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UVOD
Poklicni stres in izgorelost imata številne posledice za življenje posameznika, ki se
kažejo tako na intrapsihični, interpersonalni kot tudi sistemski ravni. Akumuliran stres
in izgorelost prizadeneta posameznikovo psihofizično zdravje ter posledično njegov
način socialnega funkcioniranja. Posledice so tako vidne tudi na področju partnerskih
odnosov in delovanja družinskega sistema.
V magistrskem delu želimo podrobneje predstaviti stres in izgorelost, ki ju doživljajo
policisti v povezavi z zadovoljstvom s partnerskim in družinskim življenjem. V prvem
poglavju bomo širše predstavili sam koncept stresa, njegove dolgoročne posledice, ki se
kažejo na telesni, kognitivni, emocionalni, vedenjski in socialni ravni ter med katerimi
je tudi izgorelost. Prav tako bomo predstavili pomen spoprijemanja z njim ter religijo
kot enega od možnih načinov za to.

V nadaljevanju sledi poglavje o stresu in izgorelosti pri policistih, kjer se bomo
dotaknili najpogostejših stresorjev, ki se pri tem poklicu pojavljajo (tako operativnih kot
tudi organizacijskih). Zanimalo nas bo, kakšne posledice imajo le-ti na policistovo
življenje (še posebej, če so bili stresorji nekoliko hujši in se posledice kažejo kot
potravmatska stresna motnja) in kakšnih načinov soočanja se običajno poslužujejo.

V tretjem poglavju se bomo ukvarjali s pojmom zadovoljstva s partnerskim odnosom in
družinskim življenjem. V okviru zadovoljstva s partnerskim odnosom bomo razpravljali
o dejavnikih, ki prispevajo k višjemu zadovoljstvu, oziroma tistih, ki ga znižujejo.
Pomembni dejavniki, ki pozitivno pripomorejo k zadovoljstvu, so partnersko zaupanje,
skupno preživljanje časa, zdrava intimnost, zmožnost emocionalne regulacije obeh
partnerjev in kapaciteta za spoprijemanje s stresom, ki jo premore posameznik.
Četrto poglavje bo namenjeno specifiki policijskih družin in dinamiki partnerstva, kjer
je vsaj eden od partnerjev policist. Predvsem se bomo dotaknili konflikta med delom in
družino, ki lahko prinaša številne negativne posledice, hkrati pa je lahko »razlivanje«
enega področja v drugega v določenih okoliščinah tudi koristno. Zanimalo nas bo, kateri
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so najpogostejši stresorji, ki se pojavljajo v policijskih družinah, kakšne so posledice leteh za družinsko življenje in kaj se dogaja na področju družinskega življenja, ko se
posameznik sooča s posledicami travme. Predvsem bomo razčlenili nekatere specifične
vzorce, ki so prisotni v policijski subkulturi in se odražajo na delovanju v intimnejšem
prostoru.
V nadaljevanju bomo skušali zajeti nekatere smernice in terapevtske usmeritve, ki bi jih
bilo smiselno upoštevati oziroma se jih zavedati pri terapiji parov in družin, kjer je vsaj
eden policist. Ugotavljali bomo, s kakšnimi viri razpolaga posameznik, kako mu lahko
pri spoprijemanju pomaga organizacija, kakšen je učinek pomoči s strani širše socialne
podpore in s strani partnerja ter družine kot najintimnejših členov. Na koncu tega
poglavja bomo podali tudi konkretne smernice za terapijo s pari in družinami policistov.
Na podlagi teoretičnih izhodišč bomo oblikovali hipoteze, ki jih bomo preverjali s
kvantitativno raziskavo, ki jo bomo izvedli na vzorcu policistov. Zanimalo nas bo
predvsem, s katerimi stresorji se le-ti srečujejo, v kolikšni meri se pri njih kaže
izgorelost in kako posega v njihovo družinsko in partnersko življenje. Poleg tega nas bo
zanimalo še, kako glede na policistovo poklicno obremenjenost doživljajo kvaliteto
partnerskega odnosa in družinskega življenja njihove partnerke, zato bomo v raziskavo
vključili še kvalitativni del (z nekaj partnerkami policistov bomo izvedli intervjuje).
V zaključnem delu naloge bomo poskušali izsledke naše raziskave povezati s
predhodnimi teoretičnimi okvirji ter podali omejitve pri raziskovanju, na katere smo
naleteli.
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1. STRES IN IZGORELOST
1.1 Stres
Stres kot vsakodnevni spremljevalec našega življenja je posledica različnih dejavnikov
– stresorjev, ki so bodisi fiziološke (telesne poškodbe, utrujenost, izčrpanost, mraz,
vročina, močan hrup, nezadostna razsvetljava itd.), kognitivne (zahteve, ki presegajo
nivo povprečne delovne kapacitete) ali psihogene narave (neprijetni, ogrožajoči notranji
dejavniki) (Musek 1997, 346), med slednje uvrščamo tudi namišljene ali potencialne
grožnje in težave, ki jih človek predvideva ali jim ni kos, strahove, travmatične spomine
in asociacije (Ihan 2005, 16). Stresorji so torej dejavniki, ki porušijo našo notranjo
homeostazo. Razlikujemo jih glede na trajanje, in sicer ločimo kratkotrajnejše stresorje,
ki se pojavijo ob spreminjajočih življenjskih dogodkih (npr. izguba službe, razveza) ali
pa kronične (revščina, vsakodnevne obveznosti), ki jih je težje prepoznati, saj lahko
trajajo vrsto let in nanje nismo pozorni (Musek 1997, 346).

Hans Selye je bil eden od pionirjev v raziskovanju stresa. Stres je definiral kot sindrom
nespecifične obolelosti, ki ga lahko sproži vse, kar prizadene človeški organizem
(Martin, Kelley in Eklund 1999). Psihološki odziv na stres je poimenoval splošni
adaptacijski sindrom. V prvi fazi - fazi aktivacije (alarmna reakcija) se poviša raven
stresnih hormonov (adrenalina, noradrenalina in kortizola). Kadar so zunanji dogodki
zaznani kot ogrožajoči, se v našem telesu sproži specifičen fiziološki odziv. V
hipotalamusu se proizvaja peptidni hormon kortikoliberin (CRH), ki neposredno
pospešuje aktivacijo simpatikusa, vpliva na delovanje imunskega sistema, zlasti pa na
izločanje akrenokortikotropnega hormona (ACTH) iz hipofize v krvni obtok. ACTH
potuje po krvi do skorje nadledvične žleze in tam spodbudi proizvodnjo steroidnega
hormona kortizola. Koncentracija kortizola v krvi začne naraščati nekaj minut po stresu,
njegovi učinki na telo pa se polno izrazijo v nekaj urah. Kortizol močno pospeši
katabolne procese: razgradnjo lipidov, sladkorjev in proteinov, posledica je povečana
koncentracija krvnega sladkorja, maščobnih kislin in aminokislin – vse to pa lahko
organizem porabi za povečane telesne obremenitve in regeneracijo. Kortizol ima velik
vpliv na imunski odziv. Na splošno ga zavre, ker oteži aktivacijo limfocitov, zmanjša
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izločanje citokinov in poveča odmiranje limfocitov. Tak avtonomni stresni odziv
pripravi telo na napad ali beg, saj je delovanje našega organizma močno vzburjeno.
Tovrsten odziv je koristen zlasti za živali v kratkotrajni, ogrožajoči nevarnosti, bil je
nujen za preživetje naših prednikov, danes pa tak odziv telesa služi ljudem v primerih
okužbe (pomaga uravnavati imunski sistem), pri vrhunskih športnikih, vojaških akcijah
ali v podobnih okoliščinah, kjer mora biti telo aktivirano in pripravljeno na
spoprijemanje z novo, nam stresno situacijo. Sicer pa je sodobni človek redko v
situaciji, ko bi mu avtonomni stresni odziv koristil (Ihan 2005, 18-19). Faza aktivacije
sama po sebi ne bi bila nevarna, saj je nujna za naše preživetje. Nevarna pa postane
takrat, ko traja dlje časa in je naše telo tudi dlje časa aktivirano in s tem izpostavljeno
delovanju stresnih hormonov.
Druga faza – faza odpora kaže jasno sliko o tem, da je raven stresnih hormonov precej
povišana, kar posledično pomeni, da lahko pride do povišanega krvnega sladkorja v
telesu, povišanega krvnega tlaka, motenj v spolnosti, prehranjevanju, odpora do dela in
do ljudi ter povišane agresivnosti (Schmiedel 2011, 27). V tej fazi se posameznika
počasi loteva izčrpanost, saj so simptomi vedno bolj izraženi in tudi neprijetni,
posameznikove energetske zaloge pa se praznijo.
Zaradi daljše izpostavljenosti stresorjem se naš organizem odziva s povišanim
izločanjem stresnih hormonov, predvsem kortikalnih hormonov nadledvične žleze, z
namenom, da bi se ponovno vzpostavilo psihofizično ravnotežje (ravnotežje med
zahtevami okolja in sposobnostjo posameznika, da te zahteve izpolni). Kadar so zahteve
ugodno rešene, delovanje stresorja preneha – stres je takrat ugodna vzpodbuda za
aktivnost in delo. Če posameznik ne zmore ugoditi zahtevam okolja, se stresno
dogajanje ponavlja, organizem pa se je prisiljen odzvati s prilagoditveno reakcijo, saj so
v telesu nenehno prisotne povečane količine nadledvičnih hormonov. Takšno stanje
povzroča opazne funkcijske motnje, zlasti psihosomatske bolezni (Ščuka 1999, 67).
Povišano in dolgotrajno delovanje stresorjev vodi v tretjo fazo – fazo izčrpanosti, kjer
se posameznik znajde na robu svojih moči, njegove energetske zaloge pa se počasi
praznijo. V telesnem funkcioniranju je značilen močan upad imunoloških moči,
doživljanje vse večje telesne izčrpanosti, hkrati pa se kažejo spremembe tudi na
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psihičnem (npr. vse večji občutki nemoči, brezupa in brezvoljnosti, težave s
samozaupanjem) in kognitivnem nivoju (npr. težave z zbranostjo, razmišljanjem)
(Rakovec-Felser 2002, 55). Če povzamemo, se izgorelost kaže na različnih področjih
posameznikovega življenja, tako na telesnem, čustvenem, kognitivnem in vedenjskem
kot na socialnem.

Slika 1. Splošni adaptacijski sindrom (Musek 1993, 364)

V nadaljevanju raziskovanj je Lazarus (1966) stres poimenoval kot proces, pri katerem
okoljski ali psihološki dogodki (stresorji) ogrozijo varnost oziroma dobro počutje
posameznika. V kasnejših obdobjih so številni avtorji stres različno poimenovali, za
namene naše raziskave pa bomo uporabili Mikolajevo (2004, 2) definicijo, ki stres
definira kot nezmožnost spoprijemanja z zaznano grožnjo (realno ali imaginarno)
posameznikovi mentalni, fizični, emocionalni ali duhovni drži, ki se zrcali preko
specifičnih kognitivnih, emocionalnih, fizioloških in vedenjskih odgovorov oziroma
prilagoditev.
Ljudje se različno odzivamo na podobne dejavnike in situacije. Ali bo določena
situacija prepoznana kot stresogena, je odvisno od posameznikove osebnosti, njegovih
preteklih izkušenj, vrednot in aktualne situacije. Številni avtorji menijo, da bolj kot
sama objektivnost situacije na posameznika vpliva njegova subjektivna ocena.
Posameznikove emocionalne in vedenjske reakcije ob nekem dogodku so torej odvisne
od njegovih osebnih prepričanj in ne toliko od dogodka samega. Tisti posamezniki, ki
so sposobni nadzorovati svoje avtomatične disfunkcionalne misli in reakcije, ko naletijo
na problem, v manjši meri zaznavajo in doživljajo stres (Rakovec-Felser 2002, 61).
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Pomemben proces je torej notranja presoja posameznika. Če nek dogodek posamezniku
predstavlja stresor, mu mora biti osebno pomemben, prav tako pa mora posameznik
doživeti neujemanje med zahtevo situacije in lastnimi sposobnostmi spoprijemanja z njo
(Černigoj-Sadar 2002, 84). Individualna stresna reakcija je torej odvisna od tega, kako
človek interpretira in oceni dogodek: kot škodljiv oziroma kot izgubo (dejansko ali
anticipirano), kot zastrašujoč ali kot poln izziva. Do zaznane ogroženosti pride takrat,
ko situacija zahteva več od razpoložljivih kapacitet spoprijemanja, to stanje pa
spremljajo negativna čustva (negativni stres – distres). Do izziva pride takrat, ko oseba
ocenjuje situacijo kot zahtevno in potencialno rizično, toda obvladljivo, kar spremlja
čustvo vznemirjenja in pričakovanja (pozitivni stres – eustres).
Seaward (1994) je združil razmišljanja Selyeja in Lazarusa in opisal stresno reakcijo
preko štirih faz:
 Faza 1 − stresor: dogodek oziroma situacija, ki predstavlja signal (stimulus
oziroma stresor) in ga običajno zaznamo preko čutil (stresorji so lahko tudi
spomini, misli, emocije).
 Faza 2 − lastna percepcija: možgani lahko zaznajo stimulus kot grožnjo ali pa
kot neogrožajočo situacijo. Če le-ta ni interpretiran kot grožnja, stresni odziv
pojenja in se konča. V primeru, ko možgani stimulus interpretirajo kot grožnjo,
se simpatični živčni sistem in endokrini sistem močno aktivirata.
 Faza 3 − stresni odziv: stanje, v katerem pride do psihološkega, kognitivnega,
afektivnega in vedenjskega odziva na ogrožajočo situacijo. Psihološki odziv, ki
se imenuje tudi boj-beg, se kaže v delovanju simpatičnega živčnega sistema
(živčni in endokrini sistem se aktivirata in telo ostaja v takem stanju, dokler
grožnja ni odstranjena ali pa se z dolgotrajnejšim stanjem povišanega delovanja
simpatičnega živčevja naše telo utrudi in postane preobremenjeno).
 Faza 4 − relaksacija ali izčrpanost: telo se vrne v homeostazo, se umiri, lahko pa
preobremenjenost traja dlje časa in tako poškoduje naše notranje organe in naše
funkcioniranje (bolezen ali celo smrt).

6

1.2 Posledice dolgoročnega stresa
Človek se na stres odziva telesno, duševno in socialno. Danes je dognano, da lahko
kopičenje distresa negativno vpliva ne samo na duševno počutje, temveč tudi na telesno
zdravje. Negativni stres se pojavlja kot dejavnik tveganja pri nekaterih obolenjih, zlasti
pri tistih, ki jim pripisujemo psihosomatsko naravo. Dolgotrajna izpostavljenost
stresnim dogodkom vpliva na fiziološko in psihološko funkcioniranje posameznika,
pogosto se zaradi dolgotrajnega delovanja stresorjev spremenijo posameznikov
življenjski stil, njegove navade in vedenje. Pri dolgotrajnem delovanju stresorjev se
kažejo posledice na različnih ravneh (Mikolaj 2004, 6-8):

a) Telesna raven:


motnje kardiovaskularnega sistema: povišan srčni utrip, povišan pritisk,
koronarna srčna bolezen (angina pectoris in srčni napadi), kap, migrena;



motnje prebavnega sistema: neredna prebava, slabost, zgaga, ulcerativni kolitis,
zaprtost, napenjanje, diareja;



mišične motnje: glavoboli, krči, mišični spazem, bolečine v hrbtu, bolečine v
vratu;



motnje dihalnega sistema: težave z dihanjem, astma;



kronična utrujenost in izčrpanost ob najmanjšem naporu;



druge motnje: diabetes, rak, revmatoidni artritis, alergije, pogost prehlad in
gripa, težave v spolnosti, težave s kožo, motnje spanja, povišan holesterol,
povišani trigliceridi, pospešeno delovanje imunskega sistema in s tem upad
imunoloških moči.

b) Kognitivna raven:
 zmanjšana kapaciteta kratkoročnega spomina;
 zmanjšana koncentracija;
 zmedenost;
 zmanjšan obseg pozornosti;
 ponavljajoče misli ali podobe;
 togost v mišljenju;
 zmanjšan občutek za humor;
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 pretirana kritičnost ali pa zmanjšana sposobnost za kritično presojo dogajanja v
okolju;
 težave z računanjem;
 težave z logičnim mišljenjem;
 videnje manjših težav kot nadvse velikih in pomembnih;
 pozabljivost;
 odsotnost misli;
 težave s sprejemanjem kritik;
 pomanjkanje ustvarjalnega mišljenja;
 slabša učinkovitost;
 odpor do timskega dela in skupinske pripadnosti (Ščuka 1999, 68).

c) Emocionalna raven:
Pogosto so prisotna čustva jeze, krivde, strahu, razdražljivosti, tesnobe, frustracije,
skrbi in celo panike; mnogi poročajo o občutkih preplavljenosti, izgube kontrole in
občutkih nemoči; pogost je občutek izgube, zapuščenosti ali osamljenosti; pojavlja
se čustveno zanikanje in čustvena odsotnost, vse to pa se lahko odraža preko
depresivnega razpoloženja, brezupa ali apatije.

d) Vedenjska in socialna raven:
 izbruhi jeze in pretirana vzkipljivost;
 jok;
 nasilje in agresivno vedenje;
 sprememba v komunikaciji;
 prekomerno uživanje kofeina, alkohola ali cigaret, drugih substanc oziroma
druge odvisnosti;
 prekomerno ali pomanjkljivo prehranjevanje;
 neprimeren humor;
 netipična tišina;
 pretirana sumničavost;
 nenavadna oziroma netipična vedenja;
 povišana budnost na okolje;
 umik ali izogibanje dnevnim obveznostim;
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 pomanjkanje zanimanja za osebno urejenost, zdravje, prehrano, spolnost,
pomanjkanje samospoštovanja in nezanimanje za ljudi;
 spremembe na delovnem mestu (večja nestrpnost do sodelavcev in prepiri z
njimi, izogibanje delovnim obveznostim, povečana odsotnost z dela, upad
delovne vneme, zmanjšana delovna učinkovitost, težnja po spremembi
delovnega mesta, beg iz poklica, izogibanje novostim na delovnem mestu,
iskanje krivcev za lastno neuspešnost zunaj sebe, destruktiven odnos do zahtev
nadrejenih) (Ščuka 1999, 68);
 opuščanje športnih, rekreacijskih in kulturnih aktivnosti;
 spremenjeni odnosi z družinskimi člani in prijatelji (Maslach in Leiter 1997, 18).

1.3 Spoprijemanje s stresom
Zaradi različnih osebnostnih lastnosti in izkušenj enake dogodke različno interpretiramo
in se nanje odzivamo. V kontekstu stresne situacije to pomeni, da se vsak posameznik
nanjo odzove drugače in uporablja različne mehanizme spoprijemanja z njo.
Spoprijemanje s stresom je proces, ki vključuje kognitivne in vedenjske poskuse
obvladati, zmanjšati oziroma vzdržati notranje in/ali zunanje zahteve, ki so nastale kot
rezultat stresne situacije. Je proces, v katerem posameznik skuša zmanjšati zaznano
neravnotežje med zahtevami in zmožnostmi za soočanje z njimi (Ortega, Brenner in
Leather 2007, 38). Strategije spoprijemanja so relativno stabilni osebni in socialni faktor
in vplivajo na posameznikov način urejanja življenjskih kriz in tranzicij (Prati,
Pietrantoni in Cicognani 2011, 181).
V stresnih situacijah je spoprijemanje usmerjeno bodisi na problem - skušamo
spremeniti dano situacijo preko različnih strategij, kot so reševanje problemov,
informiranje o situaciji in soočanje z njo, odstranjevanje ovire, preusmerjanje k
drugemu cilju, ali pa se usmerimo na uravnavanje emocij - osredotočenost na lastno
emocionalno stanje, izogibanje mislim na problem, zanikanje, agresivno ali
destruktivno vedenje, beg pred oviro, regresivno ali pasivno vedenje (Slivar 1996, 34).
Probleme, povezane z delom, in tiste, ki jih zaznamo kot izziv, običajno rešujemo s
strategijami osredotočanja na problem, medtem ko probleme, ki se nanašajo na
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medosebne odnose ali zdravje, oziroma jih zaznavamo kot grožnjo ali morebitno
izgubo, običajno rešujemo preko osredotočanja na lastna čustvena stanja. Obvladovanje,
usmerjeno na čustva, je tipično »obrambno«, manj učinkovito in ne prinaša rešitev,
vendar je pogostejše v manj kontroliranih situacijah in v situacijah, ki so posamezniku
zelo pomembne (Carver, Scheier in Weintraub 1989, 270). Ortega, Brenner in Leather
(2007, 38) pa pri spoprijemanju s stresom ločijo strategije problemsko orientiranega
spoprijemanja, kjer oseba skuša kontrolirati situacijo ali izboljšati vire, ter strategije
izogibanja, ki so manj učinkovite in zajemajo vedenjsko in mentalno neudeležbo,
zanikanje, nerealistično mišljenje, čustveno razrešitev, samoobtoževanje (Prati,
Pietrantoni in Cicognani 2011, 181). Izbira strategij spoprijemanja je odvisna predvsem
od kognitivne ocene situacije (Ortega, Brenner in Leather 2007, 38), kar pomeni, da se
bodo strategije spreminjale glede na kontekst.
Na obvladovanje stresnih situacij vplivajo številni dejavniki, ki lahko zmanjšajo ali
povečajo učinek določenega stresorja. To so: čustvena stabilnost, samopodoba (osebe z
višjo samopodobo rešujejo probleme precej bolj aktivno in so osredotočene na
problem), občutek nadzora (osebe, ki ocenjujejo, da imajo nadzor nad dogodki, v večji
meri uporabljajo na problem osredotočene strategije, medtem ko bodo osebe, ki
ocenjujejo, da nad dogodki nimajo vpliva, bolj občutljive na stres in bolj osredotočene
na lastno emocionalno stanje), nagnjenost k depresivnosti, naučena nemoč, empatija,
altruizem, socialne veščine, sposobnosti, znanja in druge veščine, osebnostna čvrstost
(osebnostno čvrsti posamezniki večkrat uporabljajo aktivne načine spoprijemanja, saj
stresno situacijo pogosto vidijo kot izziv in s tem možnost za osebno rast), količina
fizične aktivnosti, humor in socialna podpora (Maček 2007, 14).

1.3.1 Religija kot način soočanja s stresom
Religiozno soočanje je eden od načinov, s katerimi se ljudje srečujejo s stresnimi ter
travmatičnimi izkušnjami in jih tudi rešujejo. Vpliv vere pri soočanju je pogosto
pozitiven in pomaga pri sprejemanju dogodka, iskanju ustreznih rešitev in izboljšanju
situacije, pri sami rasti in okrevanju zaradi posledic stresnih dogodkov. Obstaja pa tudi
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možnost negativnega vpliva religioznega soočanja s stiskami, kar se kaže v
nefunkcionalnem vedenju in zapletih ob reševanju stiske (Simonič idr. 2007, 276).
Religioznost je konstrukt, sestavljen iz več delov – religiozna pripadnost, verovanje in
prakticiranje. Pargament (1997) je religiozno spoprijemanje definiral kot uporabo
religije za iskanje pomena in ravnotežja, ko je posameznik soočen s stresnimi dogodki.
Religiozno spoprijemanje je mediator med stresorji in boljšim mentalnim, fizičnim in
duhovnim stanjem posameznika ter vpliva na posameznikovo osebno prilagoditev pri
negativnih življenjskih dogodkih (Pollard, Riggs in Hook 2014, 616). Zatekanje k
religiji lahko pojmujemo kot številne izkušnje, kognicije, vedenja, pomembna v odnosu
do svetega; tudi iskanje pomena ali pomembnosti na način, ki je povezan s svetim,
posvečenim, nadnaravnim (Butter in Pargament 2003).
Številne študije kažejo, da religija pomaga pri osebnem spoprijemanju z različnimi
osebnimi in kolektivnimi stresorji, kot so bolezen, izguba otroka, travma, teroristična
grožnja, vojna. V modernih kulturah religija zagotavlja številne psihološke funkcije, kot
so tolažba glede lastne smrtnosti, mnoge socialne interakcije in jasne socialne norme za
življenje. Religiozno spoprijemanje pogosto ponuja socialno podporo ter zmanjšuje
občutke depresivnosti (Bryan idr. 2015, 2-3). Pomemben element pri religioznem
soočanju je verska skupnost, ki nudi povezanost ljudi, s tem zmanjšuje občutek izolacije
in povečuje občutek intimnosti z drugimi. Vera pomaga pri oblikovanju lastne identitete
in samopodobe, oblikovanju vrednostnega sistema, iskanju svetega, kot je denimo
dojemanje svojega zakona kot svetega ob zakonskih stiskah ali pa ob večjih življenjskih
fazah (Simonič idr. 2007, 267). Religija je pogosto pomemben del pri soočanju z
izgubami, saj zagotavlja, poleg ostalega, odgovore na eksistencialna vprašanja o smrti,
zdravljenju, nudi pa tudi skupino ljudi kot socialno podporo. Religija tako pomaga pri
spreminjanju okoliščin problema in pri odpravljanju posledic kot tudi pri predelovanju
težkih čustev, ki se prebujajo v stiski (Folkman in Lazarus 1988).
V času okrevanja po travmi ali povečanega stresa religija mnogim služi kot pomoč pri
iskanju smisla ali pomena samega dogodka, sebe in sveta, s tem pa se povečuje tudi
občutek posameznikove kontrole nad situacijo. V težjih situacijah se namreč pogosto
pojavi občutek izgube kontrole, vera oziroma stik z Bogom pa dajeta občutek, da ima
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kontrolo Bog, kar pa povečuje občutek kontrole in gotovost za prihodnost
(Meisenhelder 2002). Pargament (1997) v zvezi s pojmom kontrole in vlogo vere pri
soočanju s stisko govori o treh različnih oblikah doseganja kontrole nad situacijo. Prvi
način je prepustitev (npr. zatekanje k molitvi, kjer posameznik problem popolnoma
preloži v Božje roke in s tem, ko vso kontrolo nad situacijo preda Bogu, dobi občutek,
da je situacijo mogoče obvladati); druga oblika je sodelovanje, kjer gre za sodelovanje z
Bogom in iskanje podpore pri njem, ko se posameznik aktivno sooča z reševanjem
stiske; pri samousmerjevalnem pristopu pa se na Boga ne računa, čeprav vera vanj
obstaja, vendar posameznik sam pristopa k problemu, za katerega je potrebna osebna
angažiranost, ne pa Božja pomoč. Zadnji dve obliki naj bi bili bolj povezani s
pozitivnimi rezultati soočanja. Thomas in Savoy (2014, 84) ugotavljata, da v primerih,
ko imajo ljudje vero v Boga, preden doživijo travmo, jih posledice le-te lahko manj
prizadenejo in imajo kasneje večji občutek za smisel bivanja. Pogosto pa v primerih, ko
osebe pred travmatično izkušnjo niso religiozne, lahko po travmatičnem dogodku
zaznavajo močne občutke nesmiselnosti življenja (občutek, da je življenja konec).
Ali se bo in na kakšen način se bo posameznik pri soočanju s težavami zatekel k veri, je
odvisno od različnih dejavnikov, kot so osebni faktorji posameznika, značilnosti
stresnega dogodka, značilnosti širšega konteksta stresnega dogodka (Pargament 1997)
ter vzgoja in modeli, ki jih družina in njeni člani uporabljajo, ko se soočajo s stisko
(Gostečnik 2006). Soočanje z vero pa je lahko bodisi pozitivno bodisi negativno. Pri
pozitivnem soočanju se povečuje posameznikov občutek za obvladovanje situacije, saj
vidijo Boga kot partnerja, h kateremu se obračajo po pomoč, vodstvo in ljubezen,
medtem ko negativno soočanje preko vere daje posamezniku občutek dvoma o moči in
ljubezni Boga ter ga vodi v še večje nezadovoljstvo (Simonič idr. 2007, 270).

