se strinjam). Končni rezultat smo dobile tako, da smo povprečile postavke
posameznih faktorjev in sicer so avtorji ugotovili štirifaktorsko strukturo stilov vodenja: (a)
transformacijsko vodenje, (b) kontingentno vodenje z nematerialnim nagrajevanjem, (c)
kontingentno vodenje z materialnim nagrajevanjem in (d) kontingentno kaznovanje, pri čemer
zadnji trije faktorji tvorijo konstrukt transakcijskega vodenja.

Postopek

Preden smo začele zbirati udeležence, smo najprej naredile prevod Vprašalnika
transformacijskega in transakcijskega vodenja, pri čemer sta dve kolegici samostojno prevedli
vprašalnik iz angleškega v slovenski jezik, tretja kolegica pa je nato primerjala oba prevoda in
izbrala ustreznejšega oz. naredila kombinacijo obeh. Nato smo vsako postavko skupinsko
diskutirale, da smo prišle do skupnega konsenza pri posameznih postavkah. Ko smo bile
zadovoljne s prevodom, smo oblikovale spletni pripomoček, kamor smo vključile izbrane
vprašalnike in demografske podatke.

Udeležence smo zbirale po metodi snežene kepe, pri čemer smo anketo delile na svojih
družabnih omrežjih.

Podatke smo obdelale s statističnim programom R-Studio in programsko opremo MS
Excel, pri čemer smo uporabile statistične postopke za nenormalne porazdelitve.

Rezultati

Osnovni statistični pregled je pokazal, da so podatki spremenljivk večinoma
nenormalno porazdeljeni, zlasti pri spremenljivki stilov vodenja. Opazimo lahko, da so
udeleženci svoje vodje na postavkah, ki merijo transformacijsko vodenje in kontingentno
materialno nagrajevanje, ocenjevali bolj v pozitivni smeri, nasprotno pa so bolj negativno
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ocenjevali svoje vodje z vidika vodenja preko kaznovanja, kar pomeni, da zaznavajo, da se
tovrstno vedenje s strani vodij pojavlja manj pogosto. Z vidika osebne prožnosti pa so
udeleženci največkrat izbirali srednje vrednosti (60% vseh udeležencev).

Prav tako smo preverile, kakšna je povezanost demografskih podatkov (spol, starost,
stopnja izobrazbe in zaznano število stresnih dogodkov) s spremenljivko osebne prožnosti, da
bi ob pojavnosti statistično pomembnih povezav analizo temu ustrezno prilagodile. Večina
udeležencev je ocenila, da ima enako število stresnih izkušenj kot njihovi vrstniki (49% vseh
udeležencev), medtem ko 37% udeležencev meni, da so stresnih izkušenj v primerjavi z
vrstniki doživeli več. Kljub temu pa niti zaznano število stresnih dogodkov v primerjavi z
vrstniki niti drugi demografski podatki niso pokazali statistično pomembnih povezav z osebno
prožnostjo.

Slika 1.

Korelacijska matrika posameznih spremenljivk izračunanih s Spearmanovim koeficientom
korelacije.

Opomba. Spremenljivke so izračunane na podlagi povprečij postavk: povprečje v kategoriji
Transformacijsko vodenje (mVTTV1), povprečje v kategoriji Kontingentno nematerialno
vodenje (mVTTV2), povprečje v kategoriji Kontingentno materialno vodenje (mVTTV3),
povprečje v kategoriji Kontingentno kaznovanje (mVTTV4), povprečje v skupnem faktorju
Transakcijsko vodenje (mVTTV5), povprečje na lestvici BRS (brs), prezentizem (Prez),
absentizem (Abs).

Med posameznimi stili vodenja in osebno prožnostjo, s Spearmanovim koeficientom
korelacije nismo odkrile statistično pomembnih konsistentnosti povezav (Slika 1). Višina
korelacije med stilom vodenja Transformacijsko vodenje in osebno prožnostjo lahko ocenimo
kot nizko (r(101) = 0,15, p = 0,14), medtem ko se s stilom vodenja Transakcijsko vodenje
osebna prožnost povezuje neznatno (r(101) = 0,06, p = 0,53), kar velja za vse komponente te
spremenljivke z izjemo stila vodenja Kontigentno z materialnimi nagradami (r(101) = 0,18, p
= 0,08). Prav tako nismo odkrile statistično pomembnih razlik v razpršenosti spremenljivk
stilov vodenja glede na stopnjo izraženosti osebne prožnosti, kar smo testirale s
Fligner-Killeen testom homogenosti variance.
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Tudi med osebno prožnostjo in spremenljivko prezentizma nismo nismo odkrile
statistično pomembne povezave (r(101) = -0,1, p = 0,31). Nasprotno pa smo opazile
statistično pomembno negativno korelacijo absentizma in osebne prožnosti  (r(101) = -0,23, p
= 0,02), vendar Fligner-Killen test homogenosti variance ni pokazal, da bi obstajale statistično
pomembne razlike znotraj posameznih ravni osebne prožnosti in stopnjo absentizma (χ2 (4) =
3,76, p = 0,44). Preverile pa smo tudi, ali se morda raven absentizma in prezentizma pojavlja
v povezavi z določenim stilom vodenja. Pokazalo se je, da se pri zaznanem stilu vodenja
Transformacijsko vodenje pojavlja nekoliko manj absentizma (r(101) = -0,23, p = 0,02),
medtem ko se pri zaznanem stilu vodenja Kontingentno vodenje z nematerialnimi nagradami
pojavlja manj prezentizma (r(101) = -0,22, p = 0,03).