Thomas in Savoy (2014, 84-88) sta v raziskavi ugotavljala povezavo med direktno
oziroma

indirektno

travmatičnemu

izpostavljenostjo

dogodku,

religioznim

spoprijemanjem ter potravmatsko rastjo. Slednja je lahko posledica travme in kaže na
to, da posameznik po travmatičnem dogodku dobro okreva in razvije še bolj prilagojena
vedenja in pozitiven pogled na življenje kot pred samim dogodkom. Avtorja
ugotavljata, da obstaja močna pozitivna povezava med doživljanjem travmatičnega
dogodka in potravmatsko rastjo pri tistih, ki poročajo o manjšem nivoju negativnega
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religioznega spoprijemanja. Menita, da je zato nujno, da se po travmatičnem dogodku
zmanjšajo negativna religiozna spoprijemanja. Pozitivno religiozno spoprijemanje pa se
pozitivno povezuje s potravmatsko rastjo in tako osebi, ki izkusi travmatični dogodek,
ponudi nove možnosti za osebno rast in razvoj. Pargament idr. (1998) prav tako
ugotavljajo, da so negativni stili religioznega spoprijemanja povezani z višjim nivojem
PTSM, medtem ko pozitivno religiozno spoprijemanje pomeni tudi bolj pozitivne
psihološke prilagoditve. Pozitivno religiozno spoprijemanje, kot je iskanje močne
povezave z Bogom po travmatičnem dogodku, je v bistvu strategija, ki sovpada s
strategijo ponovne pozitivne ocene situacije, ki je ena od strategij kognitivne
emocionalne regulacije (Thomas in Savoy 2014, 85). Nekatere oblike religioznega
spoprijemanja tako služijo kot strategije emocionalne regulacije. Ta se nanaša na
procese regulacije emocij in vsebuje različne procese – selekcija situacij, modifikacija
situacij, namenska pozornost, kognitivni izziv, modulacija odgovora. Pri PTSM je
pomembna kognitivna sprememba, torej posameznikova ocena situacije in pripisovanje
emocionalnega pomena le-tej. Posameznik lahko tako spremeni svoje mišljenje o sami
situaciji ali pa lahko ob tej situaciji spremeni svojo kapaciteto uravnavanja emocij. Šele
kognitivna sprememba lahko spremeni posameznikov pogled na situacijo in s tem se
spremeni tudi emocionalni vpliv. Kognitivne strategije spoprijemanja imajo veliko
vlogo v odnosu med izkušnjo negativnega življenjskega dogodka in kasnejšimi
simptomi depresije oziroma anksioznosti. Bolj adaptivne kognitivne strategije
spoprijemanja (načrtovanje, pozitivna ocena, sprememba perspektive in sprejemanje)
vodijo k manjšemu doživljanju depresije in anksioznosti kot manj prilagodljive (npr.
ruminacija, samoobtoževanje, obtoževanje drugih, katastrofiziranje).

Lee, Roberts in Gibbons (2013, 293) ugotavljajo, da negativno religiozno spoprijemanje
pogosto ustvari disregulacijo pri žalovanju v smislu povečanja reaktivnosti in
podaljšanega

okrevanja.

maladaptivnimi

Negativno

razpoloženjskimi

religiozno
stanji,

spoprijemanje

anksioznostjo,

je

povezano

depresijo,

z

povečano

agresivnostjo in različnimi manifestacijami distresa in žalosti. Atribucija osebne izgube
kot posledica kaznovanja s strani Boga lahko vodi v slabše kognitivne odzive, kot sta
anksioznost ali negativno razpoloženje. Še posebej, če je ta vzorec nastal že v otroštvu,
ko so starši otroka disciplinirali z grožnjami o Bogu. Podobni negativni odzivi (npr.
nizka samopodoba, anksioznost, depresija, nasilje, nižji nivoji duhovnega, religioznega
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in eksistencialnega počutja) se pojavljajo, ko ima posameznik občutek, da ga je Bog
zapustil. Občutki odtujenosti od Boga se povezujejo z visoko depresivnostjo in
suicidalnostjo. Za mnoge vernike je namreč Bog edini vir varnosti v času stresnih
izkušenj. Kot pogosto navaja Bowlby (1979), je visok nivo distresa medtem, ko je
posameznikov vir varnosti odvzet, odziv na krizo, ki izvira iz osnovnega biološkega
odziva.
Učinek religioznega spoprijemanja je pogosto odvisen od stila navezanosti
posameznika, ki je prav tako eden od dejavnikov spoprijemanja s stresom, saj lahko
nudi varnost in podporo. Najnovejše raziskave kažejo, da sta stil navezanosti in
religioznost v interakciji in vplivata na zakonsko prilagajanje. Religiozno spoprijemanje
lahko zmanjša vpliv navezovalne nesigurnosti na zakonsko prilagoditev, saj zagotavlja
dodatno strategijo spoprijemanja s stresom. Pollard, Riggs in Hook (2014, 615-622)
ugotavljajo, da pozitivno religiozno spoprijemanje zmanjšuje škodljiv odnos med
izogibajočo navezanostjo in zakonsko prilagoditvijo, medtem ko pozitivno religiozno
spoprijemanje ne blaži negativnih učinkov anksiozne navezanosti na zakonsko
prilagoditev in je povezano z višjo zakonsko prilagoditvijo le pri tistih, ki imajo nizko
anksiozno navezanost.
Anksiozna navezanost predstavlja negativni model sebe, strah pred zavrnitvijo ali
zapuščenostjo in hkrati močno željo po bližini. Izogibajoča navezanost se kaže kot
negativni model drugih in neugodje pri samorazkrivanju, odvisnosti in bližini. Nizka
anksioznost in izogibanje pomenita varno navezanost, kar je povezano z bolj
adaptivnim spoprijemanjem in boljšim funkcioniranjem v odnosih. Visoka anksiozna
navezanost in izogibanje sta faktorja tveganja za razvoj psihopatologije, neučinkovitega
spoprijemanja in zakonske disfunkcije. Koncept navezanosti temelji na sistemu
emocionalne regulacije, kjer je specifičen vzorec navezanosti povezan z različnimi
strategijami spoprijemanja s stresom. Varno navezani posamezniki lahko komunicirajo
in govorijo o distresu, ocenijo dogodke kot pozitivne, iščejo podporo pri drugih in so
visoko učinkoviti pri lastnih strategijah spoprijemanja. Po drugi strani pa je izogibajoča
navezanost povezana z deaktiviranjem navezovalnega sistema v stresnih obdobjih, kar
se kaže kot minimaliziranje distresa in želja po samostojnem reševanju problemov.
Visoka anksiozna navezanost pa se pogosto kaže preko hiperaktivacije posameznika v
navezovalnem sistemu, kar se odraža kot izjemno oklepajoče vedenje. Posamezniki
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vidijo pretirano grožnjo in s tem njihovo nezmožnost spoprijemanja, ob tem pa čutijo
močan strah pred zapuščenostjo.
Pri samem religioznem soočanju se kaže, da varno navezani posamezniki čutijo ugodje
glede povezanosti z Bogom, izogibajoče navezani ga zanikajo ali ga imajo na distanci,
medtem ko so visoko anksiozno navezani ambivalentni ali pa visoko čustveno vpleteni
v odnos z Bogom. Isti avtorji ugotavljajo, da je višji nivo izogibajoče navezanosti
povezan z manj pozitivnim religioznim spoprijemanjem, kar nakazuje na splošno
neugodje ob odvisnosti od drugih. Visoka anksiozna navezanost se povezuje z
negativnim religioznim spoprijemanjem, kar se kaže kot pretirane grožnje, strah pred
zapuščenostjo in nizka učinkovitost samospoprijemanja.
Pokazalo se je tudi, da pozitivno religiozno spoprijemanje (npr. dobronamerni vnovični
vpogled v negativni stresni dogodek in iskanje pomena) lahko zmanjšuje učinek
izogibajoče navezanosti na zakonsko prilagoditev, kar pomeni, da lahko pomaga
izogibajoče navezanim posameznikom, da ostajajo zadovoljni v zakonu skozi daljše
časovno obdobje. Pozitivno religiozno spoprijemanje daje posamezniku občutek
pomirjenosti in upanja, zaradi česar je bolj optimističen, lažje odpušča, je bolj
altruističen v času zakonskih konfliktov. Pozitivno religiozno spoprijemanje lahko
zmanjša učinek nekaterih zakonskih ranljivosti na zakonsko prilagoditev. Zadovoljstvo
v odnosu je tako odvisno od sposobnosti obeh partnerjev, da zaznata in reagirata na
potrebe drugega partnerja, še posebej tiste, ki se nanašajo na varnost v odnosu.
Mnoge raziskave kažejo, da je prisotnost vere v življenju posameznika eden izmed
najboljših napovedovalcev zadovoljstva v življenju (Jones 1993). Religija pogosto
prinaša pomen in smisel v stresnih situacijah, odvrača občutja sramu in jeze, ki se
prebujajo ob stresu, posameznik preko odnosa z Bogom prihaja do dobrih občutij o sebi,
pospešuje pozitiven pogled nase in na svet (Pollner 1989). Pogost element religije je
tudi izražanje hvaležnosti, ki ustvarja močnejše medosebne odnose, radodarnost in
prosocialna vedenja. Povezuje se s splošnim dobrim počutjem, srečo, pozitivnim
afektom, samopodobo in zadovoljstvom z življenjem. Je zaščitni dejavnik pred
psihopatologijo, negativno se povezuje z anksioznostjo in depresijo, zmanjšuje
simptome nespečnosti in posledice travme. Dnevna vpetost v prakticiranje hvaležnosti,
kot je kontemplacija stvari, za katere je posameznik hvaležen, vodi k zmanjševanju
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anksioznosti in depresivnosti ter povišanju zadovoljstva z življenjem (Rosmarin idr.
2015, 1).
Mnoge študije kažejo na uporabo religioznih kognicij in vedenj kot motivacijskih
dejavnikov pri ustvarjanju in vzdrževanju partnerskih zvez. Ta vedenja zajemajo
predvsem molitev za partnerja, duhovno intimnost in posvečenost zakonu. Prav tako se
kaže, da ima religiozno spoprijemanje dober učinek na funkcioniranje para (Mahoney in
Cano 2014, 583), saj pogosto moderira odnos med zakonsko ranljivostjo in zakonskim
zadovoljstvom (Pollard, Riggs in Hook 2014, 616). Mahoney idr. (1999) navajajo, da
tisti, ki se ob zakonskih težavah obračajo k religioznemu soočanju, preko katerega
doživljajo svoj zakon kot svet ali posvečen, v višji meri poročajo o zakonskem
zadovoljstvu, predanosti zakonu, manjši verbalni agresiji in več sodelovalnega vedenja
pri reševanju problemov. Tudi Goodman idr. (2013, 820) navajajo, da je religioznost
povezana s pozitivnim zakonskim zadovoljstvom, z zakonsko stabilnostjo, zakonsko
zavezanostjo, pripravljenostjo za žrtvovanje, s pozitivnim partnerskim spoprijemanjem
in z manj konflikti na splošno. Religiozni transformacijski procesi v zakonu vključujejo
odpuščanje, zavezanost in žrtvovanje. Nekateri pari s temi procesi potencialno
negativne situacije obrnejo v situacije, potencialne za rast in razvoj, s tem pa razvijajo
zaupanje drug v drugega. Partnerja se morata naučiti delati s konflikti in tako na zdrav
način graditi pomembne povezave. Neustrezno reševanje konfliktov je tako pogosto
povezano z depresijo, zlorabo partnerja, težavami z alkoholom, slabšim zdravjem,
zakonskim distresom in ločitvami (Goodman idr. 2013, 808).

1.4 Stres na delovnem mestu in izgorelost
Svetovna zdravstvena organizacija že kar nekaj časa poudarja pomembnost poklicnega
stresa, ki vpliva tako na posameznika (zdravje, počutje, produktivnost, delovna
zavzetost) kot tudi na samo organizacijo (številni absentizmi, interpersonalni konflikti
in slabša delovna klima, fluktuacija, apatija, slabša organiziranost, pogostejše delovne
nesreče). Poklicni stres lahko opredelimo kot tiste izkušnje in dogodke z delovnega
mesta, ki povzročajo fizične ali emocionalne težave in vodijo do osebne bolečine pri
zaposlenih (Clark-Miller in Brady 2013, 26). O konceptu izgorelosti sta prva
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spregovorila raziskovalca H. Freudenberger in C. Maslach, ki sta jo definirala kot
negativno posledico pri tistih, ki delajo z ljudmi, ki se kaže kot emocionalna izčrpanost,
izguba energije in umik z dela (Borritz idr. 2006, 50).

Schmiedel (2011, 12) je izgorelost kot posledico dolgotrajnega delovanja stresorjev
povzel z različnimi definicijami:
 izgorelost je stanje fizične, čustvene in mentalne izčrpanosti zaradi dolgotrajne
vključenosti v čustveno obremenjujoče situacije;
 izgorelost je stanje utrujenosti ali frustriranosti, ki nastopi, ker predanost ideji,
načinu življenja ali odnosu ne prinese pričakovane nagrade;
 izgorelost je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje – razkroj človeške duše.
To je bolezen, ki se postopoma in neprestano širi, ki vleče človeka v vrtinec
propada, iz katerega se je težko izviti.
 Maslachova (1976) je kasneje izgorelost opredelila kot sindrom telesne in
duševne izčrpanosti (povzročajo jo pretirane čustvene zahteve, s katerimi se
posameznik sooča pri delu, kar se kaže kot naveličanost, občutek prezasičenosti,
utrujenost, nespečnost, dovzetnost za bolezni in nespecifične pritožbe glede
fizičnega zdravja); zmanjšane osebne izpolnitve (občutek neuspeha, negativna
predstava o sebi, negativni odnos do dela, zmanjšanje zanimanja za dogajanje
okoli sebe, občutek nezadostnosti in obremenjenosti, neučinkovitosti in
neuspešnosti, zmanjšana produktivnost in efektivnost) ter kot sindrom
pomanjkanja primernih čustev do drugih – depersonalizacija (cinično vedenje
do kolegov, strank, negativni občutki do drugih, občutki krivde, vse večji
socialni umik, neosebno ravnanje z drugimi) (Čebašek-Travnik 2002, 182). Gre
za odziv na kronično čustveno obremenitev pri nenehnem delu z ljudmi, še
posebej, če so ti v stiski ali imajo težave. Najprej se pojavi emocionalna
izčrpanost. Oseba je naveličana svojega dela in nima nikakršne mentalne moči,
ki bi jo investirala vanj. Brani se s tem, da se izolira od ljudi in dogodkov in
razvije zelo neosebne odnose s strankami in s sodelavci (depersonalizacija), da
bi se čim bolj izognila stresu. Taki vzorci vedenja vodijo do zadnje faze
izgorelosti – upad delovnega funkcioniranja oziroma upad osebnih dosežkov
(Iacovides idr. 1997, 421).
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Izgorelost in depresija sta v marsičem povezani in ju pogosto težko ločimo. Depresija
naj bi bila posledica posameznikovega stresa, saj se približno 50 % do 80 % primerov
depresije razvije po večjih življenjskih dogodkih. Višji nivo zaznane grožnje ob težjem
življenjskem dogodku je povezan z večjim tveganjem za kasnejšo depresijo (Brock in
Lawrence 2014b, 32). Nekateri zdravniki zato menijo, da izgorelost sploh ne obstaja,
temveč da je to, kar imenujemo izgorelost, samo oblika depresije. Dejansko je veliko
ljudi z izgorelostjo depresivnih in veliko depresivnih ljudi je izčrpanih in čutijo
pomanjkanje volje. Če k temu prištejemo še pogosto navzoč dejavnik stresa, dobimo
tale prikaz (Slika 2): depresija, izčrpanost in stres se sekajo kot množice – v izgorelosti,
kjer se kažejo znaki stresa, depresije in izčrpanosti v različnih valencah (Schmiedel
2011, 20).

Stres

Depresija
Izgorelost

Izčrpanost
Slika 2. Izgorelost kot presek stresa, depresije in izčrpanosti (Schmiedel 2011, 21)
Vzroke za izgorelost lahko pripišemo bodisi osebnim značilnostim posameznika bodisi
značilnostim

delovnega

oziroma

življenjskega

okolja.

Velik

pomen

imajo

posameznikove osebnostne poteze - najbolj rizični so tisti, ki so zavrti v medsebojnih
stikih in imajo težave z vzpostavljanjem in ohranjanjem odnosov z ljudmi nasprotnega
spola (Rakovec-Felser 1996, 29); avtoritativno naravnani posamezniki, ki se močno
istovetijo z delom in težko delegirajo delovne naloge drugim; posamezniki, ki se ne
znajo postaviti zase in razmejiti med jaz in drugi ter upoštevati lastne potrebe; togi
posamezniki, ki se ne znajo dobro prilagajati in lahko delujejo nekoliko rigidno (ne
odstopajo od svojih pravil); izrazito socialni ljudje, ki želijo vsem ustreči; ljudje, ki si
postavljajo preveč visoke zahteve, ob tem pa pričakujejo veliko priznanj za svoje delo;
ljudje z nizko frustracijsko toleranco ter tisti posamezniki, ki se ves čas istovetijo z
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delom in ga nikakor ne morejo izklopiti in preusmeriti pozornosti na druga področja
(Schmiedel 2011, 68).
K izgorelosti veliko prispevajo fiziološki vzroki - fiziološke značilnosti posameznika,
kot so zmanjšano delovanje ščitnice, slabokrvnost, pomanjkanje različnih hranil v
telesu, razna poživila ali zdravila (Schmiedel 2011, 35).
Pogosto izvirajo vzroki za izgorevanje iz same narave dela in specifičnosti delovnega
mesta. Nanje vplivajo kvaliteta medsebojnih odnosov, stopnja organiziranosti dela,
stopnja dosledne razdelitve in razmejitve kompetenc pri delu, stopnja timske
organiziranosti pri delu, stopnja jasne, nedvoumne informiranosti, stopnja medsebojne
organiziranosti po načelih medosebne opore in pomoči, možnost izobraževanja in
udeležbe na strokovnih srečanjih (Rakovec-Felser 1996, 29). Neujemanja med
zahtevami dela in posameznikom se lahko kažejo na več področjih. Narava dela ni v
harmoniji s posameznikovo naravnanostjo, rezultat pa se vidi v pretiranem cinizmu,
neučinkovitosti in izgorelosti. Do neskladja lahko prihaja zaradi:


Zahtev dela: zahteve dela presegajo posameznikove realne zmožnosti za delo.
Le-ta mora narediti veliko v izredno kratkem času in z malo razpoložljivimi viri.
Pogosto tako stanje postane kroničen delovni pogoj, zato imajo posamezniki
malo možnosti za počitek, okrevanje in vzpostavitev ravnovesja. Organizacije
vse bolj zmanjšujejo stroške, zato mora manj ljudi opraviti isto količino dela v
krajšem času (Maslach in Leiter 1997, 10). Do izgorelosti lahko pride tudi zaradi
premajhnih zahtev dela, ob čemer posameznik doživlja dolgčas in občutek
nepomembnosti pri izvajanju rutinskih del (Schmiedel 2001, 68).



Pomanjkanja nadzora: ko imajo ljudje premalo nadzora nad delom, ki ga
opravljajo, se pogosto pojavi izgorevanje. Ljudje namreč težimo h kontroli nad
situacijam ter k možnosti odločanja in predvidevanja posameznih izidov le-teh
(Maslach in Leiter 1997, 12).



Pomanjkljive opredelitve ciljev: posamezniki ne vedo, kaj so njihovi cilji
(Schmiedel 2001, 68).



Neučinkovitega nagrajevanja: neujemanje med posameznikom in delom je
pogosto povezano z nezadostno nagrado za izvajanje dela (npr. nizka plača,
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nizko nagrajevanje). Če nismo deležni zadostnih nagrad, pogosto doživljamo, da
je naše delo razvrednoteno (Maslach in Leiter 1997, 12).


Slabših odnosov na delovnem mestu in izgube pozitivnih interakcij z drugimi
sodelavci na delovnem mestu: nekatere službe ljudi med sabo izolirajo, zato le-ti
nimajo priložnosti za pogovor, humor in pozitivne interakcije. Najtežje rešljivi
so kronični in nerazrešeni konflikti (med sodelavci, v odnosih z nadrejenimi, v
odnosih do strank), ki vzdržujejo slabo klimo, frustracijo in agresivnost ter
zmanjšujejo socialno podporo. Ljudje se namreč samo v skupnosti najbolj
kvalitetno razvijamo, saj z drugimi delimo pohvalo, ugodje, srečo in humor
(Maslach in Leiter 1997, 13).



Odsotnosti občutka pravičnosti: ljudje potrebujemo občutek pravičnosti, sploh
na delovnem mestu, saj le-ta ohranja občutek lastne vrednosti. Nepravičnost se
kaže preko neenakih plačil, delovnih obremenitev, goljufij, napredovanj.
Poštenost v službi namreč pomeni, da se ljudem izkazuje spoštovanje in se s tem
potrjuje njihova samozavest (Maslach in Leiter 1997, 14).



Konflikta vrednot – pogosto se pojavi konflikt med delovnimi vrednotami in
osebnimi vrednotami zaposlenega, lahko pa se pojavi konflikt med samimi
vlogami, ki jih opravlja posameznik (Maslach in Goldberg 1998, 65).
ZAHTEVE
delovna
preobremenjenost

medosebni
konflikti

POMANJKANJE
VIROV

IZGORELOST
izčrpanost

Pomanjkanje:
- virov za
spoprijemanje
- socialne podpore
- spretnosti
- avtonomije
- možnosti odločanja

cinizem in depersonalizacija

zmanjšana učinkovitost in želja po dosežkih

POSLEDICE

- fizična in psihična obolenja
- absentizem
- zmanjšana delovna zavzetost ...

Slika 3. Model izgorelosti s predhodnimi dejavniki in posledicami (Maslach in
Goldberg 1998, 65)
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Bistvo nastanka izgorelosti je torej neuravnoteženost različnih področij. Zahteve
samega dela so visoke, običajno tudi kronične (prisotne na dnevni ravni),
posameznikovi viri za doseganje le-teh pa majhni - okolje posamezniku ne nudi
zadostnih možnosti, da bi lahko zadovoljeval svoje potrebe (Maslach in Goldberg 1998,
64).

Izgorelost se najpogosteje pojavlja pri ljudeh, ki opravljajo poklice, za katere je
značilno obsežno delo z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah, predvsem pri
posameznikih v službah pomoči, saj se v svojem vsakdanjiku srečujejo z različnimi
ljudmi in njihovimi problemi, pri tem pa pogosto doživijo neravnotežje med zahtevami
poklica in dejanskimi možnostmi za izvrševanje teh zahtev (Čebašek-Travnik 2002,
182). Mnogo ljudi, predvsem v zahodnih kapitalističnih kulturah, v delu vidi tudi glavno
vrednoto in smisel svojega življenja. V svet dela tako vstopajo z visokimi pričakovanji
in ideali ter so visoko motivirani. Kadar se pri njihovem delu pojavijo občutki nemoči in
neuspeha, se počutijo nemočne in brezupne, kar pa lahko vodi v sindrom izgorelosti
(Pines 2002, 104). Pri njih se tako opazi postopno usihanje idealizma, pešanje moči in
izguba motivacije za poklicno dejavnost zaradi zahtev, obremenitev in stresov
delovnega okolja (Ščuka 1999, 65). Večja verjetnost za pojav izgorelosti pa je tudi pri
tistih posameznikih, ki jim delo služi kot nadomestek za socialno življenje, saj
pomembnost dela zanje predstavlja njihovo osebno pomembnost.

Fengler (2002) je nastanek izgorelosti ponazoril v korakih:
1. prijaznost in idealizem,
2. prevelika pričakovanja,
3. zmanjšanje prijaznosti,
4. občutki krivde kot posledica zmanjšanja prijaznosti,
5. povečani napori, da bi izgledali sposobni in prijazni,
6. občutek neuspešnosti,
7. občutek nemoči,
8. občutek brezupa,
9. odpor do strank, apatija, upiranje, jezavost, izčrpanost, občutek telesne in
čustvene preobremenjenosti in izpraznjenosti, nezmožnost povrnitve moči,
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pomanjkanje energije za soočenje še z enim problemom ali človekom (Maslach
in Leiter 1997, 17),
10. izgorelost: samoobtoževanje, beg, sarkazem, psihosomatske reakcije, veliki
denarni izdatki, nesreče, delo po ukazu, samomor, nepričakovane prekinitve
delovnega razmerja, socialni padec, neučinkovitost pri delu - vsaka nova naloga
se zdi težka in neizvedljiva, občutek nepomembnosti in neznatnosti ob majhnih
dosežkih, izgubljanje zaupanja v svoje zmožnosti in cinizem - hladen in
odmaknjen odnos do dela, sodelavcev in zmanjševanje svojega prispevka k delu.
Cinizem je obramba, s katero posameznik želi obvarovati sebe pred izčrpanostjo
in razočaranjem (Maslach in Leiter 1997, 17).
Ko se posameznik čuti onemogočenega pri doseganju svojih ciljev (ker mu primanjkuje
virov za opravljanje dela ali pa ima premalo nadzora nad njimi), mu to stanje sproža
občutke jeze, ki se zrcalijo v odnosu do ljudi (iskanje krivde pri drugih, povečan
cinizem, povečana sovražnost, nestrpnost, sarkazem, grobost, kritika in žalitev).
Poslabša se kakovost dela s sodelavci, strankami in kakovost življenja v družini. Če
posameznik nima občutka, da je njegovo delo cenjeno in da se z njim ravna pošteno, je
lahko ogrožena zavest o njegovih lastnih sposobnostih, posledično pa ga prevzame
občutek odtujenosti od delovnega okolja (Maslach in Leiter 1997, 27). Izgorelost se
kaže tudi v odsotnosti pozitivnih čustev, ki običajno pripomorejo k večji predanosti in
motivaciji. Ko se le-ta zmanjšajo in nimajo več moči za izravnavo negativnih, se
razraste cinizem, ki se kaže v negativnem doživljanju okolja, nezaupanju in sovražnosti.
Schmiedel (2001, 68) poleg značilnosti delovnega okolja omenja še druge dejavnike, ki
so lahko vzrok izgorelosti, in sicer: premalo možnosti za sprostitev; težka ali kronična
bolezen (lastna ali v družini); težave v partnerskem odnosu, ki ne deluje kot protiutež
stresu v službi, gospodinjstvu, temveč stres le še okrepi; malo socialnih stikov s
prijatelji. Todd, Weidner in Janisse (2012, 1427) navajajo, da sta stres in izgorelost
pogosto odvisna od kulture in nekaterih sociodemografskih karakteristik, ki vplivajo na
kognicije, percepcije, emocije in vedenje.

Izgorelost je torej posledica interakcije med posameznikovimi osebnostnimi potezami in
okoljem. Kronična slika je tako pogosto sestavljena iz spleta različnih koščkov:
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razočaranje, nakopičena agresija, perfekcionizem, igra moči in resignacija (Schmiedel
2011, 65).
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2. STRES IN IZGORELOST PRI POLICISTIH
2.1 Poklicni stresorji pri policistih
Mnogi avtorji ugotavljajo (Pagon idr. 2011, 213; Todd, Weidner in Janisse 2012, 1430;
Wang idr. 2014, 325), da je poklic policista eden bolj stresnih, saj po določenih
kriterijih v primerjavi z drugimi poklici dosega najnižje točke na področjih fizičnega
zdravja, psihološkega počutja in zadovoljstva pri delu. Delo policista je vezano na
strogo hierarhično organizacijo, v kateri je polno pravil in postopkov, po drugi strani pa
se ta organizacija težko adaptira na zunanje spremembe. Delovni stres je sam po sebi
definiran kot škodljiv fizični in emocionalni odgovor, ki se pojavi, ko zahteve dela
presegajo naše sposobnosti, vire ali potrebe delavca. Pojavi se, ko obseg virov presega
posameznikove kapacitete za spoprijemanje (Wang idr. 2014, 326). Same poklicne
zahteve in operativne naloge, s katerimi se srečujejo policisti, so pogosto težke in
zahtevajo visok psihofizični napor. Te naloge so opredeljene v Zakonu o nalogah in
pooblastilih policije (ZNPPol) (Ur. l. RS, 15/2013):
 varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;
 preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov,
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih
ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje
dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev
premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov;
 vzdrževanje javnega reda;
 nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so
dane v uporabo za javni promet;
 nadzor državne meje;
 naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev;
 varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z
zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti
podatkov državnih organov;
 naloge ob naravnih in drugih nesrečah;
 druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom.

24

Prav tako ima vsaka organizacija svoje subkulturne vzorce in vrednote. Za policijsko
subkulturo je značilna visoka raven avtoritativnega vedenja, kontrole, solidarnosti in
občutkov osamljenosti (Johnson, Todd in Subramanian 2005, 4). Izolacija oziroma
občutek osamljenosti kot eden izmed vidikov subkulture je pogojena predvsem z
neenakomernim delovnim časom (večizmensko delo), kar zmanjšuje možnost
ustvarjanja novih znanstev z ljudmi, ki niso zaposleni znotraj policije, oziroma druženja
s prijatelji.
Številne raziskave (Ortega, Brenner in Leather 2007, 37; Mikkelsen in Burke 2004, 430;
Wu 2009, 259) so pokazale, da so policisti izpostavljeni specifičnemu delovnemu
okolju, v katerem je možnost srečanja s travmatičnimi izkušnjami precej velika, kar
posledično vpliva na njihovo fizično in emocionalno stanje. Sama narava policijskega
dela, odnos in pričakovanja širše družbe do policije so pogosto dejavniki, ki
pripomorejo k dojemanju situacij kot precej stresnih. Same spremembe v družbi
pogosto vplivajo na spremembe v dojemanju določenega poklica in ustvarjajo nova
pričakovanja glede nalog in zahtev. Zato pri policistih zaznavanje stresa pogosto izhaja
iz neskladja med specifičnimi psihosocialnimi ali fizičnimi zahtevami in lastnim
občutkom oz. viri za spoprijemanje ter nizko kontrolo, ki jo ima policist v specifični
situaciji (Wu 2009, 259). Policisti so pogosto kritizirani in stigmatizirani s strani širše
javnosti, pogosto ne dobijo potrebne podpore s strani nadrejenih, zaradi njihovega
razporeda dela pa pogosto trpi njihovo socialno življenje, ki tako postane tudi samo po
sebi stresor (Ménard in Arter 2013, 1). Galatzer-Levy idr. (2013, 2) ugotavljajo, da višji
stres v prvih štirih letih poklicnega dela doživljajo tisti policisti, ki so tudi med samim
usposabljanjem poročali o večji prisotnosti negativnih čustev in manj pozitivnih.
Najpogostejši poklicni stresorji v policiji so (Ortega, Brenner in Leather 2007, 37-38):


Delovno okolje, ki je zelo nepredvidljivo in občasno lahko tudi precej nevarno, ter
fizični dejavniki tega okolja (hrup, svetloba, vonjave, tresljaji ter kemične spojine,
ki vplivajo na razpoloženje).



Birokratizacija dela lahko povzroča veliko stresa, saj pogosto temelji na strogih
pravilih in normah, ki so pogosto neosebne in nesmiselne.
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Preobremenjenost z delom, ki je lahko kvantitativna (preveč nalog) in kvalitativna
(delo je prezahtevno in ga posameznik ne obvlada).



Hierarhična »vojaška« kultura, neprimeren stil vodenja, pomanjkanje podpore in
pristranost. Gächter, Savage in Torgler (2011, 73) prav tako ugotavljajo, da so
tisti zaposleni, ki imajo občutek, da so enako obravnavani, manj pod stresom,
imajo boljši odnos do dela in so bolj produktivni.



Slabo ravnotežje med delom in družino: zaradi narave policijskega dela imajo
mnogi policisti težave z usklajevanjem družinskih in delovnih obveznosti.



Dostopnost in izbira mehanizmov spoprijemanja.



Vsebina dela, ki je pogosto represivne narave – odrejanje ukazov, omejevanje
gibanja osebam, kaznovanje, izrekanje glob, uporaba prisilnih sredstev. Gavez
(2011, 18) k temu navaja tudi delo z nepredvidljivimi osebami v okolju (npr.
duševno motene osebe, odvisniki, kriminalci, nasilneži ...).



Zaupanje, podpora in učinkovitost znotraj enote. Raziskovalci ugotavljajo, da je
slaba podpora in nezaupanje med sodelavci povezana z višjim delovnim stresom,
in kot menijo Ortega, Brenner in Leather (2007, 37-42), je razlog v tem, da stres,
povezan s službo, pogosto razumejo le sodelavci, ki imajo podobne izkušnje.
Poklicni stresorji pri policistih so pogosto povezani z nizko organizacijsko
povezanostjo in slabim vsesplošnim delovnim vzdušjem. Tudi Prati, Pietrantoni in
Cicognani (2011, 182-190) ugotavljajo velik pomen kolektiva pri soočanju s
stresom. Na vzorcu reševalcev se je pokazalo, da je kolektivna učinkovitost
(občutek vloženega truda v skupinsko delo in usklajenost skupine za zaključevanje
neke naloge) povezana z zaznavanjem stresa in izgorelosti. Posledično ocena
stresa znižuje kolektivno učinkovitost, povečuje izgorelost in zmanjšuje
posameznikovo zadovoljstvo. Reševalci, ki so zaznavali visok nivo službenega
stresa, so tudi organizacijo zaznavali bolj negativno. Zaznana manjša kolektivna
učinkovitost pa ima slabši učinek na kvaliteto življenja.



Pomanjkanje spoštovanja s strani širše javnosti (Burke, 1998, 346). Wang idr.
(2014, 335) navajajo, da policisti pogosto poročajo o tem, da širša javnost ne
razume njihovega dela in pooblastil, kar jim predstavlja velik stresor.



Pomanjkanje zadovoljstva z delom. Ortega, Brenner in Leather (2007, 42) so
ugotovili, da obstaja visoka pozitivna povezanost med organizacijsko predanostjo
in delovnim zadovoljstvom ter visoka negativna povezava med medosebnimi
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konflikti in splošnim delovnim zadovoljstvom. Delovno zadovoljstvo pogosto
vključuje občutek skladnosti med vloženim trudom in nagrado zanj. Euwema, Kop
in Bakker (2004, 25) na vzorcu nizozemskih policistov ugotavljajo, da se
izgorelost pogosteje pojavlja pri tistih policistih, ki doživljajo višje neskladje med
zahtevami dela oziroma vloženim trudom ter dobljeno nagrado zanj.


Izmensko delo (Burke 1998, 346), ki pomembno vpliva na posameznikov
cirkadiani ritem, ki med drugim uravnava stopnjo metabolizma, nivoja sladkorja v
krvi, posledično pa učinki takšnega načina življenja lahko vodijo v različne srčnožilne bolezni. Še posebej so vidne posledice nočnega dela, ki pogosto vplivajo na
družinsko in socialno življenje in povečujejo stres pri zaposlenih. Urnik policistov
je specifičen in pogosto delajo tudi 48 ali več ur tedensko. Izsledki mnogih
raziskav kažejo, da izmensko delo policistov pogosto vodi do psiholoških težav,
kot sta depresija in samomorilna ogroženost (Caroly 2011, 72). Breslow in Buell
(1960) sta ugotovila, da so osebe, ki so delale več kot 48 ur na teden, imele
dvakrat večjo možnost, da umrejo zaradi bolezni srca in ožilja, v primerjavi z
osebami, ki so delale 40 ur tedensko.



Vmešavanje poklicne identitete v zasebno in konflikt med vlogami – mnogi
policisti, ki delujejo v manjših krajih, so v javnosti prepoznani kot policisti tudi
takrat, ko niso v službi ali ko morajo kaznovati in ravnati v skladu z zakonom tudi
svojce ali prijatelje (Page in Jacobs 2011, 13). So uradne osebe, za katere veljajo
določena pričakovanja in vedenja (vzdrževanje javnega reda in miru, preiskovanje
kaznivih dejanj, pomoč javnosti, vzdrževanje miru preko upoštevanja številnih
pravil, zakonov, socialnih norm, zagotavljanje enakosti, pravice), hkrati pa so tudi
ljudje, ki so lahko kdaj tudi sami kršitelji (Wu 2009, 260). Javnost tako pričakuje
visok nivo integritete s strani policistov, zaradi česar pa se sami lahko znajdejo v
konfliktu vlog. Druge vrste konflikt med vlogami se pojavlja pri samem delu:
pogosto se od njih pričakuje (tako zahteva zakonodaja), da bodo v postopkih
nekompromisni, avtoritarni, pri drugih postopkih pa se od njih pričakuje
(predvsem pričakovanja širše javnosti) visoka raven razumevanja in prijaznosti
(Wu 2009, 260). Ravno ta dvojnost vlog pa napoveduje visoko emocionalno
izčrpanost in številne zdravstvene težave (263).



Obisk sodišč (Page in Jacobs 2011, 13) in pomanjkanje aktivne podpore s strani
vodstva v postopkih (ukrepanje in zaščita policistov ob grožnjah, pravna pomoč,
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zastopanje v postopkih, prevzem finančnih obveznosti v primeru civilnih tožb,
povezanih z opravljenimi nalogami policije) (Gavez 2011, 17).


Slaba oprema (McCreary in Thompson 2006, 495; Wu 2009, 259).



Kadrovska podhranjenost (McCreary in Thompson 2006, 495; Wu 2009, 259).



Karierni sistem: policisti sprejmejo delo z določenimi pričakovanji glede
napredovanja, plače, avtonomije, varnosti zaposlitve itd. V primeru, da njihova
pričakovanja

niso

uresničena,

lahko

izgubijo

občutek

pripadnosti

in

samospoštovanje, posledično pa se zmanjša njihova učinkovitost. Karierni sistem
v policiji kot hierarhični organizaciji je pomemben, saj se kaže že navzven preko
uniformiranosti in označb. Policisti pogosto opisujejo njihovo ne-napredovanje
kot visok stresor (Gavez 2011, 17).


Direktna (npr. lastna ogroženost, napad) ali indirektna (npr. obravnavanje
prometnih nesreč, družinskega nasilja, samomorov, delovnih nesreč, drugih
sumljivih smrti) izpostavljenost travmatičnim dogodkom (McCreary in Thompson
2006, 496; Gavez 2011, 18).



Izpostavljenost grožnjam - policisti so zaradi opravljanja policijskih nalog pogosto
izpostavljeni resnim grožnjam, kar vpliva tudi na njihovo zasebno življenje
(Gavez 2011, 18).



Pretirana identifikacija z vlogo policista – tisti policisti, ki si gradijo osebno
identiteto le s pomočjo poklicne identitete, svoj poklic visoko cenijo in pogosto
želijo ostati v poklicni vlogi 24 ur dnevno. Pri delu se močno dokazujejo,
prevzemajo vse težje naloge, kar se kaže kot visoka delovna motivacija in
pripadnost, vendar lahko tak način dolgoročno vodi do povečanega stresa in
izgorelosti, depresivnosti, razpada družine, lahko tudi do samomorilnosti. Delo
lahko policistu nudi tudi »odmik« od družine oziroma od stresorjev, ki izvirajo iz
družinskega življenja (Miller 2007, 26-27).

Stresorje v policiji lahko razdelimo v dve skupini, in sicer v organizacijske
(pomanjkljiva podpora s strani vodstva, birokratski postopki, pomanjkljive možnosti
kariernega napredovanja, delovne zahteve, preobremenjenost in pomanjkanje kontrole
ter slaba komunikacija), ki so glede na raziskave (Antoniou 2009, 335; Mikkelsen in
Burke 2004, 442) pogosto bolj moteči. Druga skupina so operativni stresorji –
zahteve samega dela, kot so ogrožajoče in nasilne situacije, razmere v skupnosti,
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fizična izpostavljenost rizičnemu okolju, nasilju in nevarnostim. Statistični podatki
kažejo, da so v realnosti policisti v 2-3 % primerov izpostavljeni nasilnim in nevarnim
situacijam (Johnson, Todd in Subramanian 2005, 4). Kljub temu, da so policisti
pogosto izpostavljeni ogrožajočim situacijam, predstavljajo zanje večji problem šibki,
vendar kronični stresorji, pogosto povezani s samo organizacijo dela (McCreary in
Thompson 2006, 495), preobsežnostjo dela ali pa odnosi - pomanjkanje komunikacije,
posvetovanja, pomanjkljiva podpora (Maguen idr. 2009, 754). Organizacijski stres
pogosto napoveduje generalni življenjski stres. Najverjetneje zato, ker se operativni
stres nanaša na sam življenjski stil (delo ponoči, izmensko delo, vožnja ...) in ga
mnogo policistov sprejme kot del poklica oziroma življenja, organizacijski dejavniki
pa so tisti, ki so prav tako del poklica, vendar se močno razlikujejo od ene do druge
enote in niso tako univerzalni (Page in Jacobs 2011, 18), zato se jim je tudi težje
prilagoditi. Raziskava na novozelandskih policistih (Huddleston, Stephens in Paton
2007, 204) je pokazala, da so največji vir stresa nezadostni viri in oprema (finance oz.
delovna finančna sredstva), organizacija dela (neredna in hitra prehrana, hitre in
nepredvidljive menjave, izmensko delo), preobremenjenost in administracija. Ti
dejavniki so bili pomembni napovedovalci posameznikovega psihološkega počutja.

Stres in izgorelost pri policistih lahko dobro pojasnimo preko Karasekovega modela
organizacijskega stresa (Černigoj-Sadar 2002, 89), v katerem pojasnjuje odnose med
zahtevami delovnega mesta in svobodo odločanja:


Visoke zahteve delovnega mesta in visoka možnost odločanja so povezane z
visoko motivacijo. V tem primeru gre za ravno pravšnjo stopnjo stresa, ki
vzpodbuja aktivnost.



Nizke zahteve delovnega mesta in visoka možnost odločanja so povezane z
nizkim nivojem doživljanja napetosti, kar privede do zmanjšanja interesa za
delo.



Nizke zahteve delovnega mesta in majhne možnosti odločanja so povezane z
nizko motivacijo, kar vodi do pasivnosti in dolgočasja.



Visoke zahteve delovnega mesta in nizka kontrola so povezane z intenzivnim
doživljanjem napetosti. Zaposleni na takih delovnih mestih so najbolj
izpostavljeni boleznim, ki so povezane s stresom. Clark-Miller in Brady (2013,
26) poudarjata, da imajo policisti manj kontrole nad kritičnimi in
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nepredvidljivimi dogodki kot ljudje v drugih poklicih, zato jih poklicni stres bolj
prizadene. Tudi Todd, Weidner in Janisse (2012, 1426) navajajo, da visoko
zahtevne naloge, ob katerih ima posameznik nizko kontrolo, povzročajo največ
stresa. Lokus kontrole, torej v kolikšni meri ljudje verjamejo, da lahko vplivajo
na dogodke in svoje življenje, je namreč izredno pomemben dejavnik (Wang idr.
2014, 325).
V raziskavi (Basińska in Wiciak 2013, 247-253) na poljskih policistih in gasilcih se je
pokazalo, da ima sam način dela vpliv na zdravje, način preživljanja prostega časa in
ekonomsko dobro počutje policistov. Negativni vidiki policijskega dela, kot jih
opisujejo, so izmensko delo, srečevanje s travmatičnimi dogodki, utrujenost,
pomanjkanje časa za vzdrževanje fizične kondicije, pomanjkanje časa za družino in
prijatelje. Najvišje izraženi operativni in organizacijski moteči dejavniki so pretirana
birokracija, pomanjkanje osebja in neobjektivnost kriterijev ocenjevanja – favoriziranje.
Kljub temu, da se policisti srečujejo z operativnimi stresorji in izpostavljenostjo
travmatičnim izkušnjam, imajo dnevni organizacijski stresorji največji vpliv na njihovo
počutje in delovno zadovoljstvo. Policisti za razliko od gasilcev poročajo o manjši meri
pozitivnega stresa in o več negativnih čustev z visoko intenziteto. Manj so zadovoljni s
socialnim življenjem in čutijo manjšo integriranost v socialno skupino sodelavcev.
Poročajo o več finančnih in zdravstvenih težavah (policisti z daljšim stažem imajo več
zdravstvenih težav kot gasilci z daljšim stažem), kar vpliva na njihovo počutje in
nezadovoljstvo.

2.2 Stres pri policistih in sociodemografski podatki
Ortega, Brenner in Leather (2007, 42) so v svoji raziskavi na britanskih policistih
ugotovili, da se spol in starost policista ne povezujeta bistveno z dojemanjem stresa,
povezuje pa se delovna doba v policiji, ki je povezana z interpersonalnimi konflikti policisti, ki dlje časa delajo v policiji, so vpleteni v več interpersonalnih konfliktov, kar
jim povzroča dodaten stres, po drugi strani pa je delovna doba v visoki meri povezana s
povečanjem službenih odgovornosti.
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V nasprotju z njimi je Antoniou (2009, 337-338) ugotovil, da policistke doživljajo več
organizacijskega stresa in imajo več psihosomatskih simptomov od policistov, saj imajo
več težav pri usklajevanju dela in družine, možnostih napredovanja (pogosto so
diskriminirane) in s percepcijo lastne vloge v organizaciji (posledično nižja
samopodoba) ter več težav pri odnosu z nadrejenimi. Policistke naj bi bile tudi bolj
empatične do žrtev nasilja, kar je lahko tudi razlog za povečano doživljanje stresa.
Maguen idr. (2009, 755) ugotavljajo, da naj bi policistke doživljale več stresa zaradi
višje diskriminacije, nadlegovanja in pristranosti. Podobno navajajo Papaj, Blumer in
Robinson (2001, 267) - ženske, ki delujejo v stereotipno moških poklicih (npr. vojska,
policija), doživljajo specifične stresorje, kot so pristranost spolnih vlog in s tem
povezana stereotipnost, neenakost pri delu v primerjavi z moškimi na istem nivoju,
distanciranje od femininosti in spolno nadlegovanje. Gächter, Savage in Torgler (2011,
67) navajajo, da obstajajo specifične razlike v zaznavanju stresa glede na spol, ki so
posledica spolne socializacije. Tradicionalna vloga moškega se kaže preko moči in
neizražanja čustvene šibkosti, kar se dolgoročno odraža v negativnih zdravstvenih
posledicah, nižji življenjski dobi, višji zlorabi psihoaktivnih substanc in višjem nivoju
agresivnosti (71). V njihovi raziskavi se je pokazalo, da policistke poročajo o več
fizičnih težavah kot moški, pri poročanju o psiholoških težavah pa ni bilo bistvenih
razlik. Kot najpomembnejši zaščitni dejavnik se je pri policistkah in policistih pokazalo
dobro ravnovesje med delom in življenjem, ki je zmanjševalo zdravstvena tveganja pri
policistkah, medtem ko je višji nivo zaupanja in pozitivnih interakcij na delovnem
mestu imel pomemben vpliv na moške, ne pa tudi na fizične težave pri ženskah (66).
Pagon idr. (2011, 213) so proučevali stres policijskih vodij. Že Brown in Campbell
(1996) sta ugotovili, da so glavni stresorji policijskih vodij preobilica dela, kadrovski
primanjkljaji, pomanjkljivi viri in pomanjkanje strokovnih posvetov. Ugotovili sta tudi,
da nivo njihovega stresa vpliva na podrejene, torej na ostale policiste. Policisti, ki imajo
vodje, ki so premišljeni, imajo jasno postavljene vloge, odločno sprejemajo odločitve in
imajo jasno zastavljene cilje, doživljajo višjo osebno kontrolo ter imajo boljše
psihofizično zdravje. Pagon idr. (2011, 217) v svoji raziskavi ugotavljajo, da so
policijski vodje, predvsem komandirji, podvrženi stresu, ki nastaja ob nezadostnih
občutkih kontrole nad delom. Menijo, da bi bili bolj zadovoljni in doživljali manj stresa,
če bi imeli višji nivo kontrole nad svojim delom (več možnosti sodelovanja pri
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odločitvah glede organizacijskih zadev in s tem manj centralizirana organizacijska
struktura). Predvsem je stres, ki ga doživljajo, pogosto posledica obilice dela,
medosebnih odnosov, slabe organizacijske klime ter občutka nesamostojnosti pri
sprejemanju odločitev.

2.3 Posledice stresa in izgorelosti pri policistih
Zaradi dojemanja neskladja med visokim delovnim trudom ter nesorazmerno nizkimi
nagradami za delo v službi (nagrade so lahko bodisi finančne ali pa pohvala s strani
nadrejenega, ugoditev pri razporedu dela itd.), ki je emocionalno in fizično zelo
zahtevno, pogosto prihaja do občutkov nezadovoljstva in do emocionalne izčrpanosti.
Če to neskladje preide v kronično stanje, lahko sčasoma izprazni posameznikove
emocionalne vire (Euwema, Kop in Bakker 2004, 24). Posledice stresa in izgorelosti, ki
se najpogosteje kažejo pri policistih, so (Burke 1998, 346):
 upad delovne energije (povišan absentizem, znižana morala in integriteta);
 negativna psihološka stanja (frustracije, izgorelost, depresivnost, jeza);
 psihosomatske težave (glavoboli, razjede), kardiovaskularne motnje (Euwema,
Kop in Bakker 2004, 24). Miller (2006, 542) navaja, da naj bi imelo 76 %
policistov povišan holesterol, 26 % povišane trigliceride in 60 % povišano
telesno maščobo. Moash, Haar in Kwak (2006, 26) ugotavljajo, da policisti, ki
doživljajo visoko stopnjo poklicnega stresa, poročajo o visoki stopnji fizičnih
težav in psiholoških problemih, ki vplivajo na njihovo delo, ter o slabšem
zdravju;
 zmanjšana kvaliteta dela, ki se kaže kot ciničen odnos do sodelavcev, strank,
pomanjkanje ustreznih emocionalnih odzivov, manjša motivacija, slabša
delovna izvedba in večja nestrpnost (Euwema, Kop in Bakker 2004, 25-26).
Avtorji ugotavljajo, da tisti policisti, ki so bolj podvrženi izgorevanju, večkrat
uporabljajo verbalno in fizično silo v interakciji s strankami ter kažejo znake
visoke emocionalne izčrpanosti in depersonalizacije. Tako postane interakcija
med občani in policisti manj efektivna, tolerantna, lahko tudi bolj frustrirajoča
ali nasilna, manj zadovoljujoča tako za stranke kot tudi policiste. Pri izgorelih
policistih se kaže tudi upad dominantnega vedenja, kar predstavlja velik
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problem pri soočanju s situacijami, ki tako vedenje zahtevajo (npr.
interveniranje v medosebnih konfliktih, vzpostavljanje javnega reda in miru).
Pasivno in podrejeno vedenje policista v odnosu do strank pogosto sproža
dvome in zmedenost glede posameznikove profesionalnosti;
 želja po zgodnji upokojitvi (Haisch in Lawrence 2004, 224);
 slabša kvaliteta življenja in višje tveganje za depresijo (Wu 2009, 260);
 manjši občutek pripadnosti, manjša produktivnost in slabša kvaliteta dela
(Schaufeli in Enzmann 1998);
 kronična utrujenost (Glass in McKnight 1996);
 slabše prehranjevalne navade (posledično povečanje teže zaradi hitre prehrane,
prebavne težave in težave z želodcem), zmanjšana motivacija za rekreacijo in
šport ter povišano uživanje kofeina, alkohola in cigaret (McCreary in Thompson
2006, 498).

2.4 Potravmatska stresna motnja kot posledica stresa
Pri policistih se pojavlja večja možnost doživljanja travmatičnih dogodkov - streljanje,
fizični napadi, soočenje z nasiljem, družinske zlorabe, obravnavanje trupel, nesreč
(Violanti idr. 2006, 542; Galatzer-Levy idr. 2013, 1), sicer pa so travmatični dogodki pri
policijskem delu manj pogost stresor kot vsakodnevni organizacijski in rutinski stresorji
(Huddleston, Stephens in Paton 2007, 204). Tako travmatični dogodki kot rutinski
delovni stresorji ustvarjajo visoko tveganje za razvoj potravmatske stresne motnje
(PTSM). Večina ljudi se dobro prilagaja na stresorje (razvijejo odpornost na stres),
nekaj jih po stresu okreva (obdobje simptomatskega stresa, kjer sledi remisija), nekaj pa
jih razvije kronični distres (visok nivo simptomov, ki s časom ne izginejo) (GalatzerLevy idr. 2013, 1).
V splošni populaciji je travmatičnemu dogodku (izpostavljenost nevarnim okoliščinam,
ki ogrožajo posameznikovo življenjsko integriteto) vsaj enkrat v življenju izpostavljenih
60 % moških in 50 % žensk (Violanti idr. 2006, 542). Številni avtorji ugotavljajo, da je
pogostost PTSM pri policistih šestkrat večja kot pri splošni populaciji, okoli 7-19 %
policistov po travmatičnem dogodku razvije PTSM (Maguen idr. 2009, 754), v
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nekaterih raziskavah tudi do 50 %, medtem ko je v splošni populaciji ta odstotek 6,8 %
(Ménard in Arter 2013, 2). V preteklih raziskavah se je pokazalo tudi, da je razvoj
PTSM pogostejši pri tistih posameznikih, ki živijo v družinah, kjer je prisotnega manj
čustvenega izražanja, nizka kohezivnost in visok interpersonalni konflikt (Hinjosa,
Sberna Hinjosa in Högnäs 2012, 195).
Izpostavljenost travmatičnemu dogodku pomeni, da je bil posameznik izpostavljen
dogodku, za katerega je značilno, da je bila oseba neposredno ali potencialno ogrožena s
smrtjo ali z resno poškodbo ali pa je bila ogrožena njena telesna integriteta. Kot navaja
DSM V (APA 2013, 271), za travmatični dogodek štejemo tudi, če je oseba
prisostvovala smrti, poškodbi ali ogrožanju telesne integritete druge osebe oziroma je
izvedela za nenadno ali nasilno smrt, poškodbo, smrtno ogroženost družinskega člana
ali bližnje osebe. Najpogostejši travmatični življenjski dogodki so: nenadna, nevarna in
ogrožajoča situacija ali dogodek v kontekstu akutne situacije (npr. avtomobilska
nesreča) ali dolgotrajen in stresen dolgoročni dogodek (npr. kronična bolezen);
izpostavljenost stresorju, kjer so prisotna intenzivna čustva strahu, groze in nemoči, ter
situacije, kjer posameznik doživi občutke dejanske izgube, nevarnosti ali ponižanja
(Mills in Turnbull 2004, 268).
Travmatični dogodki imajo lahko kratkoročne fiziološke in psihološke učinke na
posameznika, to je npr. akutna stresna reakcija, ki traja približno 1 mesec in jo razvije
70 % ljudi, ki doživi travmo, in akutna stresna motnja (Mills in Turnbull 2004, 268).
Lahko pa imajo tudi dolgoročne posledice, kot so kronična anksioznost, motnje
razpoloženja (predvsem povišana razdražljivost in težave z obvladovanjem jeze),
nespečnost, težave s koncentracijo, emocionalna otrplost, ponovno doživljanje dogodka,
izogibanje dražljajem, ki kakorkoli spominjajo na dogodek, višja splošna odzivnost in
vznemirjenost, hipervzburjenost (Violanti idr. 2006, 542), ki se odražajo v obliki
PTSM. Pogosta je tudi velika depresija, različne vrste odvisnosti, anksioznostne
motnje (generalizirane fobije ali panični napadi), najpogosteje pa se pojavlja
komorbidnost različnih motenj (Mills in Turnbull 2004, 268).