Razprava

Prisotnosti povezav med konstruktom osebne prožnosti zaposlenih v povezavi s
konstruktom zaznanih stilov vodenja pri vodji ter konstruktom prezentizma pri naših
udeležencih nismo ugotovile. Nasprotno pa se je pokazala povezava med osebno prožnostjo
zaposlenih in njihovim absentizmom, ter povezanost ravni prezentizma z zaznanim stilom
vodenja pri vodji. Ti rezultati so glede na teoretična izhodišča pričakovani in smiselni. Osebe
z višjo osebnostno prožnostjo bodo doživljale manj subjektivno zaznanega stresa na delovnem
mestu oz. se bodo z njim uspešneje soočale in uporabljale manj nekonstruktivnih strategij
spoprijemanja, kot so npr. absentizem (Thogersen-Ntoumani idr., 2017). Prav tako bodo
posamezniki, ki pri svoji vodji zaznavajo transformacijski stil vodenja čutili višjo stopnjo
motivacije in želje po prisotnosti na delovnem mestu (Humphreys in Einstein 2003, cit. v:
Babnik, 2012), kar je tesno povezano z višjimi ravnmi prezentizma.

Kljub temu, da smo se v raziskavi osredotočile na relativno nepreučevano področje, pa
smo na podlagi pregleda literature vseeno pričakovale več značilnih povezav tudi med
preostalimi konstrukti. Razlog, zakaj do teh povezav v naši raziskavi ni prišlo najverjetneje
izhaja iz relativno nizkega števila udeležencev, uporabljenih merskih pripomočkov in
odgovornega stila udeležencev. Predvsem zaskrbljujoč je visok odstotek podanih sredinskih
odgovorov na Kratki lestvici osebnostne prožnosti. Sklepamo, da je do tega prišlo zaradi
previsoke splošnosti postavk (npr. Opomorem si kmalu po stresnem dogodku.), ob katerih se
udeleženci težko opredelijo s popolnim strinjanjem oz. nestrinjanjem. K bolj reprezentativni
in enakomerni razpršenosti podatkov ter večji jasnosti samih rezultatov bi pripomoglo tudi
večje število udeležencev. Prav tako pa bi bili rezultati lahko statistično značilnejši tudi ob
uporabi drugih, bolj specifičnih in natančnih merskih pripomočkov z večjim številom postavk,
s katerimi bi zajele širšo sliko odgovorov in izraženosti posameznega konstrukta pri
udeležencih.

Kljub navedenim pomanjkljivostim raziskave pa je potrebno izpostaviti, da je nadaljnje
preučevanje teh konstruktov ključno za boljše razumevanje organizacij ter njihove
učinkovitosti. Na samo učinkovitost organizacij in produktivnost zaposlenih namreč med
drugim vplivajo lastnosti in zaznave zaposlenih in vodij, ter kvaliteta odnosa med njimi.
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Zaključki

Rezultati naše raziskave poudarjajo povezavo absentizma z osebnostno prožnostjo
zaposlenih ter povezavo prezentizma z zaznanim stilom transformacijskega stila vodenja. Te
ugotovitve osvetljujejo pomen dela z zaposlenimi in vodjami ter potrebo po nadaljnjem
preučevanju tega področja z namenom osvetljevanja drugih pomembnih dejavnikov, ki
vplivajo na zadovoljstvo in vedenje zaposlenih na delovnem mestu. Z boljšim razumevanjem
tega področja bomo tako psihologi kot tudi zaposleni in vodje lahko gradili bolj spodbudno in
vsesplošno boljše delovno okolje v organizacijah.
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Priloga 1: Spletna anketa

Vpliv zaznanega stila vodenja na osebno prožnost

Pri 5-stopenjski lestvici označite, v kakšni meri se vaša vodja vede kot opisuje postavka, pri
čemer 1 pomeni, da se vaš vodja prav nič ne vede na takšen način in 5, da se povsem vede na
takšen način. Moj vodja: *