34

PTSM je torej motnja razpoloženja, ki se lahko razvije po izpostavljenosti
travmatičnemu dogodku. Nadaljnji kriteriji za PTSM napovedujejo razvoj najmanj treh
strategij izogibanja:
a) izogibanje mislim, občutjem, pogovorom, ki jih spominjajo na travmo in so z
njo tudi povezani,
b) izogibanje aktivnostim, krajem in ljudem, ki vzbujajo spomin na travmo,
c) nezmožnost priklica pomembnega vidika travmatičnega dogodka iz spomina,
d) opazno zmanjšan interes za sodelovanje v različnih pomembnih aktivnostih,
e) občutek odtujitve od drugih ljudi,
f) občutek omejevanja vsakodnevnega življenja (npr. oseba ne pričakuje, da bo
imela kariero, otroke, zakon, normalen življenjski potek) (Haisch in Lawrence
2004, 224).
Travmatičen dogodek bo oseba pogosto podoživljala preko vračajočih in vsiljivih
spominov na dogodek, ponavljajočih sanj o dogodku, občutkov in vedenja, kot da se
travmatičen dogodek ponavlja, intenzivnega stresa ob izpostavljenosti na notranje ali
zunanje znake, ki simbolizirajo ali spominjajo na določen del travmatičnega dogodka,
ter psihološke aktivnosti ob tej izpostavljenosti (Haisch in Lawrence 2004, 224). Ti
simptomi pa morajo trajati več kot mesec dni, da lahko govorimo o PTSM.
Raziskave kažejo pogosto povišano zlorabo alkohola pri osebah, ki razvijejo PTSM v
primerjavi z osebami, ki so doživele travmo in niso razvile PTSM. Komorbidnost med
alkoholizmom in PTSM je pri moških (ameriška populacija) 52 % in pri ženskah 28 %
(Ballenger idr. 2010, 21), medtem ko se komorbidnost pri vojaških uslužbencih pojavlja
še v večjih odstotkih. Podobno sta ugotovila Ménard in Arter (2013, 9), in sicer da sta
zloraba alkohola in PTSM pozitivno povezana, medtem ko so James idr. (2010, 21) v
raziskavi

ugotovili, da ni

prišlo

do statistično pomembne povezave med

izpostavljenostjo kritičnemu dogodku ter posledično razvojem PTSM in ravnjo uživanja
alkohola.
Predhodni negativni življenjski dogodki imajo velik vpliv na policistovo ranljivost pri
doživljanju travmatičnih dogodkov (Antoniou 2009, 335). Na razvoj PTSM imajo prav
tako velik vpliv posameznikove osebnostne poteze. Ugotovljeno je bilo, da so
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posamezniki z nižjo ekstravertnostjo in višjim nevroticizmom bolj nagnjeni k razvoju
PTSM (Haisch in Lawrence 2004, 225). Meis idr. (2010, 570) so v svoji raziskavi tudi
potrdili, da so tisti vojni veterani, ki so imeli več predispozicij za negativne emocije,
izražali več simptomov PTSM. Rezultati na vzorcu ameriških policistov (Haisch in
Lawrence 2004, 227) so pokazali, da so razvoju PTSM najbolj podvrženi tisti policisti,
ki doživljajo več stresa na delovnem mestu in zaznavajo manj podpore s strani
organizacije. Tako razvijejo vedenjski in miselni odmik od situacije, hkrati pa se z
dogodki in stresom spoprijemajo na nefunkcionalne načine. Podobno so ugotovili
Meyer idr. (2012, 1), ki so preučevali razvoj PTSM pri ameriških gasilcih, ki so prav
tako pogosto izpostavljeni travmatičnim situacijam - razvoj PTSM je močno povezan z
zaznano socialno podporo (tisti gasilci, ki so poročali o manj zaznane socialne podpore,
so imeli najvišje izražene klinične simptome PTSM, po drugi strani pa je bila najmanjša
verjetnost za razvoj PTSM izražena pri tistih, ki so imeli najvišjo socialno podporo). Na
razvoj PTSM vplivajo še vsakodnevni poklicni stres (npr. stalna pripravljenost, težave s
spalnim bioritmom in emocionalno naporno delo ob sporočanju slabih novic
napovedujejo večjo možnost za razvoj PTSM; pokazalo se je, da so organizacijski
dejavniki lahko pogosto močnejši napovedovalec PTSM kot socialna podpora,
razbremenilni razgovor ali osebnostna čvrstost); stil spoprijemanja in kognitivna ocena
dogodka (izogibanje, samoobtoževanje, občutki krivde, nizko samovrednotenje in
zloraba substanc povišujejo možnost za razvoj PTSM). Pokazalo se je, da sta najbolj
rizična faktorja za razvoj PTSM občutek zmanjšane socialne podpore in visoka raven
samoobtoževanja. Zaznana socialna podpora je namreč negativno povezana s poklicnim
stresom, kar pomeni, da služi kot blažilo za stres, ki ga posameznik doživlja (Meyer idr.
2012, 11).

Violanti idr. (2006, 542) ugotavljajo, da imajo policisti zaradi pogoste izpostavljenosti
travmatičnim dogodkom in drugim stresorjem, ki vplivajo na njihovo psihofizično
delovanje, več težav z arterioskleroznimi boleznimi kot splošna populacija, predvsem je
ta razlika očitna pri mlajših policistih. Osebe s PTSM imajo namreč bolj občutljiv odziv
simpatikusa na situacije, ki spominjajo na travmatičen dogodek, kar se kaže preko
povišanega delovanja stresnih hormonov in s tem povečane prevodnosti kože, srčnega
utripa in pritiska.
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Kot pa so pokazale pretekle raziskave, je okrevanje policistov po travmatičnem
dogodku precej odvisno od organizacijskih dejavnikov in virov. Organizacijska skrb in
podpora za dobro počutje zaposlenih sta pomembna mediatorja pri vplivu travmatskega
dogodka na okrevanje po travmi. Pokazalo se je, da so tako travmatični kot tudi
organizacijski stresorji povezani s simptomi PTSM in generalnim distresom, čeprav so
organizacijski stresorji v višji meri napovedovali generalni distres (Huddleston,
Stephens in Paton 2007, 204). Če povzamemo, organizacijski stresorji povečujejo
učinke travme v povezavi s simptomi PTSM.

2.5 Spoprijemanje s stresom pri policistih
V poglavju 1.3 smo omenili, da se ljudje na različne načine spoprijemajo s stresom.
Raziskave o soočanju s stresom pri policistih kažejo, da kritični dogodki in delovni
stresorji, ki jih doživijo policisti, pogosto vodijo v nefunkcionalne strategije
spoprijemanja, kot so izogibanje, disociacija in prekomerno uživanje alkohola. Pokazalo
se je, da nad 25 % policistov zlorablja alkohol kot strategijo spoprijemanja s stresom
(Ménard in Arter 2013, 4). Še posebej so pogoste strategije izogibanja, zanikanja in
zlorabe alkohola pri policistih, ki imajo PTSM (Haisch in Lawrence 2004, 224).
Policisti se tako pogosto zatekajo k manj učinkovitim strategijam, ki le še povečujejo
nivo stresa, namesto da bi ga zmanjšale. Strategije izogibanja so pogosto povezane s
povišanjem psihološkega stresa in slabšim splošnim počutjem (Ortega, Brenner in
Leather 2007, 38). Raziskave so tudi pokazale, da imajo mlajši policisti v primerjavi s
starejšimi manj učinkovite strategije spoprijemanja s stresom pri delovno bolj kritičnih
dogodkih, so manj odporni nanje ter so bolj podvrženi višjim pritiskom v kritičnih
situacijah (Johnson, Todd in Subramanian 2005, 7).
Burke (1998, 347) navaja, da policisti, ki večkrat uporabljajo bolj aktivne strategije
spoprijemanja, doživljajo manj konflikta med delom in družino, imajo manj
psihosomatskih simptomov in so bolj zadovoljni z delom. Kot najpogostejši in najbolj
učinkoviti strategiji spoprijemanja s stresom pri policistih sta se pokazali takojšnji
pogovor s sodelavcem po samem kritičnem dogodku ter socialna podpora. Kljub temu,
da kar 62,5 % ameriških policistov meni, da bi potrebovali več psiholoških služb in
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uslug v policiji, bi jih 70,6 % raje iskalo pomoč pri sodelavcih kot pri psihologu.
Pokazalo se je tudi, da policisti v prostem času redko izberejo strategijo pogovora, saj
pogosto ne želijo s službenimi problemi obremenjevati svojcev in prijateljev (Page in
Jacobs 2011, 19). Haisch in Lawrence (2004, 224) navajata, da policisti večkrat
uporabljajo direktne strategije spoprijemanja s problemom, ko se spoprijemajo s
službenim stresom, ob tem pa pogosto zanemarijo vidik lastnega emocionalnega stanja,
kar posledično lahko vodi v pretirano sumničavost, cinizem, avtoritarnost in
brezbrižnost. Russel in Kagee (2005, 211) sta na vzorcu južnoafriških policistov
dokazala, da je spoprijemanje, usmerjeno na problem, le še povečalo simptome PTSM.
Avtorja sta to dejstvo interpretirala s tem, da je naloga policije reševanje problemov,
zato ta strategija le še povečuje samo simptomatiko.

Prati, Pietrantoni in Cicognani (2011, 181-190) so v svoji raziskavi na vzorcu
italijanskih reševalcev in gasilcev, ki so prav tako pogosto izpostavljeni stresnim in
travmatičnim dogodkom, ugotavljali povezavo med zaznavanjem stresa in strategijami
spoprijemanja. Ugotovili so, da sta ocena poklicnega stresa in posledično kvaliteta
življenja odvisni od posameznikovih strategij spoprijemanja in kolektivne učinkovitosti.
Med

reševalci

strategije

izogibanja

problemu

(predvsem

samoobtoževanje,

preusmerjanje pozornosti in usmerjenost na emocije) napovedujejo večji distres, več
težav v mentalnem zdravju, zmanjšano sočutje do sebe ter slabšo kvaliteto življenja.
Predvsem

samoobtoževanje

se

je

pokazalo

kot

pomemben

mediator

med

posameznikovo oceno stresa in zaznavanjem kvalitete profesionalnega življenja.
Pogosto je povišana jeza posledica samoobtoževanja, ta pa sproža ruminacijo in
patološko krivdo.
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3. ZADOVOLJSTVO S PARTNERSKIM ODNOSOM IN
DRUŽINSKIM ŽIVLJENJEM
Collard (2006) definira pojem zadovoljstva kot pretežno občutje sreče, ki je pogostejše
kot občutje bolečine. Ta pogled na zadovoljstvo zajema vse možne vidike
posameznikovega okolja in zmožnost občutenja sreče nad bolečino. Pri samem merjenju
zadovoljstva, še posebej zadovoljstva s partnerskim odnosom, je potrebno upoštevati
posameznikovo mero kognitivnega uravnoteženja vseh okoljskih vplivov, osebnih
občutkov, želja, razočaranj, doseganja osebnih ciljev in na podlagi tega presoditi, ali
prevladujejo pozitivni dejavniki nad negativnimi. Zadovoljstvo je subjektivna kategorija
in meri individualna stanja glede na posameznikove notranje kriterije. Dejavnik, ki je
lahko za nekoga zadovoljujoč, morda za drugega ni – vsak si namreč sam izbira
notranje primerjalne kriterije (Ward idr. 2009, 413).
Subjektivno splošno zadovoljstvo sestoji iz dveh dimenzij: emocionalne (ravnotežje
emocionalnih izkušenj z deležem pozitivnih in negativnih afektov) in kognitivne (ocena
preteklega, sedanjega, prihodnjega življenja). Najnižji nivo splošnega dobrega počutja
je delno zadovoljstvo (stopnja, do katere so posamezniki zadovoljni s posameznimi
segmenti njihovega življenja) in splošno emocionalno ravnovesje. Po nekaterih teorijah
sreče je le-ta seštevek parcialnih zadovoljstev: socialna (interpersonalni odnosi v
družini in odnosi s sodelavci), ekonomska (zadovoljstvo s finančno situacijo in
življenjskimi pogoji), zdravstvena in okoljska (zadovoljstvo s situacijo v regiji in
državi) ter tista, povezana s samopodobo (zadovoljstvo z lastnimi dosežki, možnostmi
prostega časa in vizijami za prihodnost) (Basińska in Wiciak 2013, 248).
Ward idr. (2009, 415) opozarjajo, da je potrebno razločevati dejavnike, ki vodijo k nestresnemu partnerstvu, in dejavnike, ki vodijo k zadovoljstvu v partnerskem odnosu.
Zadovoljujoč partnerski odnos ne smemo opredeliti le kot odsotnost zakonskih
stresorjev, temveč kot samostojen pojem. Ti avtorji opredeljujejo zakonsko oz.
partnersko zadovoljstvo kot posameznikovo emocionalno stanje zadovoljstva z
interakcijami, izkušnjami in pričakovanji v partnerskem odnosu. Emocionalno stanje se
nanaša na posameznikovo stanje zadovoljstva z interakcijo med njim in njegovim
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partnerjem, interakcije pa zajemajo izkušnje, vplive, odnose in čustva, ki si jih partnerja
delita. Peleg (2008) definira pojem zadovoljstva s partnerstvom kot stopnjo
posameznikove percepcije, v kolikšni meri njegov partner izpolnjuje njegove zahteve in
želje. Bradbury (2000) celo pravi, da bi naj bilo partnersko zadovoljstvo osrednja
komponenta individualnega in družinskega zadovoljstva. Obstajajo namreč visoke
povezave med zadovoljstvom s partnerskim odnosom in fizičnim zdravjem, po drugi
strani pa so visok zakonski stres in konflikti povezani z višjim nivojem anksioznosti,
stresa, družinskega razpada in različnih psiholoških težav. Peilian idr. (2011, 21)
navajajo razne raziskave, kjer se je pokazalo, da so običajno moški načeloma bolj
zadovoljni s partnerskim odnosom kot ženske. Zakonsko zadovoljstvo je torej
pomemben del splošnega zadovoljstva in počutja, medtem ko je zakonsko
nezadovoljstvo povezano s poslabšanjem fizičnega in mentalnega zdravja in predstavlja
visok rizični faktor za ločitev (Bloch, Haase in Levenson 2014, 130).
Zadovoljstvo s partnerskim odnosom določajo različni dejavniki – pomembna je
osebnostna struktura obeh partnerjev, temperament, okoljski dejavniki, prav tako pa
nanj močno vplivajo naslednje komponente:
 Partnersko zaupanje, ki vsebuje dva elementa: učinkovitost za reševanje
partnerskih problemov in pozitiven pogled na partnerstvo v prihodnosti oziroma
zaupanje para v doseganje skupnih ciljev. Višje partnersko zaupanje naj bi bilo
povezano z manj negativnimi partnerskimi interakcijami, kot so konflikti in
umik, prav tako pa naj bi partnersko zaupanje napovedovalo zadovoljstvo s
partnerskim odnosom (Mathew in Anderson 2013, 245).
 Skupno preživljanje časa: raziskave so potrdile, da so tisti pari, ki preživljajo
skupaj več časa ob skupnih aktivnostih, bolj zadovoljni s partnerskim odnosom.
Partnersko zaupanje je tako povezano s partnersko interakcijo, posledično pa
čas, ki ga partnerja preživita ob skupnih aktivnostih, napoveduje pozitivno
zadovoljstvo s partnerskim odnosom (Mathew in Anderson 2013, 245).
Raziskava Ward idr. (2014, 593) je pokazala, da je preživljanje skupnega
prostega časa napovedovalo višje zadovoljstvo s partnerskim odnosom kot
količina prostega časa. Ugotovili so, da je zadovoljstvo s skupaj preživetim
časom napovedovalo zadovoljstvo s partnerskim odnosom. Avtorji torej
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predlagajo, da se naj pari, ki želijo dvigniti nivo partnerskega zadovoljstva,
vključujejo v skupne aktivnosti (npr. skupno opravljanje gospodinjskih opravil,
skupni hobiji, pogovori, sprehodi, skupno obedovanje, ipd.) (Ward idr. 2014,
607).
 Kognicije obeh partnerjev: posameznikov kognitivni aparat in način mišljenja
naj bi bila dejavnika, od katerih so odvisni čustveni odzivi v partnerskem
odnosu, kar se posledično odraža v vedenju do partnerja in s tem zadovoljstvu s
partnerskim odnosom. Samo razmišljanje o partnerstvu in partnerskem zaupanju
lahko vpliva na zadovoljstvo s partnerskim odnosom. V raziskavi Mathew in
Anderson (2013, 246) se je pokazalo, da v primerih, ko partner verjame, da bo
njegov partner med samim pogovorom oziroma terapijo razumevajoč, spoštljiv
ter bo imel minimalno raven negativnih atribucij glede partnerja, bo posameznik
precej bolj konstruktiven v komunikaciji do partnerja. To naj bi veljalo tako za
ženske kot za moške. Zaupanje v partnerstvu je definirano kot specifična
kognicija, ki močno vpliva na vedenje v partnerstvu in zadovoljstvo s
partnerskim odnosom. Ista avtorja sta v raziskavi tudi potrdila, da so tisti pari, ki
so bili bolj prepričani v odločitev glede poroke, kasneje skupaj preživljali več
časa in z leti bili tudi bolj zadovoljni s partnerskim odnosom (Mathew in
Anderson 2013, 253).
 Intimnost: zdrava intimnost je temelj dobrega partnerstva in se kaže preko
različnih partnerskih vedenj, kot so odprta, spontana in neobrambna
komunikacija z dovoljenim izražanjem čustev; zmožnost vzajemne empatije in
zaupanja; zmožnost pogajanja v primerih soočenosti s konflikti, prilagajanja in
sprejemanja kompromisov ter zmožnost spoprijemanja s konflikti ob čim manj
stresa; spoštovanje in priznavanje ranljivosti drugega; uživanje v fizičnem stiku
s partnerjem (ne-spolni odnos kot tudi sam spolni odnos); ustvarjanje enkratne in
svojevrstne identitete, ki vsebuje njuno skupno razvojno zgodovino in skupne
izkušnje; spoštovanje in podpiranje edinstvenosti in drugačnosti partnerja,
njunih razlik v hobijih, prijateljstvih, kariernih ciljih; zagotavljanje podpore v
kriznih situacijah, prispevanje k skupnim ciljem in odgovornostim; odprto in
spontano sodelovanje in ohranjanje zvestobe drug drugemu; vzpostavljanje
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prijetnega družinskega vzdušja (Mills in Turnbull 2004, 271; Repič 2006, 116).
Intimnost v odnosu igra pomembno vlogo in močno pripomore k psihološkemu,
fiziološkemu in fizičnemu zdravju. Pomeni zmožnost biti občutljiv in pozoren
na psihološke, emocionalne, fizične, operativne, socialne in duhovne potrebe
drugega (Solomon, Dekel in Zerach 2008, 659) in hkrati pomeni proces od
navezanosti na drugega do vzajemne navezanosti med dvema enakopravnima
osebama (Foubert idr. 2005). Moss in Schwebel (1993) menita, da je intimnost
v romantičnih zvezah določena z nivojem zavezanosti in pozitivnim afektivnim
in kognitivnim stanjem ter fizično bližino, ki jo nekdo doživlja recipročno v
partnerskem odnosu.

Schaefer in Olson (1981) in nekateri drugi (Solomon, Dekel in Zerach 2008,
659; Zerach idr. 2010, 2740) pojmujejo intimnost kot multidimenzionalen
koncept, v katerega spadajo zmožnost za vzajemno zaupanje, deljenje misli,
občutkov, spolnih želja, bližine in prijateljstva. Sestoji iz petih domen: čustvena,
socialna, intelektualna, spolna in rekreativna. Mills in Turnbull (2004, 272)
ločita intrapsihično in interpersonalno intimnost:
 Intrapsihična intimnost se kaže kot dobro samozavedanje (zavedanje
svojih močnih področij in omejitev), samosprejemanje in prijaznost do sebe;
ohranjanje samospoštovanja kljub žaljivkam ali nespoštovanju s strani
drugih; zmožnost doživljanja široke palete čustev in deljenja teh občutij z
drugimi; občutek pomembnosti in sreče in občutek, da lahko sprejemaš
odločitve v svojem življenju.
 Interpersonalno intimnost delita na različna področja: psihološka
(samopodoba, samozavedanje, spoštovanje, zaupanje, poštenost, lojalnost,
zavezanost, odprtost, intelektualna kompatibilnost); emocionalna (zmožnost
deliti čustvene potrebe, verbalna komunikacija naklonjenosti, delitev
vzajemne empatije); fizična (ne-spolna, kot so objemi, božanje, fizična
naklonjenost, in spolna - spolna komunikacija, kompatibilnost interesov,
vzburjenje in orgazmično doživljanje, doživljanje spolne raznolikosti z istim
partnerjem); operativna (delitev odgovornosti, odločanje, pričakovanja
izpolnjevanja vlog, kontrola); socialna (skupne aktivnosti, hobiji, počitnice,
skupni prijatelji, širša skupnost) in duhovna (vse našteto, ki združuje telesno,
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mentalno in duhovno povezavo in zajema vključenost v duhovno razkrivanje
posameznikovega duhovnega potovanja in neobsojajočo podporo takrat, ko
partner deli svoje religiozne in duhovne misli ter občutke) (Mahoney in Cano
2014, 585).


Spolno življenje: spolno življenje je pomemben vidik emocionalnega in
fizičnega zdravja. Definirano je kot afektivni odgovor, ki izhaja iz
posameznikove subjektivne ocene pozitivnih in negativnih dimenzij spolnega
življenja partnerjev (Zerach idr. 2010, 2740). Zadovoljujoče spolno življenje
(zadovoljstvo s pogostostjo in kvaliteto spolnega odnosa brez težav v spolnem
funkcioniranju) ima visok vpliv na občutke ljubezni in zakonsko srečo ter
povzroča manj partnerskih konfliktov (Bodenmann, Ledermann in Bradbury
2007, 552).
Obstajajo pozitivne korelacije med spolnim zadovoljstvom ter zakonsko
stabilnostjo in kvaliteto. Razlogi, ki običajno otežujejo spolno življenje in
zadovoljstvo, so psihološki stres, anksioznost, utrujenost in depresivnost (Zerach
idr. 2010, 2740). Podobno ugotavljajo Bodenmann, Ledermann in Bradbury
(2007, 551) - zadovoljstvo s partnerskim odnosom in spolna aktivnost sta
pogojena s stresom, ki ga doživlja par izven diade. Povezava med zunanjim
stresom in partnerskim funkcioniranjem je močnejša pri dnevnem stresu kot pri
kritičnih večjih dogodkih. V njihovi raziskavi je višji nivo dnevnega stresa
napovedoval manj spolne aktivnosti pri ženskah, ki so bile tudi sicer manj
zadovoljne v odnosu, in več spolne aktivnosti pri moških, ki so v partnerskem
odnosu manj zadovoljni. Sklepamo lahko, da je bila ta aktivnost povezana z
izvenpartnerskimi razmerji. Prav tako se kaže, da se stres, ki izvira iz samega
partnerskega odnosa (zakonske napetosti in konflikti), povezuje z nižjim
zadovoljstvom s spolnim življenjem in zvišuje spolno disfunkconiranje.
McCarthy (2003) pa po drugi strani poudarja, da lahko ravno spolna aktivnost
pogosto zniža dnevno napetost in strese, ki se pojavljajo v partnerstvu.



Stres: stres, ki se pojavlja v partnerskem odnosu, je lahko posledica in
kombinacija trajnostne ranljivosti posameznika (določene osebnostne poteze,
kot so nevroticizem, težave v primarni družini), različnih stresnih dogodkov
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(večji življenjski dogodki, stresne okoliščine, normativni življenjski prehodi) ter
slabših prilagoditvenih mehanizmov (nezmožnost empatičnosti do partnerja ali
dajanja podpore partnerju, nasilnost, slabši nivo reševanja problemov, obrambna
drža). Kakovost partnerskega odnosa skozi leta ves čas niha in je odvisna od
akutnih stresnih dogodkov. Nihanje in prilagajanje je še večje, če je kronični
stres visok. Stres v partnerskem odnosu lahko torej izvira iz samega odnosa notranji

stres

(negativna

komunikacija,

vzorci

partnerskih

konfliktov,

zdravstvene težave enega partnerja) ali iz zunanjega okolja (službeni stres,
finančni stres, stres primarne družine, okolje). Kronični manjši stresorji, ki
izvirajo izven partnerstva in se jih pogosto ne zavedamo, povečujejo konflikte in
napetost v odnosu in so izredno škodljivi za partnerstvo, saj slabšajo kakovost
odnosa. Povzročajo zmanjševanja časa, ki ga partnerja preživita skupaj, ter s tem
skupne izkušnje, zmanjševanje občutkov skupnosti in samorazkrivanja pa
ogroža diadno spoprijemanje. Ti stresorji prav tako zmanjšujejo kvalitetno
komunikacijo preko manj pozitivne in več negativne interakcije, povečujejo
tveganja za psihološke in fizične probleme (kot so težave s spanjem, spolno
nefunkcioniranje, motnje razpoloženja) in povečujejo možnosti, da bodo
problematične osebnostne poteze, kot so rigidnost, anksioznost, nasilnost, še bolj
izražene v partnerskem odnosu (Bodenmann, Ledermann in Bradbury 2007,
552).

Pokazalo se je, da je zadovoljstvo s partnerskim odnosom bolj odvisno od
dnevnih obremenitev kot pa od večjih kritičnih življenjskih dogodkov. Kronični,
dnevni stresorji so tako najpogostejši napovedovalec ločitev. Partnerja
akumulirata dnevni stres pogosteje, kar vpliva na uravnoteženost odnosa, ki ga
partnerja želita vzpostaviti. Dnevni stresorji, ki jih nekdo doživlja, povzročajo
manj empatije pri partnerju, pogosto se jih ta niti ne zaveda, zato je tak tip stresa
pogosto podcenjen (568).
Bodenmann, Ledermann in Bradbury (2007, 565) so v svoji študiji ugotavljali
povezanost med stresorji, ki izvirajo izven zakona (akutni življenjski dogodki in
dnevni stresorji), stresorji, ki se pojavljajo v odnosu (dnevni odnosni stresorji) in
funkcioniranjem v odnosu (zakonsko zadovoljstvo in zadovoljstvo s spolnim
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življenjem). Ko so udeleženci poročali o dnevnih težavah ali akutnih življenjskih
dogodkih, so njihovi partnerji poročali o višjih nivojih stresa zunaj odnosa in
tudi v odnosu. Partnerji, ki so doživeli več stresa znotraj odnosa, so bili manj
zadovoljni z odnosom, manjše je bilo zadovoljstvo s spolnim življenjem in
spolno aktivnostjo, več je bilo spolnih disfunkcij, pri njihovih partnerjih pa se je
prav tako pokazalo visoko nezadovoljstvo s partnerskim odnosom in spolno
aktivnostjo. Zunanji stres, o katerem so poročali moški, je močneje koreliral z
ženinim nezadovoljstvom s partnerskim odnosom, napetostmi in njihovo
zmanjšano potrebo po spolnosti kot pa obratno. Ženske običajno v večji meri
absorbirajo partnerjev stres, ki prihaja od zunaj, in dobro zaznavajo trenutke, ko
njihov partner potrebuje podporo. Absorbiranje partnerjevih težav in stresa ter
zagotavljanje podpore partnerju pa lahko dolgoročno vpliva na ženino
psihofizično zdravje.

Story in Repetti (2006, 690-699) navajata tri stabilne karakteristike partnerskega
odnosa: družinski konflikt, zakonsko zadovoljstvo in zakonska podpora.
Posamezniki, ki družinske odnose opisujejo kot bolj konfliktne, so bolj reaktivni
na dnevni službeni stres. Tako moški kot ženske v družinah z visokimi konflikti
v stresnih službenih dneh bolj izražajo jezo in umik v odnosu. Avtorja
poudarjata, da je kvaliteta partnerskega odnosa pogosto pogojena z zunanjimi
okoliščinami, še posebej kroničnimi stresorji, ki so jim pari izpostavljeni.
Stresne izkušnje v službi so povezane z višjimi partnerskimi konflikti, nižjo
partnersko podporo, povišano jezo in umikom, kar vodi v nižje zadovoljstvo. V
raziskavi sta ugotovila, da so tako moški kot tudi ženske poročali o povečani
količini jeze in umika v odnosu takrat, ko so imeli več negativnih socialnih
interakcij na delu, medtem ko so ženske poročale o povišani jezi, umiku in
kritičnosti do mož tudi takrat, ko so imele v službi preobilico dela. V dneh
povišanega stresa so oboji poročali o manjši odzivnosti, zaprtosti vase in
zmanjšani želji po socialni interakciji. Bolj so bili nestrpni, kritični in napeti ter
so poročali o več partnerskih konfliktih. Avtorja ugotavljata, da so tisti pari, ki
doživljajo veliko partnerskega nezadovoljstva, bolj ranljivi za škodljive
posledice stresorjev na njihov zakon. Nezadovoljni pari, ki doživljajo veliko
konflikta v odnosu, bodo v obdobjih stresa še bolj izražali negativne emocije, saj
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je zanje že sam odnos bolj negativen. Tisti pa, ki poročajo o višjem partnerskem
zadovoljstvu, v dneh povišanega službenega stresa izražajo manj jeze in umika.
Bodenmann in Shantinath (2004, 479) ugotavljata podobno: partnerji, ki so pod
stresom, se bodisi od svojih partnerjev umikajo ali pa kažejo več agresivnega in
nasilnega vedenja (po njuni raziskavi bi naj ženske v času stresa kazale več jeze,
moški pa več umika). Ko pa doživljajo manj stresa (npr. ob vikendih), je
prisotne več pozitivne partnerske interakcije.

Povzamemo lahko, kar tudi ugotavljata Bodenmann in Shantinath (2004, 477) in
tudi druge raziskave so v tem konsistentne, da je kronični stres večji negativni
napovedovalec zakonskega nezadovoljstva in nestabilnosti kot pa večji oziroma
enkratni dogodki.


Depresivnost: stres, ki nastane znotraj zakona ali izven njega, postavlja par v
tveganje za številne psihofizične zdravstvene probleme, kot je npr. pojav
depresivnih simptomov, ki povzročajo dodatno tveganje za nadaljnji zakonski
stres. Zakonci, ki doživljajo visok zakonski stres (npr. pomanjkanje časa za
partnerja, težave pri skupnih odločitvah) in visok stres izven zakonskega
konteksta, imajo manj interpersonalnih in kognitivnih virov za spoprijemanje s
partnerskimi težavami, kar vodi v depresivno razpoloženje. Depresivni simptomi
in zakonski stres se pogosto prekrivajo, kar pa ne pomeni, da vsi, ki doživljajo
zakonski stres, izkusijo tudi depresivne simptome in tudi vsi, ki so depresivni, ne
doživljajo partnerskega stresa (Poyner-Del Vento in Cobb 2011, 908-928).

V raziskavi Poyner-Del Vento in Cobb (2011, 908-928) se je pokazalo, da je
padec zadovoljstva s partnerskim odnosom napovedoval povečanje depresivnih
simptomov; prav tako je povečanje depresivnih simptomov napovedovalo
zmanjšanje zadovoljstva s partnerskim odnosom. Padec zadovoljstva s
partnerskim odnosom ima takojšen učinek na simptome depresivnega
razpoloženja, predvsem preko zmanjševanja intimnosti, podpore, odvisnosti in
zvišanja verbalne agresivnosti ter nasilja. Pokazalo se je tudi, da imajo moški, ki
doživljajo več zunanjega stresa, močnejše in bolj negativne povezave med
partnerskim zadovoljstvom in depresivnimi simptomi (spoprijemanje s
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trenutnimi stresorji zmanjšuje njihove socialne, kognitivne in emocionalne
kapacitete), medtem ko se pri ženskah, ki doživljajo več zakonskega stresa,
kažejo močne in negativne povezave med zadovoljstvom in depresivnimi
simptomi. Vzrok je v tem, da moški običajno gradijo svojo samopodobo preko
osebnih in kariernih dosežkov, ženske pa preko funkcioniranja v partnerstvu in
družini (Poyner-Del Vento in Cobb 2011, 908-928).

Brock in Lawrence (2014b, 31) ugotavljata, da je zakonsko nezadovoljstvo
oziroma t.i. zakonski razdor (ang. marital discord) povezan z depresivnim
razpoloženjem. Posamezniki, ki v partnerstvu doživljajo partnerski razdor, so
tako pod večjim tveganjem za razvoj depresije, saj so izpostavljeni številnim
negativnim interakcijam in zmanjševanju pozitivnih. Med partnerjema prihaja
do slabšega upravljanja konfliktov (pogosto nerešeni spori in prepiri, povečana
sovražnost in kriticizem, psihološka in fizična agresivnost), zmanjšanja
partnerske podpore (nizka podpora s strani partnerja, neujemanje med željeno in
prejeto podporo), zmanjšanja čustvene intimnosti (odsotnost intimnih in zaupnih
odnosov, pomanjkanja naklonjenosti, nezadovoljstva s časom, preživetim
skupaj) in spremenjene dinamike med močjo in kontrolo (neenakomerna
distribucija moči v odnosu, kršitev osebnih pravic ter visok nivo kontrole).
 Ranljivost partnerjev: ranljivost, ki jo posameznik prinese v zakon in kasnejši
stresni dogodki, ki jih par doživi, vplivajo na razvoj partnerske zveze.
Ranljivost, ki zajema nevroticizem, stres (delovni stres, konflikti s prijatelji in
družino), diadne in prilagoditvene procese, vpliva na zadovoljstvo in stabilnost
partnerskega odnosa. Nevroticizem, ki je relativno stabilna poteza, se kaže preko
posameznikove zaznave in doživljanja sveta kot bolj ali manj ogrožajočega in
stresnega. Pri osebah z visokim nevroticizmom so pogosto prisotna negativna
čustva, številni problemi, samoobtoževanje in visok nivo stresa. Nevroticizem
tako vpliva na funkcioniranje specifičnih področij v zakonu oziroma prihaja do
recipročnega odnosa (stres vodi k slabšemu upravljanju konfliktov, kar povečuje
verjetnost, da bo par doživel še večji stres). Nevroticizem, ki je v pozitivni
povezavi s kroničnim stresom in depresivnimi simptomi, vodi v manj
prilagodljive odnosne procese. Avtorji ugotavljajo, da so moški z visokim
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nevroticizmom manj spoštljivi do svojih partnerk in jim nudijo slabšo partnersko
podporo. Nevroticizem tako prispeva k manjšemu zakonskemu zadovoljstvu
preko visokega nivoja izvenzakonskega stresa, neuravnoteženosti moči/kontrole
v odnosu, slabe partnerjeve podpore oziroma nižje emocionalne vpletenosti.
Zakonski procesi, nevroticizem in stres delujejo skupaj in napovedujejo
internalizacijo simptomov – npr. individualno psihopatologijo (Brock in
Lawrence 2014b, 33-41).


Strategije spoprijemanja s stresom: zakonski odnos je sestavljen iz številnih
interakcij,

na

katere

nepretrgoma

vplivajo

različni

stresorji,

procesi

spoprijemanja in različni konteksti. Posledično je odnos oblika številnih izidov,
ki se kažejo tako na individualnem kot na partnerskem nivoju, predvsem kar se
tiče odpornosti na stres in učinkovitosti spoprijemanja. Odgovor partnerja ima
lahko velik pomen na spoprijemanje drugega partnerja, predvsem na njegov
način in učinkovitost. Interaktivne in recipročne transakcije označujejo sistemski
model diadnega spoprijemanja, ki napoveduje kvaliteto partnerskega odnosa
(King in Delongis 2014, 460). Avtorja ugotavljata, da sta za partnerski odnos
najbolj škodljivi strategiji spoprijemanja premlevanje (ruminacija) kot
nefunkcionalni kognitivni odziv in umik kot eden najbolj nefunkcionalnih
vedenjskih odzivov. Za partnerski odnos je izredno škodljiv vzorec, kjer partner,
ki je pod stresom, konstantno premleva o problemu, drug partner pa se umika.
Partnerski umik lahko igra instrumentalno vlogo med ruminacijo posameznika –
ruminacija lahko zaostri umikanje partnerja, s tem pa nastane ciklični proces, ki
vodi v nezadovoljstvo. Ruminacija je pasivna, nase usmerjena in negativna
strategija odzivanja na stres, ki vključuje ponavljajoče in vztrajne misli o lastnih
čustvih in problemih, pogosto z negativnimi psihološkimi posledicami.
Posameznikova nagnjenost k ruminaciji povečuje depresivne simptome pri
posameznikih in v paru. Medosebni umik pa kaže na slabo psihološko
prilagoditev para in se povezuje z dolgoročnim partnerskim nezadovoljstvom in
povečanim negativnim afektom. Kroničen stres izven partnerskega odnosa (npr.
delovni stres) ima lahko negativen vpliv na sam odnos, saj vpliva na odnosno
usmerjene vzorce spoprijemanja s stresom doma. Avtorja sta v svoji raziskavi na
vzorcu bolničarjev ugotovila, da višji stres in izgorelost povzročata več
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ruminacije pri posameznikih in več umika pri njihovih partnerjih, ki doma
začutijo partnerjevo nezainteresiranost za odnos in se posledično umaknejo.
Kroničen dnevni delovni stres se tako kaže v slabših strategijah spoprijemanja
pri obeh partnerjih, kar posledično povečuje partnersko napetost in zmanjšuje
učinkovito diadno spoprijemanje. Ustvari se začaran krog - ruminacija vodi v
višji umik in nadaljuje cikel pasivnega spoprijemanja, umik pa povečuje
partnersko napetost (King in Delongis 2014, 465).


Emocionalna regulacija: nanaša se na uravnavanje emocij v partnerskem
odnosu. Ko se pari srečajo z negativnimi dogodki, kot so prepiri in razočaranja,
pogosto reagirajo avtomatsko in prvinsko (preživetvena interakcija). Ponavljajo
in opravičujejo svoje vedenje, kritizirajo partnerja ter se vrtijo v začaranem
krogu neučinkovitih vedenj. Iz njih lahko izstopijo preko emocionalne
regulacije. Vsak partner poskrbi za lastno regulacijo, kar vpliva na lastno
emocionalno vzburjenje, ta pa posledično na partnerja. Če so regulacije uspešne,
se emocionalno vzburjenje zmanjša, kar vodi v uspešnejšo komunikacijo,
vedenje in v boljše reševanje konfliktov (Bloch, Haase in Levenson 2014, 130).
Ko se posameznik umiri in zniža negativne emocije, se lahko partnerski
problemi rešujejo bolj kreativno in racionalno, saj le tako partnerja vidita
perspektivo drugega. Vztrajanje v negativnem emocionalnem stanju pomeni
višji zakonski stres. Negativni afekt posameznika recipročno vpliva na partnerja.
Emocionalna regulacija pomembno vpliva tudi na posameznikovo izkazovanje
čustev, medosebno senzitivnost, prosocialno vedenje, bližino in socialno
zadovoljstvo (Bloch, Haase in Levenson 2014, 131).
Pogosto se kot mediator med emocionalno regulacijo in zadovoljstvom kaže
konstruktivna komunikacija, ki zajema različna komunikacijska orodja, kot so
pogajanje, vzajemno izražanje, diskusija - te oblike produktivne komunikacije
pa se pojavljajo v kontekstu manjšega emocionalnega vzburjenja (Bloch, Haase
in Levenson 2014, 131). Partner, ki pri konfliktu lahko hitro zapusti cono
negativnih emocij, bo tudi bolj učinkovito komuniciral – pogovarjal se bo o
problemu, predlagal rešitve in sklepal kompromise, kar paru pomaga pri
reševanju problemov in večanju zakonskega zadovoljstva. To ne pomeni, da

49

partner ne sme pokazati negativnih čustev, temveč je pomembno, kako se nanje
odzove in kako dolgo je pod njihovim vplivom (ali lahko torej prehaja med
različnimi emocionalnimi stanji).

Bloch, Haase in Levenson (2014, 138) ugotavljajo, da je visok nivo emocionalne
regulacije povezan z visokim nivojem zakonskega zadovoljstva. Višja regulacija
emocij in vedenja pri ženskah (ko so same imele negativno izkušnjo) je
napovedovala višje zakonsko zadovoljstvo tako pri njih kot tudi pri njihovih
partnerjih. Pri moških se je pokazalo, da obstaja minimalna korelacija med
emocionalno regulacijo in njihovim trenutnim ter tudi dolgotrajnejšim
zadovoljstvom z odnosom. Sklepamo lahko, da so v partnerskem odnosu ženske
pogosto tiste, ki so bolj odgovorne in kompetentne za regulacijo afektov, kar je
najverjetneje posledica spolne socializacije (usmerjenost v interpersonalne
odnose, uravnavanje interpersonalne intimnosti, emocionalni center odnosa in
družine). Pogosto se jim pripisuje višja sposobnost regulacije v zakonu in s tem
tudi višja odgovornost za ustvarjanje ravnovesja. Druge študije pravijo, da je za
zakonsko zadovoljstvo bolj pomembna emocionalna regulacija moških (naj bi
bili bolj dojemljivi za stres v zakonu zaradi nižje tolerance negativnega
emocionalnega stresa). Moževa negativnost pogosto vpliva na ženo in
napoveduje znižanje ženinega zadovoljstva z odnosom. Ženin negativni afekt pa
glede na študije ne vpliva v tolikšni meri na moževo razpoloženje (Bloch, Haase
in Levenson 2014, 131). Pogosto se kaže, da moški ne funkcionirajo v visoko
negativnem afektu tako dobro kot ženske, saj so fiziološko bolj vzburjeni. To je
v terapiji dobro upoštevati in se tako bolj posvetiti ženini emocionalni regulaciji,
saj le-ta v večji meri vpliva na zadovoljstvo kot pa moževa regulacija.


Osebna ali razvojna kriza posameznika: Peilian idr. (2011, 15) so v svoji
raziskavi na vzorcu Kitajcev ugotovili, da osebna kriza napoveduje višji padec
zadovoljstva s partnerskim odnosom kot pa razvojna kriza. Razvojna kriza je
življenjsko prehodno obdobje, ki je običajno normativno, kar pomeni, da se
pojavlja pri večini ljudi in v večini partnerskih odnosov (npr. poroka, rojstvo
otrok, menjava službe, odhod v pokoj ipd.); nanjo so ljudje bolj pripravljeni in
se z njo lažje soočijo kot pa z osebno življenjsko krizo (npr. bolezen otrok,
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finančne težave, nenadna smrt družinskega člana), ki je običajno nepričakovana.
Pri soočanju z razvojnimi krizami družba pogosto ljudem pomaga z raznimi
nasveti (razne zloženke, članki, delavnice), zato se nanje lažje pripravijo. Po
drugi strani nepričakovani življenjski stresni dogodki povečujejo konfliktnost in
nasilje med partnerjema, povzročajo manj topline v partnerskem odnosu,
posledično manj kvaliteten partnerski odnos in višjo raven ločitev. Predvidljivi
razvojno pogojeni življenjski dogodki sicer spremenijo družinski cikel, a manj
ogrožajo družino in partnerski odnos kot nepredvidljivi stresni življenjski
dogodki (Peilian idr. 2011, 16).


Zavezanost oziroma predanost: Johnson, Caughlin in Huston (1999) koncept
zavezanosti vidijo kot skupek treh pojmov – osebna zavezanost, moralna
zavezanost in strukturna zavezanost. Večina raziskovalcev se strinja, da je
zavezanost bistvena sestavina stabilnega zakonskega odnosa in zakonske
kvalitete. Naj bi bila povezana tudi z boljšo komunikacijo, večjim občutkom
sreče in bolj konstruktivnimi strategijami spoprijemanja s težavami.

Precej podobno je pri ocenjevanju zadovoljstva z družinskim življenjem. Ocena
zadovoljstva z družinskim življenjem izhaja iz primerjave med trenutnimi življenjskimi
okoliščinami in posameznikovimi standardi in pričakovanji. Je direktno povezana z
drugimi spremenljivkami družinskega blagostanja, kot so družinska kohezivnost,
prilagodljivost, komunikacija in splošno družinsko delovanje. Ocena družinskega
zadovoljstva pomeni zavestno kognitivno oceno posameznikovega družinskega
življenja, kjer so kriteriji popolnoma odvisni od posameznika (Zabriskie in Ward 2013,
446-447).
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4.

POLICIJSKE

DRUŽINE

IN

DINAMIKA

PARTNERSTVA
Delo in družina sta dve najpomembnejši področji v obdobju odraslosti. Obe vlogi, tako
službena kot družinska, sta pomembni, zahtevata veliko časa in imata velik vpliv na
posameznikovo življenje (Calvo-Salguero, Salainas Martínez-de-Lecea in CarrascoGonzáles 2011, 435). Miller (2007, 21) ugotavlja, da je stopnja ločitev v policijskih
družinah enaka kot v splošni populaciji in da policijske družine, ki »preživijo« prva tri
leta, nimajo večjih tveganj za razpad kot druge družine. Prav tako navaja, da je drugi
zakon policista še bolj stabilen in deluje še bolje kot prvi ali drugi zakon v splošni
populaciji. Kljub temu, da je policijsko delo precej stresno in polno izzivov, se je
pokazalo, da se njihovo družinsko življenje pomembno ne razlikuje od družinskega
življenja splošne populacije ob predpostavki, da policistov partner dobro razume
dejavnike poklicnega stresa. V nasprotju s temi ugotovitvami Wester in Lyubelsky
(2005, 53) ugotavljata, da so v policijskih družinah pogosto prisotni konflikti, raven
ločitev pa je izredno visoka (35 % - 75 %).

4.1 Konflikt med delom in družino
Konflikt med delom in družino je konflikt med dvema različnima vlogama, kjer so
pričakovanja med njima manj kompatibilna (Mikkelsen in Burke 2004, 430). Tovrsten
konflikt je običajno dvosmeren: zahteve delovnega okolja interferirajo z zahtevami v
družinskem okolju in obratno - naloge in vloge, ki jih imamo v družinskem življenju, so
pogosto v nasprotju s pričakovanji delovnega okolja. Stresorji, ki izvirajo iz posameznih
vlog, ustvarijo negativno razpoloženje in negativen odnos (Calvo-Salguero, Salainas
Martínez-de-Lecea in Carrasco-Gonzáles 2011, 437), kar posledično vpliva na
zmanjšano zadovoljstvo z drugimi vlogami. Konfliktnost vlog (predvsem starševska in
poklicna vloga) je tako za mnoge kronični stresor, ki se odraža tako na individualnem
kot tudi na partnerskem delovanju in vodi v nižje partnersko zadovoljstvo. Teh
stresorjev pogosto ne moremo odstraniti, lahko pa spreminjamo interpersonalni odnos in
delovanje (npr. višja socialna podpora) (Brock in Lawrence 2008, 12).
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Razkorak med delom in družino razlagajo različne paradigme:
 Prva razlaga nastali konflikt zaradi visokih delovnih zahtev, ki posledično
povzročajo emocionalno izčrpanost, depersonalizacijo in s tem konflikt med
delom in družino. Visoka stopnja delovnih zahtev vodi v visoko osebno
vpletenost in angažiranost, s tem pa se zmanjšujejo viri za spoprijemanje z
zahtevami na ostalih področjih (npr. v družini). Dodatni konflikti znotraj družine
lahko še povečujejo možnost emocionalne izčrpanosti. Ker delovne zahteve
ovirajo posameznikovo funkcioniranje v družini, le-ta nima zadostnih možnosti
za okrevanje zunaj delovnega mesta. Stres se akumulira in tako nastane spiralna
povezava, ki onemogoča stabilizacijo in opolnomočenje (Basińska in Wiciak
2013, 249; Dollard idr. 2010, 239).
 Druga paradigma konflikt med delom in družino razlaga kot posledico številnih
aktivnosti, povezanih z družinskim življenjem, ki posledično ovirajo službene
obveznosti (Calvo-Salguero, Salainas Martínez-de-Lecea in Carrasco-Gonzáles
2011, 436).
 Tretja paradigma – »teorija razlivanja« (ang. spillover) zajema obe zgoraj
omenjeni predpostavki. Sprememba na enem področju posledično vodi v
podobno spremembo na drugem (npr. slabi odnosi na delovnem mestu vodijo v
slabe družinske odnose in povišan zakonski stres – prelivanje dela v družinsko
življenje). Po drugi strani pa lahko zakonski stres napoveduje višji stres na
delovnem mestu – prelivanje družinskih razmer v delovno okolje (Brotheridge
in Lee 2005, 204). Stres, ki ga posameznik izkusi na nekem področju, bo
prizadel tudi njegova druga področja, kar pomeni, da »razlivanje« poteka na
intrapsihični ravni (Lavee in Ben-Ari 2007, 1022). Kronični delovni stresorji se
torej preko procesa razlivanja povezujejo s partnerskim konfliktom. Delovna
preobremenjenost in negativne interakcije s sodelavci ustvarijo občutek
razdražljivosti, pritiska in frustracije. Posameznik nese ta občutja domov v
partnersko interakcijo in pride do razlivanja negativnega razpoloženja. Podobno
se kaže tudi v interakciji z otroki – starši, ki so v službi doživeli več stresa,
uporabljajo več taktik discipliniranja, kot sta vpitje in kaznovanje, prav tako pa
so takrat čustveno manj prisotni v odnosu do otrok (Story in Repetti 2006, 691).
V raziskavi Buck in Neff (2012, 698) se je pokazalo, da so mladi pari, ki so
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poročali o povečanem izvenpartnerskem stresu, poročali tudi o več negativnega
vedenja v partnerskem odnosu (zmanjšala se je kvaliteta partnerske
komunikacije za 40 %, več je bilo napetosti med partnerjema, umika, manj
tolerantnega vedenja, prilagodljivosti v odnosu ter več pripisovanja krivde
partnerju). Prihajalo je do razlivanja stresa (ang. stress spillover) iz zunanjih
dejavnikov (npr. dela, finančnih težav) v partnerski odnos. Stresne izkušnje
izven partnerske zveze so pogosto povezane s slabšim odnosom in nižjim
zakonskim zadovoljstvom. Spoprijemanje z zunanjim stresom je proces, ki
izčrpava posameznika – posledično ima le-ta manj energije za odnos, kar vodi v
nižje zadovoljstvo z njim. Ustrezen odziv ob močnem kritiziranju pri drugem
partnerju pogosto ni avtomatičen, saj zahteva visoko stopnjo kontrole za
impulzivne reakcije ter aktivno vključevanje v tista vedenja, ki prinašajo
pozitivne in koristne vire za odnos (Buck in Neff

2012, 699). Roberts in

Levenson (2001, 1053) ugotavljata, da je zadovoljstvo s kvaliteto družinskega
življenja bolj povezano s čustvenimi dejavniki na delovnem mestu (npr. odnosi
med sodelavci, napetosti, razdražljivosti) kot pa z organizacijskimi. Poudarjata
pomen prenosa čutenj iz delovnega mesta v družinsko okolje in prenosa čutenj
med družinskimi člani. Do podobnih ugotovitev kot Buck in Neff je prišel tudi
Bodenmann (2000), ki ugotavlja, da stres izven partnerskega odnosa (npr.
delovni stres), ki se razliva v partnerski odnos, igra pomembno vlogo v
zakonskem zadovoljstvu in je povezan z visokim ločitvenim tveganjem. To
poteka zaradi treh destruktivnih procesov: poslabšanja kvalitete zakonske
komunikacije, ko je posameznik pod stresom (več negativne komunikacije, manj
pozitivnih izmenjav, manj samorazkrivanja); zmanjšanja časa, preživetega
skupaj (izguba intimnosti, občutka skupnosti); povečanja zdravstvenih
problemov zaradi izpostavljenosti kroničnim stresorjem in s tem dodatno breme
partnerskemu odnosu. Posledice tega so še bolj izumetničen odnos, pomanjkanje
zanimanja za partnerja, zmanjšana vpletenost v njegovo življenje, slabša
komunikacija o doživljanju, osebnih potrebah, ciljih in interesih. Partnerja tako
postajata vse bolj odtujena, povečajo se konflikti in s tem zakonski distres.
Bodenmann in Shantinath (2004, 478) v svojem eksperimentu ugotavljata, da se
pod stresom zmanjša kvaliteta partnerske komunikacije za kar 40 %, prav tako
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pa se zmanjšajo pozitivne interakcije (aktivno poslušanje, interesi, empatija),
izrazito pa se dvignejo negativna vedenja (kriticizem, umik, bojevitost, prezir).
 V kompenzacijski paradigmi prihaja ravno do nasprotnega - nižje zadovoljstvo
na enem področju bo vodilo v višje zadovoljstvo na drugem. Nezadovoljstvo na
delovnem mestu vodi v zmanjšanje virov in energije za delo in tako povečuje
energijo, namenjeno družini (Brotheridge in Lee 2005, 207).

4.1.1 Negativne posledice konflikta med delom in družino
Prvim trem predpostavkam so skupne posledice, ki pri tem konfliktu nastanejo in se
kažejo na ravni posameznika (težave pri opravljanju starševske vloge, povišana
anksioznost, depresivnost, nezadovoljstvo pri delu, številni psihosomatski problemi), na
ravni delovne organizacije (zmanjšana produktivnost, absentizem, manjša pripadnost,
večja želja po spremembi službe), na ravni družbe (Calvo-Salguero, Salainas Martínezde-Lecea in Carrasco-Gonzáles 2011, 436), na ravni partnerskih odnosov in
družinskega življenja (nižje lastno in partnerjevo zakonsko zadovoljstvo, številna
negativna partnerska vedenja, kot so povišana agresivnost in zmanjšanje partnerske
topline, višji zakonski distres pri partnerju, zakonski umik in zmanjšanje intimnosti,
povečanje kritik in negativnega afekta ter zmanjšanje podpore (Van Steenbergen,
Kluwer in Karney 2014, 183).

Raziskave so pokazale (Brotheridge in Lee 2005, 203), da delovna preobremenjenost in
delovni stres napovedujeta visok vpliv delovnih stresorjev na družinsko življenje, kar
posledično vodi v preobremenjenost v družinskem okolju in v povišano željo po
opuščanju zakonske zveze. Pokazalo se je, da zahteve v družinskem okolju
napovedujejo zadovoljstvo z družinskim življenjem in količino stresa doma, prav tako
pa stresorji na delovnem mestu napovedujejo specifične občutke glede dela
(preobremenjenost,

konfliktnost,

dvomi,

povišana

emocionalna

izčrpanost).

Najpogostejši odzivi na visoke delovne zahteve, ki se kažejo v družinskem okolju, so
povišani konflikti, jeza ter umik. Visoke delovne zahteve močno posežejo v zakonsko
življenje. To se dobro kaže v času krize in borbe za službo – oseba, ki jo skrbi
morebitna izguba službe, bo vanjo vložila veliko energije in virov, kar se posledično

55

kaže v zmanjšani energiji in umiku v družinskem življenju ter kasneje v nižjem
zakonskem zadovoljstvu te osebe in njenega partnerja (Van Steenbergen, Kluwer in
Karney 2014, 183). Lavee in Ben-Ari (2007, 1021) v svoji raziskavi ugotavljata, da
stres, povezan z delom, nima direktnega vpliva na diadno bližino (čustvena in fizična
bližina, doživeta v partnerskem odnosu), ampak ima posreden vpliv preko partnerjevega
negativnega razpoloženja. V dnevih, ko je prisotnega več službenega stresa, pari
doživljajo večjo distanco.
Posameznikovo spoprijemanje s številnimi socialnimi vlogami in doživet stres torej ne
vplivata le na njegovo počutje, temveč tudi na počutje njegovega partnerja, saj med
njima prihaja do procesa »prenašanja čutenj« (ang. crossover - na področju
psihoterapije je ta proces znan bolj pod pojmom projekcijsko-introjekcijska
identifikacija. Gostečnik (2004, 146) ga opredeljuje kot proces vnaprejšnje odcepitve,
zanikanja, potlačitve ali disociacije določenih bolečin, travmatičnih ali nesprejemljivih
psihičnih vsebin, ki jih posameznik, par ali pa celotni sistem zaradi notranje napetosti,
ki se prebudi v stiku z drugim ali drugimi, projicira na osnovi valentnosti v določenega
posameznika, ki postane nosilec teh nerazrešenih vsebin. Le-ta predstavlja kompromis
za boleče travme in konflikte, ki so del posameznikove intrapsihične strukture, lahko pa
tudi medosebne in sistemske dinamike). Stres, ki ga doživi posameznik, se prenaša na
osebe, ki so mu blizu in s katerimi je čustveno povezan, preko procesa diadne bližine in
prenosa čutenj kot pomembnima elementoma močne empatije (na partnerja lahko
prenašamo pozitivna kot tudi negativna čutenja in izkušnje). Raziskave kažejo, da tisti
posamezniki, katerih partnerji trpijo za izgorelostjo, lahko tudi sami kažejo znake
izgorelosti (Lavee in Ben-Ari 2007, 1022). Vedenje partnerja pa je pogosto kongruentno
z našim razpoloženjem, saj smo bolj pozorni na afektivno kongruentne informacije,
preko katerih delamo sodbe in zaključke – informacije interpretiramo v skladu z našim
razpoloženjem. Ko smo slabe volje, pogosteje zaznavamo negativna vedenja pri drugih
in obratno (Van Steenbergen, Kluwer in Karney 2014, 184). Posameznik, ki pri delu
doživi močan stres, bo tako svoja negativna čutenja prenesel na partnerja preko procesa
prenosa čutenj, hkrati pa bo pri partnerju hitreje zaznaval negativna vedenja.
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4.1.2 Pozitivne posledice konflikta med delom in družino
Razlivanje enega področja na drugega pa ima lahko tudi pozitivne učinke, saj nudi
številne vire in možnosti za spoprijemanje. Van Steenbergen, Kluwer in Karney (2014,
182) ugotavljajo, da tisti posamezniki, ki poročajo o tem, da jim delo daje energijo in
možnost razvijanja novih spretnosti, poročajo tudi o tem, da lažje izpolnjujejo družinske
obveznosti in vloge ter so bolj zadovoljni v partnerskem odnosu. To je pomembno tako
za posameznike kot za organizacijo, saj ima zakonsko zadovoljstvo velik vpliv na
posameznikovo psihološko dobro počutje in vsesplošen občutek življenjske sreče ter
vpliva na fizično in mentalno zdravje posameznika. Pokazalo se je, da so tisti zaposleni,
ki so zdravi in v stabilni zvezi, tudi bolj zadovoljni s službo. Brotheridge in Lee (2005,
207) pa sta ugotovila, da so različni socialni viri spoprijemanja (npr. podpora
nadrejenih, sodelavcev, partnerjev in prijateljev) dober blažilec za uravnavanje konflikta
med delom in družino. Podpora nadrejenega in sodelavcev znižuje občutke stresa,
preobremenjenosti in želje po opustitvi delovnega mesta, medtem ko podpora partnerja
vpliva na zadovoljstvo v družinskem okolju.
Teorija »ohranjanja virov« (ang. The Conservation of Resources - COR theory) razlaga
konflikt med delom in družino preko pridobivanja, ohranjanja in ščitenja svojih virov,
ki so bodisi materialni (npr. hiša), osebnostni (npr. optimizem), družbeni (npr. zakon)
ali energetski (npr. čas, fizična in mentalna energija). Stres se pojavi, ko posamezniku
grozi izguba virov ali so posamezni viri že izgubljeni. Nastane spirala, v kateri se
izgublja vse več virov. Proces pridobivanja virov pa ustvarja pozitivno spiralo, kjer
posameznik pridobiva vedno več novih virov (Van Steenbergen, Kluwer in Karney
2014, 183). Prisotnost virov na delovnem mestu (novo pridobivanje znanj, spretnosti,
občutek pomembnosti, avtonomija itd.), kjer posameznik pridobiva nove izkušnje in
energijo, pripomore k izboljšanju družinskega življenja, kar se posledično odraža v
povečanju pozitivnih interakcij s partnerjem, večjem optimizmu, zmanjšani kritiki in
povečanju energije za partnerski odnos. S tem poraste zakonsko zadovoljstvo obeh
partnerjev (Van Steenbergen, Kluwer in Karney 2014, 184). Torej če organizacija
poskrbi za dobro delovno okolje, se zaposleni posledično bolje počutijo in so tudi bolj
zadovoljni z družinskim in partnerskim življenjem, imajo bolj pozitivna zakonska
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vedenja, bolj pozitivno zaznavajo partnerja, prav tako pa prispevajo k veselemu,
zdravemu in visoko učinkovitemu delovnemu vzdušju.