1 = Popolnoma
se ne strinjam

2 = Ne
strinjam se

3 = Se niti
ne strinjam
niti strinjam

4 = Se
strinjam

5 =
Popolnoma
se strinjam

Konkretno opredeli
jasno vizijo za
prihodnost
organizacije. 
Vizijo za prihodnost
organizacije
zaposlenim jasno
predstavi.  
Nenehno si
prizadeva, da ustvari
navdušenje za vizijo
organizacije. 
Jasno si predstavlja,
kje naj bi se po
njegovih prepričanjih
organizacija nahajala
čez 5 let.
Prizadeva si, da bi
zaposleni sprejeli
skupne cilje
organizacije.
Trudi se, da vsi
zaposleni delujejo v
smeri vizije
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organizacije. 
Prizadeva si, da
zaposleni vedo, kako
lahko prispevajo k
doseganju ciljev
organizacije. 
Nagradi dosežke
zaposlenih, ko ti
izpolnijo zahteve
nadrejenega.
Nagradi zaposlene
glede na to, kako
dobro opravljajo
svoje delo.
Izpostavlja, kako
bodo zaposleni
nagrajeni, če
naredijo, kar se od
njih pričakuje.
Dopušča, da je
nagrada določena na
podlagi vloženega
truda.
Posameznemu
zaposlenemu daje
pozitivno povratno
informacijo, kadar
delajo dobro. 
Zaposlenim, ki svoje
delo opravljajo
nadpovprečno dobro
jasno pokaže, da jih
ceni.
V splošnem se ne
ozira na posamezne
zaposlene, tudi, če ti
svoje delo opravljajo
skladno s
pričakovanji. 
Osebno pohvali
zaposlene, kadar
svoje delo opravijo
izvrstno.
Zaposlenim dodeli
negativne posledice,
če svoje delo
opravijo slabše od
ostalih zaposlenih.
Poskrbi, da
zaposlene, ki svojega
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dela konsistentno ne
opravljajo skladno s
pričakovanji/merili,
doletijo posledice. 
Ukrepa, kadar se
zaposleni, ki slabše
opravljajo svoje delo,
ne izboljšujejo.
Zaposlenim, ki
svojega dela ne
opravijo po
pričakovanjih, dodeli
negativne posledice.

Sedaj pa nas zanima še, kakšna je vaša osebnostna prožnost in vaši demografski
podatki. Pri 5-stopenjski lestvici označite, v kakšni meri se strinjate s postavko, pri
čemer 1 pomeni, da se s postavko popolnoma NE strinjate in 5, da se s postavko
popolnoma strinjate. *

1 = Popolnoma
se ne strinjam

2 = Ne
strinjam
se

3 = Sem
nevtralen

4 =
Strinjam
se

5 =
Popolnoma se
strinjam

Po težkih časih se hitro
postavim nazaj na noge.
Težko se prebijem skozi
stresne dogodke.
Opomorem si kmalu po
stresnem dogodku.
Po negativnem dogodku
ali izkušnji se težko
vrnem na normalno
raven delovanja.

Ponavadi se prebijem
skozi težke čase z malo
težavami.

Potrebujem veliko časa,
da prebrodim ovire v
svojem življenju.

Starost:*
_______________

Spol: *
o Ženski



11

o Moški
o Drugo:___________________________

Najvišja dosežena izobrazba: *
o Nedokončana OŠ / I. stopnja
o Končana OŠ / II. Stopnja
o Nižje poklicno izobraževanje (2 letno) / III. Stopnja
o Srednje poklicno izobraževanje (3 letno) / IV. Stopnja
o Gimnazijsko, srednje poklicno - tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo

strokovno izobraževanje / V. stopnja
o Višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program / VI/1. stopnja
o Specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni program / VI/2.

stopnja (visokošolski strokovni in univerzitetni program, 1. bol. st.)
o Specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program / VII.

stopnja (magisterij stroke, 2. bol. st.)
o Specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti / VIII/1. stopnja
o Doktorat znanosti / VIII/2. stopnja (3. bol. st.)

Koliko stresnih dogodkov menite, da ste v življenju že izkusili: *
o Manj kot večina oseb moje starosti
o Enako kot večina oseb moje starosti
o Več kot večina oseb moje starosti

Kako pogosto ste odsotni z dela, tudi takrat, ko morda to ne bi bilo nujno potrebno? *
o Nikoli
o Redko
o Včasih
o Pogosto
o Vedno

Kako pogosto ste prisotni na delu kljub bolezni in ostalim utemeljenim razlogom za
odsotnost? *

o Nikoli
o Redko
o Včasih
o Pogosto
o Vedno

Hvala za sodelovanje.