Van Steenbergen, Kluwer in Karney (2014, 191) ugotavljajo, da konflikt med delom in
družino (ki je sicer povezan z jezo in umikom) ni tako škodljiv, saj direktno ne
zmanjšuje partnerskega zadovoljstva. Zakonsko zadovoljstvo mnogo bolj napovedujejo
zakonsko usmerjena pozitivna vedenja. Tisti, ki so izkusili več obogatitve med delom in
družino, so poročali o bolj pozitivnem vedenju doma, kar je zviševalo zakonsko
zadovoljstvo (primer: partnerka pride domov iz službe, objame partnerja in se nasmeje,
zaradi česar tudi vidi partnerja v bolj pozitivni luči, kar pa poveča njeno zakonsko
zadovoljstvo).

4.2 Zadovoljstvo pri delu kot pomemben dejavnik ravnotežja
Pomemben dejavnik, ki uravnava poklicni stres in pripomore k zaznavanju boljšega
ravnotežja med delom in družino, je zagotovo zadovoljstvo pri delu, ki se kaže kot
emocionalno stanje posameznika in je posledica posameznikove ocene svojega dela in
izkušenj (Calvo-Salguero, Salainas Martínez-de-Lecea in Carrasco-Gonzáles 2011,
436). Je produkt razlik med pričakovanji, ki jih ima uslužbenec glede same službe, in
samo realnostjo službe. Bolj kot so pričakovanja posameznika v nasprotju z realnostjo,
večje je nezadovoljstvo. Zajema stopnjo zadovoljstva z delom, sodelavci, nadrejenimi,
možnostmi napredovanja, plačo, napredkom, organizacijo (Wang idr. 2014, 326).
Delovno zadovoljstvo lahko opredelimo tudi kot posameznikov odnos do dela, ki je
nastal kot rezultat posameznikovih pozitivnih in negativnih emocionalnih izkušenj pri
delu (Johnson 2012, 158). Delovno (ne)zadovoljstvo tako predstavlja stopnjo splošnega
dobrega počutja zaposlenega, izidi pa pogosto posegajo v funkcioniranje ali psihološko
nezadovoljstvo (Wang idr. 2014, 326) ter napovedujejo negativna vedenja na področju
dela, kot so absentizem, zmanjšana produktivnost in želja po menjavi službe. Herzberg
(1968) loči dva konstrukta, in sicer zadovoljstvo z delom in nezadovoljstvo z delom.
Njegova predpostavka je bila, da je zadovoljstvo z delom odvisno od zmožnosti
doseganja osebnih in organizacijskih ciljev, medtem ko je nezadovoljstvo povezano s
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pogoji delovnega okolja. Na področju delovnega zadovoljstva tako ločimo (CalvoSalguero, Salainas Martínez-de-Lecea in Carrasco-Gonzáles 2011, 439):
 zadovoljstvo z zunanjimi dejavniki: dejavniki, ki se odražajo navzven (npr. plača,
odnos s sodelavci, varnost dela, pravila in omejitve itd.);
 zadovoljstvo z notranjimi dejavniki: karakteristike dela (npr. avtonomija,
zadovoljstvo z delovnim obsegom itd.).

Raziskave so pokazale, da visok nivo z delom povezanega stresa vodi v nizko
zadovoljstvo z delom (McCreary in Thompson 2006, 494). Posledično pa nizko
zadovoljstvo povečuje posameznikovo željo po menjavi službe, zmanjšuje njegovo
delovno predanost in otežuje usklajevanje dela in družine (Calvo-Salguero, Salainas
Martínez-de-Lecea in Carrasco-Gonzáles 2011, 439). Posamezniki, ki so manj
zadovoljni z delom, čutijo večji razkorak in več težav pri usklajevanju družinskega in
poklicnega življenja (Johnson 2012, 160). Potrebno se je zavedati, da med ljudmi
obstajajo velike razlike glede pomembnosti posameznih dejavnikov, zato ne moremo
reči, da so posamezniki, ki dosegajo podobne rezultate na lestvicah zadovoljstva z
delom, kvalitativno podobno zadovoljni z njim, saj imajo lahko različne prioritete glede
tega, kaj jim je pri samem delu pomembno. Številni avtorji tako ločijo oceno splošnega
zadovoljstva z delom, ki odraža posameznikovo globalno oceno le-tega, in oceno
zadovoljstva z delom kot vsote posameznih vidikov dela (Calvo-Salguero, Salainas
Martínez-de-Lecea in Carrasco-Gonzáles 2011, 440).
Raziskava na slovenskih policistih (Nalla, Rydberg in Meško 2011, 144) je pokazala, da
so tisti policisti, ki zaznavajo svoje delo kot polno izzivov in ne toliko rutinsko, ter tisti,
ki doživljajo dovolj podpore s strani občanov, bolj zadovoljni z njim. Burke in Paton
(2006, 189) sta tudi ugotovila, da so organizacijski dejavniki bolj pomemben faktor za
delovno zadovoljstvo kot pa samo operativno delo. Johnson (2012, 157-162) ugotavlja,
da policistovo delovno zadovoljstvo najbolj napovedujejo karakteristike nalog pri delu
(višja stopnja avtonomije pri delu je povezana z višjo stopnjo zadovoljstva pri delu,
hkrati pa obstaja negativna korelacija med konfliktnostjo vlog in delovnim
zadovoljstvom); velik vpliv imajo tudi organizacijski dejavniki (pokazalo se je, da so
policisti, ki so delali na večjih postajah, bolj zadovoljni z delom. Razlogi so v
možnostih večje delovne specializacije, bolj prilagodljivih urnikih dela in večjih
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možnostih za napredovanje. Prav tako se je višje zadovoljstvo kazalo tam, kjer so imeli
zaposleni občutek, da jih nadrejeni podpirajo, skrbijo za njihovo osebno in poklicno
dobrobit ter pri tistih zaposlenih, ki so radi v družbi sodelavcev in ki uživajo
spoštovanje s strani kolektiva); najmanjši vpliv pa imajo demografske značilnosti (tukaj
se je pokazalo, da so posamezniki, ki dlje časa opravljajo delo policista, manj
zadovoljni z delom; prav tako se je pokazalo, da so bolj ekstravertni policisti tudi bolj
zadovoljni z delom, medtem, ko so tisti, pri katerih je višje izražen nevroticizem, manj
zadovoljni z delom). Pokazalo se je, da policisti, ki pri delu zaznavajo več stresa,
doživljajo tudi manj delovnega zadovoljstva.
Zadovoljstvo z delom je torej multidimenzionalen pojem – nanj najbolj vplivajo
delovne naloge in organizacijski dejavniki, od katerih je najpomembnejša avtonomija,
ki pa je pogosto zmanjšana zaradi hierarhične ureditve sistema.

4.3 Najpogostejši stresorji v policijskih družinah
Narava policijskega dela ima velik vpliv na ravnovesje med družinskim in poklicnim
življenjem (večizmensko delo, mačistična kultura, nadurno delo, težave pri načrtovanju
dopusta), kar posledično vpliva na zadovoljstvo s partnerskim odnosom in družinskim
življenjem (Mikkelsen in Burke 2004, 431; Wu 2009, 260). Številni organizacijski
dejavniki (delovni čas, urniki, izmensko delo) ter psihološki faktorji (varnost pri delu,
odnosi na delu) se lahko prenašajo v družinsko vzdušje, predvsem pri delitvi delovnih
nalog in skrbi za otroke (Dollard idr. 2010, 238; Johnson, Todd in Subramanian 2005,
5). Konflikt med delom in družino nima le negativnih vplivov znotraj družine, ampak se
kažejo tudi negativni učinki na delovnem mestu. V številnih raziskavah se je pokazalo,
da je konflikt med delom in družino zanesljiv napovedovalec izgorelosti (Wu 2009,
260), kaže pa se tudi obratno – izgorelost, predvsem emocionalna izčrpanost, se
povezuje z večjim konfliktom med delom in družino (Dollard idr. 2010, 238). Dollard
idr. (2010, 239) navajajo raziskavo, v kateri so na vzorcu avstralskih policistov
dokazali, da stresorji na delovnem mestu vplivajo na družinsko okolje preko
emocionalne izčrpanosti.
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Rezultati raziskave Mikkelsen in Burke (2004, 437), ki je bila izvedena na vzorcu
norveških policistov, so pokazali, da o več konfliktih med delom in družino ter
posledično več zdravstvenih težavah in suicidalnih mislih poročajo:
 mlajši policisti,
 policisti, ki redno opravljajo večizmensko delo,
 policisti, ki imajo kvantitativno večje delovne zahteve,
 policisti, ki morajo zaradi narave dela bolj skrivati čustva,
 policisti, ki čutijo visoko delovno izčrpanost in višji cinizem,
 tisti, ki so zaposleni v manjših enotah.

Burke (1998, 347) ter Mikkelsen in Burke (2004, 430) ugotavljajo, da je konflikt med
delom in družino pri policistih povezan z značilnostmi delovnega mesta (npr. količina
vsakodnevnega stresa, psihološka vpletenost v delo), nivojem socialne podpore,
stresorji izven delovnega mesta ter z družinsko karakteristiko. Policisti, ki delajo v
organizaciji, ki podpira družinsko življenje, so načeloma bolj zadovoljni z delom, čutijo
večjo pripadnost organizaciji in imajo manjšo željo po menjavi službe. Organizacija
lahko preko določenih ukrepov (npr. fleksibilnost dela, dobro načrtovanje) zmanjšuje
razkorak med delom in družino (Calvo-Salguero, Salainas Martínez-de-Lecea in
Carrasco-Gonzáles 2011, 436). Kot navajata McCreary in Thompson (2006, 498),
predstavlja problem prehod iz enega okolja v drugega. Policisti poročajo o tem, da
delovni stresorji pogosto ne izginejo, ko se vrnejo v domače okolje, saj jim pogosto
zapolnjujejo njihove misli. Po drugi strani pa poročajo tudi o tem, da jim družinski
stresorji pogosto sledijo v službo, kar se kaže v nižji delovni motivaciji, zmanjšani
pozornosti na delovnem mestu, v slabših odnosih z javnostjo, kolegi in nadrejenimi
(McCreary in Thompson 2006, 498).
Stresorji, ki se pojavijo v policijskih družinah, so pogosto odvisni od obdobja v
policistovi karieri. V začetku se morata partnerja soočiti z načinom dela in življenja ter
se naučiti, kako bosta reševala težave, ki se pojavljajo v njunem odnosu. Po nekaj letih
delovne dobe je policist soočen z realnostjo in vidi tudi negativne plati policijskega dela
(vplive politike, birokracijo, napake v pravosodnih sistemih, konstanten nadzor s strani
nadrejenih). Ko so policisti že dlje časa v službi, imajo bolj realen pogled na svet – tisti,
ki so med kariero napredovali, se lažje soočijo z neenakostjo, krivicami na svetu in
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vplivom politike. Če pa napredujejo na vodstvena delovna mesta, pa se soočajo s
številnimi drugimi stresorji (npr. organiziranje dela, obrekovanje s strani kolektiva in s
tem večja izoliranost, večje odgovornosti, daljši delovnik), kar posledično vpliva na
njihovo družinsko življenje. Tisti, ki niso napredovali na želena delovna mesta, pogosto
doživijo krizo identitete – povišajo se občutki jeze, cinizma in zagrenjenosti, pojavijo se
težave s samopodobo, policistova družina pa se ob tem sooča z visokimi občutki nemoči
(Kirschman 2007).
Veliko stresa z delovnega mesta pa se prenaša tudi na partnerje. Miller (2007, 22)
poroča, da naj bi več kot tri četrtine partnerjev policistov poročalo o stresu, ki je
povezan direktno s partnerjevim delom. Alexander in Walker (1996, 242) sta v
intervjujih s partnerkami policistov ugotovila, da le-te poročajo o visoki povezanosti
med stresom na delovnem mestu in zadovoljstvom v družinskih odnosih in odnosih
izven družine. Pogosto se poklicno delo razlije čez celotno družinsko življenje. Več kot
četrtina partnerk policistov opaža, da je bil njihov partner v zadnjih štirih tednih izredno
podvržen stresu; dve tretjini od njih pove, da je ta stres vplival na njihovo družinsko
življenje (predvsem pri odnosu z otroki), četrtina pa jih meni, da je vplival tudi na
socialne odnose izven doma. Partnerke v veliki meri menijo, da ta stres vpliva tudi
nanje, saj se čutijo bolj napete, razdražljive in anksiozne (kar se kaže primarno pri
partnerjih). Avtorja tudi ugotavljata, da partnerke kot glavne stresorje, ki vplivajo na
družinsko življenje, vidijo organizacijske dejavnike (izmensko delo, urnik dela in s tem
manjšo prisotnost pri družinskih srečanjih, preklic dopusta, telefoniranje nadrejenih v
prostem času in s tem nezmožnost »odklopa« od samega dela). Posledice, ki jih
partnerke tudi opažajo, so spremenjeni vedenjski vzorci partnerjev (večje poseganje po
hrani, alkoholu itd.).
Glede na raziskave so torej najpogostejši stresorji in posledice le-teh, ki se kažejo v
družinskem življenju policistov:
Organizacija dela: policisti imajo precej neenakomeren in raznolik urnik dela – od
ruskega 12-urnega turnusa (dnevna služba, nočna služba, 2 dni prosto) do 8-urnega dela.
Mnogi policisti delajo še nadurno delo bodisi zaradi same narave dela (npr. delovni čas
je potrebno podaljšati zaradi same naloge – dokončati ogled kraja prometne nesreče,
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četudi je izmena že končana), pripadnosti poklicu ali pa zaradi želje po dodatnem
zaslužku. S tem se zmanjšuje dimenzija stabilnosti in predvidljivosti v družini (delo ob
vikendih, odsotnost na skupnih družinskih obrokih, odsotnost skupnega preživljanja
praznikov). Zaradi slabšega ekonomskega statusa poklica imajo številni policisti
dodatne službe zunaj policije, s katerimi želijo zagotoviti svojim družinam boljši
socialnoekonomski status. Zaradi izmenskega dela imajo tako pogosto manj časa za
druženje z otroki. Ta primanjkljaj fizične odsotnosti se da delno nadomestiti s
psihološko prisotnostjo – npr. večkratni klici družinskih članov, nastavljanje sporočil
(Miller 2007, 22-30). Problem, ki močno vpliva na družinsko življenje, je tudi
telefonska dosegljivost policista v prostem času (zaradi specifičnosti obravnavanega
primera morajo biti policisti pogosto dosegljivi na telefon tudi v prostem času), kar
organizacija visoko ceni in podpira ter preko tega tudi vrednoti posameznikovo
pripadnost sistemu, kar kasneje lahko vpliva na samo napredovanje (Borum in Philpot
1993, 122).
Izmensko delo močno posega tudi v obojestransko zadovoljstvo s partnerskim odnosom
(njihovi partnerji se pogosto čutijo zanemarjeni, hkrati pa se tudi zavedajo morebitnih
nevarnosti tega poklica in so zato pogosteje anksiozni). Partnerke policistov poročajo
tudi o občutkih osamljenosti in zaskrbljenosti, še posebno takrat, ko je njihov partner v
službi ponoči ali med prazniki (Borum in Philpot 1993, 127). Izmensko delo posledično
vpliva na to, da je čas, preživet z družino, manj kvaliteten zaradi posameznikove
utrujenosti in nekonsistentnega bioritma.

Policijska subkultura in socializacija na delovnem mestu: mnogo partnerk policistov
poroča, da se je z vstopom v policijo partner spremenil – spremenili so se njegovi
pogledi na svet, vrednote in stališča. Policijska subkultura precej podpira in razvija
vrednote maskulinosti, kontrole, dominantnosti in avtoritarnosti, ki pa so lahko tudi
pretirano izražene. Vrednote, kot so moč, kontrola, tekmovalnost, rigidnost,
dominantnost, racionalnost, neodvisnost, so značilne za policijsko populacijo in so
sprejete kot norme. Zato se pojavijo težave v intimnih, partnerskih odnosih, kjer so za
rešitev konflikta potrebne druge veščine, predvsem izražanje čustev, empatija,
sodelovanje ali prilagajanje z namenom, da se konflikt razreši (Borum in Philpot 1993,
122; Miller 2007, 22). Podobna specifična subkultura se kaže tudi v vojski, kjer so del
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»psihološke uniforme« lastnosti, kot so molčečnost, ravnodušnost, zanikanje čustev,
junaška drža, močna pripravljenost, črno-belo razmišljanje, neobčutljivost, paranoičen
pogled na svet (Mouritsen in Rastogi 2013, 78). Velik del policijske subkulture
predstavlja tudi policijski cinizem, ki ga lahko opredelimo kot splošen in hkrati
specifičen odnos, za katerega so značilni tako frustracije, brezup, razočaranje, kot tudi
prezir in nezaupanje v osebo, skupino, ideologijo in institucijo (Andersson 1996). Pri
policistih se najpogosteje kaže kot pesimistično in sumničavo gledanje na družbo in
posameznike, kot antiteza idealizma, resnice in pravice, torej vrednot, ki jih sicer
policisti načeloma spoštujejo (Gorenak 2006, 14). Pagon (1993) policijski cinizem
opredeljuje kot stališče policista, za katerega so značilni občutja sovraštva, zavisti in
nezaupanja; nezmožnost odkrito izraziti ta občutja do tistih posameznikov ali struktur,
ki so jih povzročili, in neprestano doživljanje nemočne jeze oziroma nasprotovanja.
Tista vedenja in kompetence, ki odlikujejo dobrega policista, niso nujno dobra v
domačem okolju in lahko pripeljejo do izgube intimnosti, spontanosti in topline do
partnerja in otrok (Kirschman 2007).
Komunikacijska vrzel: policisti v domačem okolju redko govorijo o službi (pogosto
zaradi samih postopkov niti ne smejo), prav tako pa redko govorijo o čustvih, strahovih
in potrebah, ki jih doživljajo v službi, in se s tem emocionalno odmikajo od družin
(Alexander in Walker 1996, 242). Želijo ustvariti »zaščitni mehur« (Miller 2007, 23)
okoli družin, da bi jim prihranili stresne vidike svojega dela.
Partnerke policistov pogosto poročajo o strahu in anksioznosti, s katerima se same
srečujejo, saj se zavedajo, da je poklic policista pogosto nevaren. Partnerja se redko o
teh strahovih pogovarjata, saj večina policistov meni, da je nevarnost poklica del službe,
ki jo morajo sprejeti. Njihovi lastni strahovi običajno preprečujejo odprt pogovor o tej
temi, s tem pa puščajo partnerke same pri soočanju s svojimi občutki (Borum in Philpot
1993, 127).
Pomemben del vsakega zdravega sistema je pretočnost informacij. Vsak partnerski
odnos oziroma vsaka družina vzpostavi sistem komuniciranja, kjer obstajajo omejitve
glede tega, katere informacije prosto prehajajo in se širijo v družinskem sistemu, katere
pa nimajo vstopa v družino. Pri tem ne gre samo za podatke in dogodke iz preteklosti ali
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zgolj za dnevna dogajanja, ampak predvsem za osnovne principe, ki jih določena
družina sprejema ali pa zavrača (npr. vrednote, svetovni nazor, pogled na svet, izbire
glede življenjskih odločitev ...). Pomembno je, da otroci poznajo osnovne podatke o
svojih starših, tudi glede njihovega dela in poklica, ker če teh informacij nimajo, se
lahko pri njih pojavi prikriti strah ali sram, saj bodo prikrivanje teh osnovnih informacij
lahko dojemali, kot da se je zgodilo nekaj nesprejemljivega in sramotnega oziroma da
niso vredni ali si ne zaslužijo, da bi o vsem tem kaj vedeli. Informacija in energija v
sistemu ustvarjata dnevne aktivnosti in počutje v družini. Informacija se nanaša na
izrečene in neizrečene signale, ki razodevajo, do kakšne mere je katerikoli del sistema
ali sistem v celoti v skladu z idealnimi cilji ali nameni. Pri tem govorimo tudi o
globokih čustvenih informacijah, ki prevevajo družinski sistem, in sicer ali je dovoljeno
govoriti o stvareh, ki so mučne, ali je dovoljeno biti vesel, žalosten, razočaran, ali se je
dovoljeno jeziti, biti vznemirjen itd. (Gostečnik 2004, 85-86).
Deljena pripadnost med službo in družino: policijska subkultura spodbuja solidarnost
in izolacijo (občutek mi proti vam), kar se kaže v rigidnosti sistema glede postavljanja
zunanjih meja. Meja, ki jo ima policist v sistemu, je pogosto močnejša od meje, ki si jo
ustvari s partnerko. Policist je bolj vpet v delo oddelka, vanj vlaga več energije,
zmanjka pa mu energije in motivacije za partnerski odnos. Posledično se partnerji
policistov lahko počutijo izločeni in ljubosumni, saj je njihov partner pogosto bolj
vpleten v svoj delovni krog kot pa v samo partnerstvo in družino. S tem se zmanjšuje
tudi občutek povezanosti. Par se ujame v zanko trikotnika - tretji člen odnosa
predstavljajo služba oziroma sodelavci, kar lahko pripelje do izogibanja direktnemu
pogovoru s partnerjem o problemih, o občutkih ranljivosti, hkrati pa se s tem ustvarjajo
disfunkcionalni mehanizmi regulacije intimnosti. Pri partnerjih se pogosto sprožijo tudi
zamere do oddelka oziroma partnerjeve službe, kar posledično še bolj ogrozi partnerski
odnos. Policist odklonilno vedenje partnerke do njegove službe in sodelavcev pogosto
interpretira kot ne-podporo njegovi karieri in razvoju ter se običajno odzove z obrambo.
Namesto da bi se čustveno bolj približal ženi in družini, še več energije vlaga v samo
delo, se tako še bolj približa oddelku in sodelavcem in s tem ustvari še večjo distanco do
partnerke. Konflikt med njima se poglablja in ostaja nerešen, trikotniške odnosne
povezave pa največkrat navzven odražajo izvenzakonska razmerja in alkohol (Borum in
Philpot 1993, 126).
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Dvomi in pretirana pazljivost: policisti morajo biti pri opravljanju dela pazljivi in v
dobri psihofizični pripravljenosti, kar so nujni pogoji za varno in kvalitetno izvedbo
neke naloge (Borum in Philpot 1993, 122). Pogosto se znajdejo v situacijah in odnosih,
ki predstavljajo realno nevarnost, zato z leti razvijejo hipervzburjenost, sumničavost in
splošno nezaupanje do ljudi (Miller 2007, 23). Tovrstna vedenja lahko prenašajo v
privatno življenje (npr. v restavraciji pogosto sedijo s hrbtom proti steni, da imajo
pregled nad celotnim prostorom, partnerke pa to pogosto dojemajo kot pretirano
paranoidno držo). V družinskem okolju se taka vedenja kažejo kot paranoidno in
pretirano spraševanje, visoka kontrola in nadzor nad družinskimi člani, cinizem, kar
lahko pri partnerki povzroči občutek nezaupanja in občutek, kot da je sama predmet
preiskave. Policijska hierarhija deluje po verigi ukazovanja: policisti so navajeni dajati
ukaze in jih izpolnjevati ter spoštovati pravila, kar pa lahko v družinskih odnosih
povzroča konflikte. Večji problem se lahko pojavi pri uporniških najstnikih, ki ne bodo
izpolnjevali zahtev, očetje-policisti pa bodo ta njihova vedenja videli kot grožnjo
njihovi integriteti in bodo premočno reagirali na otrokovo vedenje (Gavez 2011, 28).
Po drugi strani pa partnerski odnos ni hierarhičen sistem in v njem ne smejo vladati
pravila nadrejenosti-podrejenosti oziroma poslušnosti (Mouritsen in Rastogi 2013, 78).
Policistova potreba po zaščiti drugih ljudi in visoka potreba po kontroli okolja se
običajno kažeta preko avtoritarnega vedenja ter postavljanja visokih zahtev do
družinskih članov, s tem pa se povečujeta čustvena nedosegljivost in ljubosumnost, ki
sta pogosto posledica percepcije lastnega nezadovoljstva s partnerskim odnosom
(Borum in Philpot 1993, 127).
Čustveno potlačevanje oziroma ne-izražanje čustev: policisti so zaradi narave dela
pogosto podvrženi izgorevanju – dolgoročno srečevanje in delo z ljudmi, ki imajo
različne težave, sproža emocionalno izčrpanost in depersonalizacijo. Tekom treningov
in policijskih usposabljanj se policisti naučijo kontrolirati svoja čustva, še posebno v
javnosti. Ko so izpostavljeni nevarnim in nasilnim situacijam, ni varno izražati svojih
čustev, ne-izražanje čustev pa pogosto prenesejo v partnerski odnos, kjer bi v nasprotju
s službeno podobo bili ranljivost in empatija dobrodošli (Borum in Philpot 1993, 127).
Zanikanje čustev oslabi partnersko vez, pri posamezniku pa še bolj naraščajo občutki
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izgorelosti, negativizma, cinizma in izčrpanosti (Johnson, Todd in Subramanian 2005,
6).
Potrebno je nasloviti tudi policistovo socializacijsko spolno vlogo moškega. Danes se
od moških pričakuje, da so sposobni vzdrževati medosebne odnose, skrbeti za otroke in
biti vpleteni v širšo skupnost. Prijazna medosebna vedenja pa so pogosto v nasprotju z
zahtevami policijskega dela, kjer so potrebne psihofizična trdnost, neodvisnost,
čustvena restriktivnost pri soočanju s travmatičnimi dogodki in sposobnost
instrumentalne reakcije na dražljaj. Tako pride do konflikta moške spolne vloge.
Tradicionalna socializacija moških (neodvisnost, omejevanje izražanja čustev, trdnost,
agresivnost, moč, dosežek) in policijsko usposabljanje (hitre nečustvene reakcije v
težkih situacijah, sledenje profesionalnim ciljem, izgradnja popolnoma nove identitete,
skladne z vrednotami sistema) ustvarjata veščine, ki so v današnjem času za družinsko
življenje pogosto manj učinkovite. Moč, dosežki in tekmovalnost so lahko v službenem
okolju dobre in želene kompetence, ne pa tudi v družinskem okolju, kjer policisti
pogosto izvajajo nadzor nad člani preko avtoritarne komunikacije (Wester in Lyubelsky
2005, 51-52).
Pretirana predanost delu: veliko partnerk policistov poroča, da je njihov partner
precej predan svojemu delu, kar ga pogosto pretirano obremenjuje. Poročajo o tem, da
je partner v vlogi policista 24 ur dnevno, zaradi tega pa mu zmanjkuje časa in energije
za opravljanje domačih opravil. Posledično se družina zaradi pomanjkanja časa,
preživetega skupaj, sooča s slabšimi odnosi. Alexander in Walker (1996, 239) navajata
ugotovitve raziskave, v kateri tri četrtine partnerk policistov meni, da je za njihove
partnerje delo pomembnejše od družine in doma. Delo lahko prevladuje nad družino
tudi takrat, ko posameznik ni v službi. Podobno ugotavljata Mouritsen in Rastogi (2013,
78) pri vojakih, ki so prav tako v stalni psihofizični pripravljenosti, zaradi katere so
močno pripadni in konformni svoji enoti, kar pa se lahko odraža kot slabše delovanje v
intimnih odnosih.

Socialni-interpersonalni problemi: zaradi narave dela in visoke potrebe po zaupanju
nastane med policisti močna solidarnost, ki jim nudi zaščito in varnost pred širšo
množico. S tem raste občutek »mi proti vam«, povečujeta se skupinska kohezivnost ter
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visoka vpetost v življenja sodelavcev (tudi v privatnem času, s čimer se subkulturne
vrednote le še bolj krepijo), s tem pa se posameznik vedno bolj izolira od širšega
socialnega okolja in družbe. Zaradi ljubosumnosti do partnerke in pretirane zaščite se
tudi partnerke lahko čutijo izolirane in si ne poiščejo aktivnosti in družbe v širši socialni
mreži (Borum in Philpot 1993, 122).

4.4 Pogoste posledice stresorjev v policijskih družinah
Zaradi visokega distresa na delovnem mestu, visokega konflikta med delom in družino,
ki nastaja predvsem zaradi izmenskega dela in znižuje fizično vpetost v družinsko
okolje, ter drugih tipičnih stresorjev, ki se pojavljajo v policijskih družinah, se
zmanjšuje posameznikova psihološka vpetost v družino. Povišan službeni stres običajno
še okrepi čustven umik, posledično pa lahko pripelje do visoke stopnje depresivnosti,
anksioznosti, samomorilnosti, partnerskega distresa, zlorabe alkohola in drugih substanc
ter težav pri obvladovanju jeze ter posledično fizične ali psihične agresivnosti (Wester
in Lyubelsky 2005, 54), lahko pa tudi do partnerske nezvestobe in razveze (Borum in
Philpot 1993, 128). V nadaljevanju so navedena vedenja in pojavi, ki lahko nastanejo
kot posledica visokega stresa in posežejo v partnersko in družinsko življenje.
Partnerska nezvestoba: povzroča zmanjšanje intimnosti, ranljivost, strah in
nesigurnost v partnerstvu (Borum in Philpot 1993, 128). Pri parih, kjer se pojavlja
nezvestoba, se kažejo višja zakonska nestabilnost, nezaupanje, oddaljenost, neiskrenost,
narcisizem, manj pa je tudi časa, preživetega skupaj. Pogosto se kaže, da moški, ki
imajo izvenpartnersko razmerje, v večji meri posegajo po raznih substancah in so manj
zadovoljni s spolnim življenjem s partnerko. Avtorji navajajo, da moški z
izvenpartnerskimi razmerji zadovoljujejo svoje spolne potrebe, medtem ko ženske
predvsem čustvene. Višja raven nezvestobe se kaže pri tistih parih, ki so manj
zadovoljni s partnerskim odnosom (Atkins idr. 2005, 470).
Nasilje v družini: zaradi velike količine stresa pri policijskem delu in neustrezne
regulacije čutenj se posledice lahko odražajo preko nasilja v družinskih in partnerskih
odnosih (Johnson, Todd in Subramanian 2005, 3; Miller 2007, 23). Mednarodno
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združenje policijskih šefov je poudarilo, da je nasilja v policijskih družinah v enakem
obsegu ali več kot v splošni populaciji. Nekatere študije trdijo celo, da naj bi bilo v
policijskih družinah v ZDA do 40 % več nasilja kot v splošni populaciji (Summerlin idr.
2010, 763). Podobno se kaže v vojaških družinah, sploh v tistih, kjer so prisotne
posledice PTSM (Sherman idr. 2006, 479). Kljub temu da ni dovolj raziskav o tem, ali
je nasilja v policijskih družinah več ali manj kot v splošni populaciji, so raziskave
pokazale, da je nasilje precej prikrito in neopaženo (Miller 2007, 35), saj med policisti
vlada močna solidarna zaupnost in odpor do poseganja v intimno življenje sodelavcev.
Lažna solidarnost pogosto daje občutek varnosti in povišane motivacije za delo v
kolektivu, saj vpliva na zaupanje med sodelavci, hkrati pa zavira sankcioniranje resnih
napak (Johnson, Todd in Subramanian 2005, 3). Isti avtorji povzemajo rezultate
preteklih raziskav, kjer se je pokazalo, da je bilo od 728 udeleženih policistov več kot
40 % nasilnih do svojih partnerk (največ je bilo verbalnega nasilja, ki je pogosto
posledica poklicne dominantnosti). Raziskave kažejo, da so partnerke policistov
pogosto ambivalentne do tega, ali nasilje sploh prijaviti ali ne. Zavedajo se, da so
posledice družinskega nasilja za policiste veliko večje kot za povprečnega državljana,
saj lahko izgubi pooblastila in kariero v policiji (Miller 2007, 35). Poročajo tudi o tem,
da jih je pogosto strah podati prijavo partnerjevim kolegom, ki bi tako posegli v njihovo
družinsko življenje. Predvsem jih skrbi, da bi kolegi zaščitili partnerja in se ne bi dovolj
strokovno odzvali na situacijo nasilja.
Tabela 1. Število obravnavanih kaznivih dejanj v Sloveniji po členu 191 KZ-1 od leta
2009 do leta 2014, v katerih so udeležene pooblaščene uradne osebe
ŠTEVILO
LETO
POSAMIČNIH OSEB*
Člen
Vrsta osebe
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Odstop
5
9
8
2
5
3
191.
Nasilje v
Specializiranemu
družini
državnemu
tožilstvu
Osumljeni
0
2
0
0
0
2
Žrtev
9
9
4
3
7
9
Skupna
14
19
12
5
10
14
vsota
Opombe: *posamična oseba se v opazovanem nizu šteje samo enkrat.
Podatki so pridobljeni iz baz evidenc policije in za uporabo le-teh pridobljena ustrezna
dovoljenja.
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Alkoholizem: mnoge raziskave navajajo, da policisti v višji meri zlorabljajo alkohol,
kot je to v splošni populaciji, saj jim le-ta pogosto služi kot element socialne interakcije
in sredstvo za zmanjševanje napetosti, še posebej po stresnem delavniku (Ballenger idr.
2010, 22). Izgorelost policistov, predvsem emocionalna izčrpanost, se prav tako pogosto
povezuje z zlorabo alkohola in posledično težavami v partnerskem odnosu (Dollard idr.
2010, 237). Raziskave kažejo, da imajo težave s prekomernim pitjem alkohola
predvsem mlajši policisti, ki želijo čim prej usvojiti navade te subkulture, ki sprejema
ter podpira popivanje s sodelavci (Ballenger idr. 2010, 22; Ménard in Arter 2013, 9).
Johnson, Todd in Subramanian (2005, 7) navajajo, da ima približno 25 % policistov
težave z alkoholom, prav tako pa jih več kot v splošni populaciji trpi za cirozo jeter
(odstotek smrti zaradi jetrnih bolezni je pri njih dvakrat višji kot v splošni populaciji)
(Ménard in Arter, 2013, 2). Podobno navajajo Ballenger idr. (2010, 21) - 23 %
ameriških policistov naj bi imelo resne težave z alkoholom in 10 % resne težave z
drogami. Raziskava, izvedena na avstralskih policistih, nakazuje, da naj bi bilo 33 %
policistov in 24 % policistk podvrženih škodljivemu uživanju alkohola (pri moških to
pomeni več kot 43 enot alkoholne pijače na teden, pri ženskah pa nad 22 enot alkoholne
pijače tedensko). Resnejša odvisnost od alkohola pa se je pokazala pri 3 % policistov in
2,5 % policistk (Ballenger idr. 2010, 23). Podobno ugotavljajo James idr. (2010, 21), in
sicer naj bi 18,1 % ameriških policistov in 15,9 % policistk, torej več kot v splošni
populaciji, poročalo o škodljivih posledicah prekomernega uživanja alkohola in sodijo v
kategorijo rizičnih pivcev (rizični policisti tedensko spijejo 35,31 enote alkohola na
teden, policistke pa 17,08, kar precej odstopa od kriterija ne-rizičnosti, ki je 3,07 enote
alkohola tedensko pri moških in 1,45 enote pri ženskah). Kriterij odvisnosti se je
pokazal pri 7,8 % vzorca. Ugotovili so tudi, da je v zadnjem mesecu popivalo (pri
moških je popivanje definirano kot 5 ali več pijač zapovrstjo, pri ženskah pa 4 ali več)
37,2 % policistov in 36,6 % policistk, kar je dvakrat več kot v splošni populaciji.
Pokazalo se je tudi, da so policisti, ki imajo višjo izobrazbo, manj nagnjeni k
alkoholnemu tveganju. Podobno sta v svoji raziskavi ugotovila Ménard in Arter (2013,
9), in sicer je 16,7 % ameriških policistov poročalo o pretiranem in problematičnem
uživanju alkohola.
Fizična in emocionalna izčrpanost: pogoste posledice poklicnega stresa pri policistih,
ki se kažejo v partnerskem in družinskem delovanju, se nanašajo na fizično izčrpanost.
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Zaradi stresnega dela policistov kardiovaskularni in elektrodermalni sistem delujeta
povišano tudi med samo partnersko interakcijo. Posledično se poviša njihovo izražanje
jeze in anksioznosti, manj so tolerantni, več se pritožujejo in doživljajo manj pozitivnih
čustev (Roberts in Levenson 2001, 1054). Zaradi fizične izčrpanosti, povezane z delom,
se pogosto v zasebnih odnosih ne zmorejo ukvarjati z aktualnimi problemi, zato jih
pogosto odložijo ali preusmerijo pozornost drugam, namesto da bi vzpostavili pozitivno
interakcijo ali se lotili konkretnega reševanja problemov. Burke (1998, 347) navaja, da
nivo policistove izgorelosti vpliva na interakcijo s partnerko in otroki. Policisti, ki
doživljajo večjo stopnjo izgorelosti, poročajo o večji intenziteti in pogostosti doživljanja
jeze, hkrati pa imajo višjo potrebo po tem, da več časa preživijo zdoma in so tako manj
vpeti v družinsko okolje.
Prenos čutenj: partnerke policistov pogosto preko afektivne regulacije absorbirajo
stres, ki ga partner prinese domov iz službe. Ko policisti poročajo o emocionalni
izčrpanosti in negativnih afektih, njihove žene pogosto poročajo o povišanih družinskih
konfliktih (Roberts in Levenson 2001, 1054). Roberts in Levenson (2001, 1052-1063)
sta v raziskavi, kjer je 19 policistov in njihovih partnerk vsak dan pisalo dnevnik
dogodkov, ugotovila, da takrat, ko so bili policisti bolj pod stresom zaradi službe in so
poročali o višji psihični razdražljivosti, so tudi partnerke poročale o povišani meri
psihične razdražljivosti. Več zaznanega poklicnega stresa je povzročalo manj pozitivnih
interakcij s partnerkami, prav tako pa so njihove partnerke poročale o manjši meri
pozitivnih afektov med njimi, manjši sproščenosti in o manjši meri zadovoljujočih
interakcij. Raziskava je tako pokazala, da ima povišan stres v službi negativne posledice
na zakon in interakcijo s partnerkami ter povišuje emocionalno vzburjenost v njuni
komunikaciji. Prenos poklicnega stresa na partnerja se je kazal tudi preko fizioloških
odzivov: ko so bili policisti bolj pod stresom in je njihov kardiovaskularni sistem
pospešeno deloval, se je posledično zvišalo tudi kardiovaskularno delovanje pri
partnerkah, čeprav je bila njihova fizična aktivnost telesa manjša (odziv »zamrznitve«),
podobno kot se telo odzove takrat, ko smo v stanju intenzivnega strahu. Policisti se pri
svojem delu lahko resnično znajdejo v nevarnih situacijah, kjer je potrebna pazljivost in
pripravljenost, to psihofizično stanje pa se preko čustvene povezave prenaša na
partnerski odnos. Partnerke tako pogosto zaznajo, da so imeli njihovi partnerji stresen
dan, posledično pa razvijejo obrambno držo. Kombinacija povišanih stresnih hormonov
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in negativnih čustev nevrološko pripelje do stanja vzburjenosti simpatičnega živčevja,
ki je podobno stanju, ko se ljudje med sabo prepirajo. To stanje onemogoča jasno
razmišljanje in reševanje problemov.
O tem prenosu čutenj govori načelo vzajemno-cirkularne vzročnosti: člani družine
preko mehanizmov projekcijsko-introjekcijske identifikacije drug na drugega vplivajo,
se medsebojno pogojujejo in vzajemno drug v drugem vzbujajo in ustvarjajo določene
miselne, čutenjske in vedenjske oblike medosebnih odnosov, ki oblikujejo načine
regulacije afekta v družini. Ne gre torej samo za določenega člana družine, ki povzroči
določen odziv v ostalih članih, ampak tudi ostali člani na svojski način vplivajo na
vedenje, čutenje in delovanje tega posameznega člana. Vsak sistem družine je sestavljen
iz odnosov, ki povezujejo družinske člane, ter njihove medsebojne komunikacije na
intrapsihičnem, interpersonalnem in sistemskem področju. Vsak posameznik v sistemu
ima na ta način svojski odnos do ostalih članov. Vsak član družine je del sistema kot
celote, celota pa je tudi del vsakega posameznika (Bradshaw 1996).
Delovni stres je lahko direktno povezan s partnersko bližino, lahko pa obstaja tudi
posredni odnos – preko partnerjevega afektivnega stanja. Mediacijski model razlaga
stres, povezan z delom, kot emocionalni distres, ki se kaže kot slabo razpoloženje doma
s pomanjkanjem energije. Posledice so vse večji umik, manj angažiranosti in več
izogibanja partnerskim aktivnostim. Za pare, ki imajo kvaliteten partnerski odnos
(visoko generalno zadovoljstvo s partnerstvom), je značilen višji prenos čutenj. To
pomeni, da bo v času povišanega doživljanja stresa enega partnerja tudi pri drugem
prisotno slabše razpoloženje. Po drugi strani v manj kvalitetnih partnerskih zvezah ne
prihaja do statistično pomembnega prenosa čutenj na partnerja (če partner doživlja
visok ali nizek nivo stresa, pri njegovem partnerju ne bo opazne razpoloženjske razlike)
(Lavee in Ben-Ari 2007, 1029-1031). Pari z visoko kvaliteto partnerskega odnosa
generalno poročajo o manj vsakdanjega negativnega razpoloženja, hkrati pa so bolj
občutljivi pri prenosu negativnih emocij partnerjevega delovnega stresa na drugega
partnerja. Negativno razpoloženje kot posledica stresa pri obeh partnerjih povzroča
povečano diadno distanco, ki pa lahko vodi v dva različna izida:
 pari z visoko kvaliteto partnerskega odnosa so bolj dovzetni za škodljive učinke
dnevnega stresa, saj sta partnerja bolj uglašena na čustvena stanja drug drugega.
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Sčasoma se lahko njun odnos zaradi tega poslabša v primerjavi s pari z manj
kvalitetnim odnosom. Zaključimo lahko, da ima stres škodljiv vpliv na zakonski
odnos in negativen učinek na zadovoljstvo s partnerstvom.
 Druga razlaga pa pravi, da povečana diadna distanca v obdobjih stresa ni nujno
kazalnik poslabšanja odnosa, temveč regulacija bližine-oddaljenosti, ki služi kot
zaščitna strategija odnosu. Povečana distanca v stresnih dnevih ne povzroča
tveganja za kvaliteto partnerskega odnosa. Kaže pa na veščino in zmožnost
delitve intimnosti med partnerjema (Lavee in Ben-Ari 2007, 1031).

4.5 Posledice travme kot najtežje oblike stresa v policijskih družinah
Travmatična izkušnja lahko pri posamezniku pusti številne posledice, predvsem
povzroči nastanek občutkov nemoči in izgube nadzora, veliko negotovosti glede
prihodnosti in nerešenih fizičnih in psihičnih zdravstvenih problemov, lahko povzroči
socialno in poklicno disfunkcijo, predvsem pa vpliva na vsakodnevno funkcioniranje
posameznika, para ali družine. Enostavna travma ima takojšnje in očitne učinke,
medtem ko se multiple travmatske izpostavljenosti akumulirajo skozi daljše časovno
obdobje, lahko celo več let, preden so vidne njihove posledice. Obe vrsti travm pustita
posledice na ravni posameznika (pogosto primarne žrtve) in družine (sekundarne žrtve)
(Mills in Turnbull 2004, 272).
Simptomi PTSM imajo velik vpliv na zakon, kar se kaže preko povišanega števila
ločitev, družinskih prilagoditvenih problemov, zmanjšanega zaupanja in deljenja
občutkov, bližine, predanosti, oslabljenja starševske vezi in manj pozitivnega
povezovanja (npr. zabava, prijateljstvo, fizična intimnost). Po travmatični izkušnji lahko
simptomi ponovnega doživljanja, kot so nočne more, vplivajo na kvaliteto spanja –
nekateri pari spijo celo ločeno, kar zmoti njihovo intimnost. Simptomi izogibanja lahko
vodijo v izolacijo in s tem zavrnitev partnerjeve družbe; simptomi hipervzburjenosti pa
vplivajo na jezo, pritisk in hitrejši izbruh konflikta (Allen idr. 2010, 281). Riggs (2014,
202) navaja najpogostejše mehanizme, zaradi katerih simptomi PTSM pri vojnih
veteranih vplivajo na partnerja, in sicer so to neizpolnjene potrebe po navezanosti,
povišan

stres,

partnerjeva

internalizacija
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veteranovih

simptomov,

partnerjeva

projekcijska identifikacija z veteranom in povečana negativna interakcija med
partnerjema. Številne študije kažejo (Zerach idr. 2010, 2739), da so travmatizirani vojni
veterani poročali o nižjih nivojih družinskega funkcioniranja, o številnih nekontroliranih
izbruhih jeze in agresije do partnerjev, o težavah z intimnostjo in zakonsko
komunikacijo, o več čustvenega umika in otopelosti, povišanih partnerskih konfliktih,
sporih in celotnem nižjem zadovoljstvu s partnerskim življenjem, višji ravni ločitev ter
višji ravni partnerskega stresa.
Travmatična izkušnja torej zaznamuje partnerski odnos in družinsko življenje na
različne načine:
Zmanjšano zakonsko zadovoljstvo: tako moški kot ženske, ki so v preteklosti doživeli
travmo, čutijo povišan stres in ranljivost v kontekstu intimnih odnosov. Težave v
intimnosti pa lahko vplivajo na samo partnerstvo. Čustveno izražanje igra pomembno
vlogo pri intimni izmenjavi in je sestavni del dobro delujočih odnosov. Številni
simptomi PTSM (anhedonija, razdražljivost, omejenost čustvovanja in afektov) pogosto
zmotijo čustveno izmenjavo med partnerjema. Zato obstaja visoka korelacija med
izraženostjo simptomov PTSM in nezadovoljstvom s partnerskim odnosom obeh
partnerjev (Riggs 2014, 204).

Allen idr. (2010, 280) so ugotovili, da so tisti vojaki, ki so se vrnili z misij in imeli
PTSM, poročali o manjšem zakonskem zadovoljstvu, manj so zaupali v partnerski
odnos, manj je bilo pozitivne vezi med partnerjema, partnerske zavezanosti in
predanosti odnosu. Pokazalo se je, da so bili vojakovi trenutni simptomi PTSM
povezani z višje izraženo negativno komunikacijo (tudi s strani partnerk) in nižjo
pripravljenostjo k prispevanju v odnos. Podobno ugotavljata Dekel in Solomon (2006,
711) - zakonske težave vojnih veteranov so pogosto povezane s simptomi PTSM, kar se
kaže kot slabša partnerska prilagoditev, višja fizična agresivnost in manjše zadovoljstvo
s spolnim življenjem. Raziskava Meis idr. (2010, 565) je prav tako potrdila, da so vojni
veterani, ki se soočajo s PTSM, manj zadovoljni s partnerskim odnosom, prav tako pa
tudi njihove partnerke, predvsem zaradi čustvene otopelosti, hipervzburjenosti,
povečanega občutenja in izražanja jeze in posledično manj učinkovite komunikacije in
socialne podpore. Kasneje v raziskavah se je potrdilo, da je povezava med izraženostjo
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simptomov PTSM in partnerskim zadovoljstvom odvisna od partnerjeve percepcije teh
simptomov (Riggs 2014, 202). Ko je partnerka vojnega veterana zaznavala, da je njen
partner doživel visoko mero poklicnega stresa, ni bilo pomembne korelacije med
simptomi PTSM in ženinim zadovoljstvom z odnosom. V primeru, ko pa je bila njena
percepcija partnerjevega stresa majhna, so bili veteranovi simptomi PTSM negativno
povezani z ženinim zadovoljstvom (Riggs 2014, 204). Zerach idr. (2010, 2739) menijo,
da PTSM močno vpliva na diadno regulacijo (kompatibilnost v partnerskem odnosu, ki
se kaže kot zadovoljstvo v odnosu, kohezivnost oziroma sodelovanje v odnosu, konsenz
oziroma strinjanje v odnosu ter diadično čustveno izražanje). Ugotovili so, da so vojaški
zaporniki, ki so imeli višje izražene simptome PTSM, imeli tudi nižje rezultate na
lestvici diadne regulacije ter so bili manj zadovoljni s spolnim življenjem kot vojaki
brez PTSM. Potrebno je upoštevati, da je težko izolirano proučevati vplive PTSM na
partnerski odnos, saj so ob PTSM običajno prisotne še druge težave, ki so lahko že
obstajale pred samo travmo (npr. zloraba psihoaktivnih substanc, depresija, osebnostna
mejna motnja, antisocialnost, nevroticizem) (Meis idr. 2010, 565).
Specifična in/ali neustrezna vedenja: izpostavljenost travmi oslabi partnersko
komunikacijo, kohezivnost, povezanost in razumevanje, spremeni se podpora s strani
partnerja (Nelson Goff idr. 2006, 451). To se pogosto kaže pri vojnih veteranih veteranovi simptomi PTSM kot posledica vojnega stresa so povezani s povišano
somatizacijo, depresijo, anksioznostjo, osamljenostjo, slabšimi zakonskimi, družinskimi
in socialnimi odnosi ter nasiljem (Nelson Goff idr. 2006, 452). Solomon, Dekel in
Zerach (2008, 659) so ugotovili, da več, kot je bilo simptomov PTSM pri vojnih
veteranih, ki so bili v jetništvu, več je bilo verbalnega nasilja v družinah in nižja je bila
njihova stopnja samorazkrivanja. Pri mnogih, predvsem moških, se pri PTSM pojavi še
motnja odvisnosti od alkohola. Problematično uživanje alkohola znižuje partnersko in
družinsko zadovoljstvo ter povečuje negativne partnerske in družinske interakcije.
Predstavlja kroničen stresor partnerskemu in družinskemu odnosu (Meis idr. 2010, 565).
Sekundarna travmatizacija: pogosto se pri partnerjih oseb, ki so doživele travmatični
dogodek in kasneje razvijejo PTSM, pričnejo kazati podobni simptomi, kot so simptomi
PTSM. Družina lahko preko pripovedovanja zgodb ali natančnega opisovanja prizorov
doživi t.i. sekundarno travmatizacijo. Mouritsen in Rastogi (2013, 74) ugotavljata, da
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partnerji vojakov, ki trpijo za PTSM, tudi sami doživljajo več simptomov travme, kot so
somatske težave, težave s spanjem, in so manj zadovoljni s partnerstvom kot tisti,
katerih partnerji nimajo PTSM. Nelson Goff idr. (2006, 451) razlagajo prenos travme na
družinskega člana preko procesa internalizacije - bližina in emocionalna povezanost s
človekom, ki je doživel travmo, je lahko kroničen stresor za to osebo, saj družinski člani
pogosto doživljajo podobne simptome travmatizacije. Individualni stresni simptomi se
prenašajo preko komunikacije, družinski člani pa se preko procesa internalizacije
identificirajo s tem posameznikom in njegovimi izkušnjami, ponotranjijo simptome
travme in razvijejo lastno stresno reakcijo. Travmatičen stresni dogodek je emocionalno
in osebno pomemben ter kognitivno neskladen posamezniku, hkrati pa tudi vpliva na
njegovo bližnjo socialno mrežo.
Pogosto pa se zgodi, da so osebe, ki doživijo travmo, v partnerski zvezi z osebo, ki je
prav tako doživela travmo. Riggs (2014, 204) ugotavlja, da so bili tisti vojaki, ki so
imeli PTSM, pogosteje v zvezi z osebo, ki je prav tako v preteklosti doživela travmo, v
primerjavi z vojaki brez PTSM. Avtor sklepa, da se tisti posamezniki, ki preživijo
travmo in razvijejo PTSM, bolj navežejo na osebe, ki so prav tako v preteklosti
preživele travmo in razvile PTSM. Vendar pa raziskave tudi kažejo, da partnerstvo z
osebo, ki razvije PTSM, lahko otežuje lastno okrevanje po travmi, hkrati pa povečuje
tveganje za razvoj PTSM v morebitnih izpostavljenostih travmatičnim dogodkom v
prihodnosti.
Težave z intimnostjo: travma ustvari spomine, ki se vtisnejo v intimno življenje.
Posameznik doživi nevrobiološke spremembe, ki lahko zmanjšajo kapaciteto za
psihološko intimnost. Upad intimnosti in povezanosti lahko posamezniku vzbudita
občutke izoliranosti, medtem ko ta od svojega partnerja pričakuje, da bo pri tem
podpirajoč in razumevajoč (Zerach idr. 2010, 2746). V raziskavah, ki so jih izvedli
Zerach idr. (2010, 2741), se je pokazalo, da so partnerke tistih veteranov, ki trpijo za
posledicami PTSM, poročale o nižji intimnosti v zakonih kot tiste partnerke, katerih
partnerji nimajo PTSM. Prav tako so veterani, ki trpijo za PTSM, tudi sami poročali o
nižji intimnosti. Podobno ugotavlja tudi Riggs (2014, 202) - veterani, ki se soočajo s
PTSM, poročajo o več anksioznosti glede intimnosti z njihovimi partnerkami kot
veterani brez PTSM. Prav tako so partnerji veteranov s PTSM izkusili več strahu pred
intimnostjo kot tisti, katerih partnerji niso trpeli za PTSM.
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Težave z intimnostjo lahko povzročijo številni mehanizmi, ki so del PTSM. Izogibanje
se kaže kot očitno zmanjšanje interesov in zanimanja za sodelovanje v raznih
aktivnostih, občutek odtujenosti, nenavezanosti na druge, omejeno čustvovanje in
zmanjšan interes za prihodnost. Je posledica izgube intrapsihične intimnosti in zavira
delovanje interpersonalne intimnosti (Mills in Turnbull 2004, 272). Raziskave kažejo,
da so simptomi izogibanja pri vojnih veteranih negativno povezani s partnersko
prilagoditvijo, zadovoljstvom, komunikacijo, pogosto pa so poglavitni dejavnik za
ločitev (Solomon, Dekel in Zerach 2008, 660). Zerach idr. (2010, 2739) so v raziskavi
tudi ugotovili, da veteranovo izogibanje v odnosu ustvarja začaran krog umikanja, tudi
predvsem zaradi povišane agresivnosti, kar posledično ustvarja občutke odtujenosti in
osamljenosti, pri partnerju pa številne bojazni, zavrnitev, jezo in nadaljnji umik.
Hipervzburjenost poškoduje intimnost zaradi povišane razdražljivosti, budnosti, težav s
spanjem in koncentracijo ter izbruhov jeze, torej verbalne agresivnosti. Le-ta zmanjšuje
željo po nudenju podpore partnerju. Kronično povišani simptomi stresa povzročajo
občutek, da mora partner »delati v rokavicah« z drugim partnerjem, da ga ne bi še bolj
razjezil (Mills in Turnbull 2004, 272; Solomon, Dekel in Zerach 2008, 660).
Nizko samorazkrivanje se izrazito kaže pri tistih posameznikih, ki imajo visoko izražene
simptome PTSM, samorazkrivanje pa je tisti mehanizem, ki regulira izogibanje in
intimnost v odnosu. To se je pokazalo pri vojnih veteranih – tisti, ki so imeli visoko
izražene simptome PTSM, so kazali manj samorazkrivanja in posledično manjšo
intimnost v partnerskem odnosu (Solomon, Dekel in Zerach 2008, 659). Izogibanje in
hipervzburjenost

kot

simptoma

PTSM

znižujeta

intimnost

preko

manjšega

samorazkrivanja in več verbalne agresivnosti (Zerach idr. 2010, 2741). Odprta
komunikacija z visoko mero čustvenega izražanja in samorazkrivanje (delitev misli,
čustev, odnosov) sta namreč pomembni sestavini uspešnega partnerskega odnosa in
intimnosti, sama intimnost pa igra pomembno vlogo in se kaže v psihološkem in
fizičnem zdravju obeh partnerjev. Premalo izražanja ali samorazkrivanja je povezano z
izolacijo, oddaljitvijo, odtujenostjo in konfliktnostjo med partnerjema (Solomon, Dekel
in Zerach 2008, 660).
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Negativni vplivi travme poškodujejo več področij intimnosti (Mills in Turnbull 2004,
273-274):


Psihološka intimnost: oslabela samopodoba, ki se lahko prenese tudi na
partnerja - ta lahko pomaga pri višanju partnerjeve samopodobe s komplimenti
in dejanji ali jo znižuje z nadaljnjimi kritičnimi komentarji, odsotnostjo
pozitivnih

čustev,

neodobravanjem

in

odsotnostjo

pozitivnih

reakcij.

Samozavedanje je zmanjšano zaradi težav v intrapsihični intimnosti, kar se
odraža v odnosih z drugimi, kjer je prisotno manj zaupanja, odprtosti in
iskrenosti. Primanjkljaj samospoštovanja se bo kazal v vse večji odvisnosti od
drugih.


Emocionalna intimnost: povišana jeza in razdražljivost vodita v verbalno in
fizično nasilje, povišani in konstantni občutki strahu pa v generalizirano
anksioznost in panične napade. Strah pred zapuščenostjo, zmeda, sram, dvom,
krivda, občutki žalosti, depresivnosti in suicidalne misli so tista občutja, ki se po
travmi pogosto pojavijo v partnerskem odnosu.



Fizična intimnost: fizične posledice travme in razne poškodbe lahko vplivajo
na fizično intimnost; ne-spolni fizični kontakt se lahko poveča ali pa zmanjša.



Spolna intimnost: želja po spolnosti lahko naraste ali upade; sicer libido po
spolni travmi navadno upade, včasih celo naraste, saj žrtve hrepenijo po
pozitivni izkušnji, ki bi prekrila negativno.



Operativna intimnost: pričakovanja glede vlog so pogosto spremenjena. Eden
od partnerjev lahko zavzame vlogo »skrbnika« in ta vloga lahko postane
relativno trajna. S tem lahko odločanje o partnerskih aktivnostih postane domena
le enega člana.



Socialna intimnost: umik iz socialnega okolja pogosto povzroči izgubo
prijateljev, hobijev in navezanosti na ostale. Partnerja se bosta oddaljila in
izolirala, posameznik s travmatično izkušnjo pa bo pogosto raje izbral
individualne strategije spoprijemanja, ki bodo vsebovale veliko počitka in
samozaščitnih aktivnosti.
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5.

POMOČ

IN

TERAPEVTSKE

USMERITVE

POLICISTOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM
Neugodne posledice stresa in izgorelost prinašajo veliko škode posamezniku, njegovi
družini in družbi na splošno. Delovna okolja pogosto naredijo premalo, da bi svoje
zaposlene zaščitila pred izgorevanjem, predvsem so pri tovrstni problematiki zaželene
sistemske spremembe v smeri povečanja posameznikovega občutka lastne učinkovitosti
ter avtonomije. Pri ukrepih proti izgorelosti je tako potrebna angažiranost posameznika,
njegove družine ter delovnega okolja.

5.1 Spoprijemanje s stresom in izgorelostjo na ravni posameznika
Na ravni posameznika je najpomembneje, da se le-ta o problemih začne pogovarjati in
jih ne zanika, saj je to prvi korak k spremembam. S tem začne prepoznavati, razumevati
ter sprejemati svoje občutke in reakcije. Pomembno je, da se posameznik nauči
sprejemati pomoč, govoriti o svojih problemih v prvo-osebni obliki ter je pripravljen na
spreminjanje sebe in svojih vzorcev (Schmiedel 2011, 123). Le s pripravljenostjo k
samo-analizi človek bolje razume sebe, svojo osebnost, navade, motivacijske dejavnike
in s tem tudi odkriva morebitne dejavnike tveganja za razvoj izgorelosti (Maslach in
Goldberg 1998, 67).
Pomembno je spreminjanje svojih prehranjevalnih in gibalnih navad – npr. uživanje več
polnovredne prehrane, izogibanje sladki in mastni hrani, kofeinski post, izogibanje
alkoholu in cigaretam ter povečanje gibanja in rekreacije (Schmiedel 2011, 68). Telesna
vadba ima namreč antidepresivne učinke in veča odpornost za posamezne bolezni, ki jih
povzroča stres. Krepi imunski sistem, zniža tveganje za zgodnjo smrt in zmanjšuje
možnost za različna obolenja (Fusilier in Manning 2005, 357). Mnogi poročajo o tem,
da jim je pri premagovanju izgorelosti pomagal tudi psihohigienski trening, kamor
uvrščamo avtogeni trening, jogo, masažo, senzitivni trening, gibalno sproščanje,
meditativne tehnike, asertivni trening, ki služi ohranjanju duševnega zdravja (Ščuka
1999, 69). Pomembno je tudi, da posameznik živi zadovoljujoče osebno življenje, ki
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vključuje številne hobije, gojenje socialnih vezi na vseh ravneh, ki omogočajo sprostitev
ter zagotavljajo občutke sprejetosti in varnosti. Pozitivno podkrepljeni odnosi, smeh in
humor omogočajo povečanje endorfinov, torej hormonov sreče. Pomembno je torej, da
posameznik primarno poskrbi zase in svoj emocionalni počitek (Story in Repetti 2006,
691).
Zaščitni dejavnik proti izgorelosti je tudi postavljanje meja – ločevanje med privatnim
in poklicnim življenjem, skrb za redno prehrano med delom, primerno izvajanje
počitkov med samim delom (Ščuka 1999, 69). Posamezniki se naj naučijo prevzemati
odgovornost za zaznavanje posameznih vrst stresorjev, ki so vsakodnevno prisotni v
delovnem okolju. Cilj strategij spoprijemanja ni zmanjšati stresorje na delovnem mestu,
pač pa posameznikov pretiran odziv nanje. Priporoča se delo na kognitivni
restrukturaciji (npr. zmanjšanje pričakovanj, spreminjanje interpretacije vedenj in
reakcij s strani drugih oseb, postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev,
spreminjanje vrednot, odnosa do službe, poklicne vloge, vzorcev dela) (Maslach in
Goldberg 1998, 66). Nadvse pomembno pa je tudi, da posameznik poveča občutek
osebne kontrole, ki zajema konstruktivno reševanje problemov, optimizem ter soočanje
s stresom brez občutka nemočne predanosti v usodo. Raziskave kažejo, da imajo ženske
manj osebne kontrole nad življenjem kot moški, kar je vsekakor pogojeno z njihovim
finančnim položajem, večjo brezposelnostjo, slabšimi delovnimi pogoji ter pogostejšim
opravljanjem gospodinjskih opravil (Peilian idr. 2011, 17).
Mnoge študije preučujejo odnos med posameznikovim individualnim spoprijemanjem s
stresom in kvaliteto partnerskega odnosa. Slabše strategije spoprijemanja za partnerski
odnos so zanikanje, izogibanje, samoobtoževanje, negativni samogovor, umik, zloraba
drog, nasilje. Aktivna udeležba in konstruktivno reševanje problemov, optimizem,
pozitivna verbalizacija pa so običajno povezani z višjo kvaliteto partnerskega odnosa in
višjim zadovoljstvom. Kaže se tudi, da ustrezen način individualnega spoprijemanja
napoveduje kasnejšo partnersko stabilnost (Bodenmann in Shantinath 2004, 478).
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5.2 Spoprijemanje s stresom in izgorelostjo na ravni organizacije
Težave pri usklajevanju družinskih in delovnih obveznosti se kažejo v negativnih
učinkih pri delu (več odsotnosti, znižana predanost in delovno zadovoljstvo), v
domačem okolju (nižje življenjsko in družinsko zadovoljstvo, višja raven ločitev) ter na
individualnem nivoju (zmanjšana mentalna in fizična moč ter zdravje, povišan stres)
(Thompson in Prottas 2005, 100). Kot imajo negativni učinki dela vpliv na družinsko
življenje, imajo tudi pozitivni učinki pozitiven vpliv nanj.
Formalna organizacijska

Odnos in dobro počutje:

podpora:
-

Družinske ugodnosti

-

Fleksibilni urniki dela

Neformalna organizacijska
podpora:

Zadovoljstvo z delom
Zadovoljstvo z družinskim
življenjem

Zaznana
kontrola

Zadovoljstvo z življenjem
Stres in dobro počutje
Vplivanje dela na družino

-

Nadrejeni

in obratno

-

Sodelavci

Želja po zapuščanju

-

Kultura delo - družina

delovnega mesta
Pozitivno prelivanje

Karakteristike dela:
-

Delovna avtonomija

Slika 4. Model odnosov med oblikami podpore in posameznikovim počutjem na
delovnem mestu (Thompson in Prottas 2005, 101)
Zaščitni dejavniki na delovnem mestu pri zagotavljanju večje usklajenosti med delom in
družino so:
 Visoka avtonomija, možnost odločanja in diskretnost: višje delovno
zadovoljstvo in manjši stres med usklajevanjem dela in družine sta prisotna v
takem delovnem okolju, kjer imajo zaposleni občutek kontrole nad svojim
delom in dobivajo visoko formalno in neformalno podporo na delu. Ti zaposleni
doživljajo manj stresa na delovnem mestu in več kohezivnosti v družinskih
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odnosih. Če imajo zaposleni več kontrole nad službo, imajo več kontrole nad
celotnim življenjem, kar vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje. Osebna
kontrola (visok lokus kontrole) pomeni psihološki konstrukt, da zaposleni
verjame, da ima možnost vplivati na svoje okolje (Thompson in Prottas 2005,
102). Izredno pomembni dejavniki so še jasna opredelitev odgovornosti, jasni
napotki pri delu, pretočnost informacij, možnost sodelovanja pri odločitvah ter
izražanje lastnih stališč (Rakovec-Felser 2002).
 Fleksibilni urniki in razumevanje delodajalca glede skrbi za otroke:
zaposleni, ki so poročali o bolj fleksibilnih urnikih na delovnem mestu, so
poročali tudi o nižjih konfliktih med delom in družino, manjših somatskih
težavah, višji pripadnosti organizaciji, nižjem absentizmu, manjši želji po
opustitvi delovnega mesta (Thompson in Prottas 2005, 102).
 Organizacijska kultura (vrednote, mnenja o tem, koliko organizacija podpira
družinsko življenje) in podpora nadrejenih: zaposleni v organizaciji, ki
podpira družinsko življenje, poročajo o več delovne zavzetosti in manjšem
konfliktu med delom in družino. Nadrejeni, ki pokažejo razumevanje in
empatijo za usklajevanje dela in družine pri zaposlenih (npr. zasebni klici med
delom, usklajevanje urnikov, toleriranje, da mora zaposleni kdaj prej iz službe,
saj mora po otroka v vrtec, ne-kaznovanje zaposlenega, ker koristi starševsko
varstvo ali ugodnosti), bodo tudi imeli zaposlene, ki bodo čutili manj konflikta
med delom in družino, manj delovnega stresa, absentizma ter želje po
prenehanju dela, hkrati pa bo njihovo delovno zadovoljstvo višje.
 Podpora sodelavcev: manj delovnega stresa in konflikta med delom in družino
zaznavajo tisti, ki imajo zadovoljujoče odnose s sodelavci (Thompson in Prottas
2005, 103).
Zaščitni dejavniki, ki jih lahko ponuja delovno okolje (ponuja jih tudi slovenska
policija) in zmanjšujejo pojav izgorelosti oziroma blažijo stres, so še:
 Trening socialnih veščin: posameznik lahko s treningom socialnih veščin
izboljša svoje interpersonalne spretnosti, ki se nanašajo na reševanje problemov;
prav tako lahko izboljša svoje praktične spretnosti, ki mu omogočajo večjo
kontrolo nad lastnim življenjem (Schmitz, Neumann in Oppermann 2000, 96). V
slovenski policiji imajo policisti možnost udeležbe različnih delavnic socialnih
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veščin (Aktivno spoprijemanje s stresom, Komunikacija in reševanje konfliktov,
Sporočanje slabe novice ...), vendar se jih zaradi številnih kadrovskih
primanjkljajev znotraj posameznih postaj pogosto ne morejo udeleževati.
Mikkelsen in Burke (2004, 442) priporočata tudi delavnice, ki bi policistom
pomagale pri izboljšanju veščin reševanja problemov ter zmanjševanju cinizma
pri njihovih komunikacijskih vzorcih.
 Redni delovni sestanki: ti sestanki služijo preverjanju opravljenega dela in
oceni rezultatov tega dela. S tem se ustvarja dober komunikacijski sistem, s
katerim posamezniki dobijo reden vpogled v svoje delo in povratne informacije
o opravljenih nalogah (Ščuka 1999, 67). V slovenski policiji imajo policisti
delovne sestanke trikrat letno, sicer pa pred vsakim začetkom službe odpravo,
kjer so seznanjeni z nalogami, ki jih morajo opraviti. Ti sestanki so žal pogosto
namenjeni le operativnim vsebinam, ne pa tudi pogovoru o sami problematiki
glede odnosov ali težav, ki se pri delu pojavljajo.
 Možnost strokovnega izobraževanja in krepitev strokovnih sposobnosti:
znotraj

policije

so

organizirana

različna

strokovna

usposabljanja

in

izobraževanja. Podobno kot pri treningih socialnih veščin pa se tudi teh
usposabljanj lahko udeleži le peščica policistov.
 Drugi dejavniki: k preprečevanju izgorelosti pripomorejo tudi razne ugodnosti
glede nakupa kart za športne vadbe ali drugih rekreativnih dejavnosti (v policiji
te možnosti ponuja sindikat) ter zmanjševanje alkohola na službenih zabavah
(Ménard in Arter 2013, 9).
 »Debriefing in defusing (angl.)«: izvajanje razbremenilnih razgovorov
(skupinskih ali individualnih) po težjih stresnih dogodkih. Ménard in Arter
(2013, 9) poročata o tem, da sicer ni dovolj znanstvenih dokazov v smeri
koristnosti izvajanja skupinskih razbremenilnih razgovorov, praksa pa vse bolj
kaže v smeri koristnosti le-teh. Znotraj policije imajo policisti po težjih stresnih
dogodkih možnost prve psihološke pomoči, kadar pa je bilo v neko težjo
situacijo vpletenih več policistov, pa se izvaja skupinski razbremenilni razgovor.
Slovenska policija zagotavlja vsem zaposlenim različne oblike in vrste psihosocialne
pomoči. Le-ta je opredeljena v Pravilniku o psihološki pomoči in psihološki podpori
uslužbencem policije (2013). Psihološka podpora in pomoč se v skladu s tem
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pravilnikom zagotavlja tudi ožjim družinskim članom. Policija na področju psihološke
pomoči in psihološke podpore zagotavlja:
 24-urno nujno psihološko pomoč (delo psihologov na interventnem telefonu,
ki deluje 24 ur dnevno in vse dni v letu. Namen pomoči sta takojšnja psihološka
podpora in lajšanje čustvene stiske policistom ob doživljanju travmatskega
dogodka. Pomoč se izvaja na lokaciji najbližje kraju kriznega dogodka ali tudi
telefonsko. Izvaja se v obliki zaupnega individualnega ali vodenega
skupinskega pogovora, lahko pa tudi kombinirano. Namen interventne
psihološke pomoči je omilitev škodljivega vpliva stresnega dogodka,
zmanjševanje začetne stresne reakcije, razbremenjevanje občutkov krivde,
lajšanje normalnih procesov okrevanja po neobičajnem stresnem dogodku,
krepitev pozitivnih strategij soočanja s situacijo, seznanitev o kriznem
odzivanju, o možnih reakcijah, posvet v zvezi z obveščanjem svojcev v hujših
primerih, posvet v zvezi z ravnanjem z žrtvijo ipd.).
 Druge oblike psihološkega dela - razbremenilni razgovori, psihološko
svetovanje, psihoterapija in druge oblike, skladno s psihološko stroko, ter
izvajanje

preventivnih

programov,

namenjenih

obvladovanju

psihičnih

obremenitev. Mnogi avtorji navajajo (Wester in Lyubelsky 2005, 51), da
policisti pogosto niso pripravljeni iti k psihologu po pomoč – njihov kontakt z
njimi je le pri »debriefingih« (torej po obravnavi kritičnih dogodkov) ali ob
rednih pregledih. Poročajo o tem, da jih skrbi, da bi dobili nalepko, da je z njimi
kaj narobe, če obiščejo psihologa.
 Delovanje policijskih zaupnikov - zaupniki so policisti, ki v svojem okolju in v
kolektivih uživajo ugled in spoštovanje, so komunikativni, samoiniciativni,
empatični in zavzeti za nudenje podpore policistom. Doživeli so različne
travmatične dogodke tako pri opravljanju policijskih nalog kot v zasebnem
življenju in jih uspešno razrešili. Zaključili so program oblikovanja socialnih in
osebnostnih kompetenc. Z empatičnim odnosom sodelavcem s podobnimi
težavami ponujajo podporo in pomoč pri rešitvi težav ali stisk. Pogosto so kot
svetovalci lahko bolj kredibilni, saj poznajo naravo dela in se lahko v svojem
okolju hitro vključijo v svetovalni proces ter tako nudijo najboljšo preventivo
pred PTSM. Tudi drugi avtorji (Page in Jacobs 2011, 14) pogosto navajajo, da
se po stresnem dogodku policisti radi pogovorijo z ostalimi policisti. Pokazalo
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se je, da so se po kritičnih dogodkih (smrti, streljanja, poškodbe) policisti raje
pogovorili s sodelavci (63 %) kot pa s psihologom ali psihiatrom (9 %), saj jim
le-to predstavlja veliko stigmo. Ameriški policisti sicer navajajo, da bi želeli več
svetovalcev ali psihologov, hkrati pa povedo, da se najraje pogovorijo s
sodelavcem (Page in Jacobs 2011, 20).
Vendar pa statistika psihološke pomoči in pomoči policijskih zaupnikov kaže na to, da
se z leti policisti vedno bolj poslužujejo tovrstnih oblik pomoči.
Tabela 2. Statistika nudenja psihološke pomoči in pomoči policijskih zaupnikov v letih
2013 in 2014 (Mokorel Omerović 2014, 2-3; Mokorel Omerović 2015, 2-3)
NUDENJE POMOČI

PSIHOLOGI

POLICIJSKI
ZAUPNIKI

Razlog

2013

2014

2013

2014

Družinske težave ali težave v partnerskem odnosu

59

54

28

53

Samomorilna ogroženost (poskus, grožnja)

8

15

0

6

Sum na duševno bolezen (znaki, simptomi,
sprememba vedenja)

14

10

4

4

Stanje po travmatičnem dogodku, povezanem z
opravljanjem dela (ogroženo življenje, obravnava
hude telesne poškodbe ...)

24

22

6

11

Psihološka pomoč javnim uslužbencem ali
njihovim družinskim članom v primeru nenadne
smrti ali bolezni

5

30

15

19

*Mobing in stres zaradi organizacije dela ter
medsebojnih odnosov na delovnem mestu

43

40

Sum na mobing in duševna stiska zaradi slabih
medsebojnih odnosov na delovnem mestu

33

21

Stres zaradi organizacije dela

19

77

Policist v disciplinskem ali kazenskem postopku

7

8

6

14

Sum na odvisnost (alkohol, droge, igre na srečo ...)

14

13

15

15

Stanje po travmatičnem dogodku, ki ni povezan z
delom

10

9

1

9

Drugo

14

10

5

13

SKUPAJ

198

225

120

242

Opomba: *V letu 2014 se je začelo razločevati mobing in duševno stisko zaradi medosebnih odnosov ter
stres zaradi organizacije dela (v letu 2013 se je to beležilo v isti kategoriji vzrokov).
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Tudi v primeru, ko je posameznik izpostavljen travmatičnemu dogodku, lahko razvoj
PTSM pospešijo oziroma imajo nanj velik vpliv faktorji delovnega okolja, kot so
nezadovoljstvo z organizacijsko podporo, rutinsko delo – vsakodnevne operativne
naloge, slaba delovna oprema, nejasnost vlog, slabi odnosi s sodelavci, občutki
diskriminacije (Maguen idr. 2009, 754). Delovno okolje, ki dopušča dovolj prostora za
čustvovanje posamezniku, je zaščitni dejavnik za razvoj simptomov PTSM.

Organizacije, ki se veliko bolj zavedajo pomena okrevanja po stresnem dogodku, za
svoje zaposlene poskrbijo tudi s prilagoditvijo njihovih urnikov, omogočanjem dopusta
takrat, ko ga zaposleni potrebuje, ureditvijo različnih relaksacijskih aktivnosti in sob na
delovnem mestu (npr. masažni stoli, mize za namizni tenis ipd.), predvsem pa dajejo
velik pomen že pri samem kadrovanju za določena delovna mesta, pri čemer upoštevajo
posameznikov lokus kontrole (Wang idr. 2014, 337).

5.3 Spoprijemanje s stresom in izgorelostjo s pomočjo socialne podpore
Socialna podpora je pomembna za dobro počutje posameznika v vsakodnevnih
življenjskih situacijah, še posebej pa v obdobjih povečanega stresa. Je eden
najpomembnejših preventivnih dejavnikov proti izgorelosti in najbolj pomaga tudi pri
samem okrevanju. Predvsem podpora s strani kolegov, nadrejenih, družine in prijateljev
posamezniku nudi neposredno pomoč, emocionalno podporo, nove poglede, pomaga pri
preprečevanju socialne izolacije, pogosto nudi potreben humor, optimizem in spodbudo.
Ženske za razliko od moških običajno iščejo in prejemajo več socialne podpore, prav
tako v raziskavah povedo, da jim socialna podpora resnično pomaga zniževati stres
(Peilian idr. 2011, 17).

Stephens in Long (1998, 247) sta v svoji raziskavi na novozelandskih policistih
ugotavljala pomen socialne podpore pri soočanju s posledicami travmatičnega dogodka.
Pokazalo se je, da so tisti policisti, ki so doživeli travmatičen dogodek in imeli zadostno
socialno podporo s strani sodelavcev oziroma je imelo njihovo delovno okolje pozitivna
stališča do izražanja emocij, v manjši meri razvili PTSM. Prav tako se je pokazalo, da
višja podpora nadrejenih in podpora virov zunaj delovnega okolja dajeta policistu
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občutek, da lahko govori o travmi, s tem pa se posledično zmanjšujejo simptomi PTSM.
Avtorja tudi ugotavljata, da je podpora s strani sodelavcev najboljša možnost za
zmanjševanje posledic travme. Torej tisti policisti, ki imajo več socialne podpore v
okolju, so manj nagnjeni k razvoju simptomov PTSM. Pozitivna socialna podpora
zagotavlja občutek pripadnosti in priznavanja, kar zvišuje občutke lastne vrednosti in
spoštovanja s strani ostalih (Ménard in Arter 2013, 4). Prati, Pietrantoni in Cicognani
(2011, 182) navajajo, da je pri terapevtski obravnavi oseb, ki delajo v službah pomoči in
so bile izpostavljene travmatičnemu dogodku, pomembno dati priznanje za njihov trud
in prispevek v tem dogodku ter jasno poudariti pomen kolektivne odgovornosti in
vzročno-posledičnih odnosov brez kakršnegakoli vrednotenja in obtoževanja.

Podobno so pokazale predhodne raziskave v vojski, in sicer so tisti vojni veterani in
žrtve naravnih nesreč, ki so imeli dobro socialno podporo, trpeli manjše posledice
PTSM (Stephens in Long 1998, 248). Podobno ugotavlja Boscarino (1995) pri
vietnamskih veteranih - nižja socialna podpora je povezana z doživljanjem več in
intenzivnejših simptomov PTSM, anksioznostjo, depresijo in zlorabo alkohola.
Raziskava na ameriških policistih (Page in Jacobs 2011, 12) je pokazala, da se pri
posameznikih, ki poročajo o višji socialni podpori s strani različnih virov, kaže manjši
splošni stres, povezan s celotnim življenjem. V tej raziskavi se je tudi pokazalo, da je
bila podpora s strani kolegov najmočnejši dejavnik preprečevanja poklicnega stresa
policistov, tako operativnega kot tudi organizacijskega. Ti namreč najbolje razumejo
razmišljanje »mi proti vam«, prav tako pa resnično razumejo pritiske in zahteve poklica.
Učinkovita socialna podpora se kaže kot dobra emocionalna podpora, torej pogovor z
drugimi, ki posameznika razumejo in podpirajo. Policijska subkultura pa je pogosto
naravnana na zanikanje in skrivanje emocij ter manjše zanimanje za čustva drugih, kar
se pri travmatičnih dogodkih lahko pokaže kot izredno negativno - samorazkrivanje in
izražanje svojih čutenj sta namreč najpomembnejši terapevtski sredstvi za zmanjševanje
posledic potravmatske anksioznosti, kar posledično vodi v izboljšanje imunskega
delovanja posameznika (Stephens in Long 1998, 250).
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5.4

Pomen

partnerja

in

družine

kot

socialne

podpore

pri

spoprijemanju s stresom in izgorelostjo
Številni avtorji opozarjajo na omejen koncept individualnega spoprijemanja s stresom,
saj poudarjajo večji pomen partnerja in družine oziroma družinskega in socialnega
sistema pri samem spoprijemanju (Bodenmann in Shantinath 2004, 478). Pomembno
socialno podporo lahko poleg sodelavcev policistu nudijo tudi prijatelji in družinski
člani. Mnogo policistov poroča, da od teh virov pogosto ne dobijo zadostne podpore, saj
so zaradi izmenskega načina dela prikrajšani za redno vzdrževanje socialnih stikov s
prijatelji oziroma nudenje pomoči s strani družine, takrat ko jo posameznik potrebuje
(Ménard in Arter 2013, 4). Podpora v družini je izredno pomembna za to, kako se
družinski člani soočajo s spremembami, in se kaže kot nizka stopnja družinskih
konfliktov, visoka stopnja povezanosti in zmerna stopnja odvisnosti (Moos in Moos
1986). Socialno pripadnost kot eno večjih psiholoških potreb posameznika običajno
zadovoljujemo z intimno povezavo z drugo osebo. Mnogo raziskav kaže, da poročeni
ljudje živijo dlje, hitreje okrevajo po mentalni ali fizični bolezni, so v manjši meri
prisotni v višje tveganih vedenjih kot tisti, ki niso poročeni. Podpora je v bistvu
izmenjava socialnih interakcij tistega, ki podporo nudi, in prejemnika ter zajema
variabilne kognitivne in čustvene procese (Iida idr. 2008, 460).

Tudi Schmiedel (2011, 121-138) poudarja pomen psihosocialnih dejavnikov pri
zmanjševanju posameznikove izgorelosti, predvsem pomen razumevajočega in
rahločutnega partnerja, ki nudi spodbudo in tolažbo partnerju v obliki razumevajočega
pogovora, prepoznavanja njegovih potreb in izražanja sočutja ter kot pomoč pri
operativnih nalogah (npr. delitev gospodinjskih del). Meuwly idr. (2012, 937) prav tako
poudarjajo pomen partnerske podpore za posameznikovo zdravje. Ugotavljajo, da je
običajno partner prva oseba, na katero se posamezniki naslonijo, ko so pod stresom
oziroma ko subjektivno ocenijo, da zahteve situacije presegajo njihove vire za
spoprijemanje. Prisotnost podpirajočega partnerja preoblikuje zahteve te situacije, ki
postanejo manj ogrožajoče oziroma se posameznik z njimi lažje sooči, ker zazna več
virov za spoprijemanje z njimi. Diadno spoprijemanje je interpersonalni proces, pri
katerem partner A odgovori s podporo partnerju B, ko je le-ta pod stresom. Cilj
diadnega spoprijemanja, ki temelji na medsebojnem razumevanju, zaupanju in
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intimnosti med partnerjema, je regulacija in zmanjševanje stresa pri partnerju, kar
posledično pomeni višjo kvaliteto in stabilnost partnerskega odnosa in dolgoročno
zdravje partnerjev. Raziskava (Meuwly idr. 2012, 937) je pokazala, da varno navezani
posamezniki, ki imajo večje diadno spoprijemanje (večjo podporo s strani partnerja),
hitreje okrevajo po stresnem dogodku, tako fizično (znižan nivo kortizola) kot tudi
psihološko (zaznavanje stresa). Ugotovili so, da je količina kortizola odvisna od
partnerske dnevne interakcije, ki vpliva na medpartnerski ali izvenpartnerski stres.
Intradiadni stres pogosto izvira iz eksterodiadnih virov (stres na delovnem mestu) in se
razlije v partnerski odnos ter zmanjša kvaliteto partnerskih interakcij. Raziskava je še
pokazala, da moški, ki dobijo podporo s strani intimne partnerke, izločajo manj
kortizola kot moški, ki te podpore ne dobijo ali jo dobijo od neznancev (Meuwly idr.
2012, 938).
Partnerstvo in družina sama po sebi nista zadostna pogoja za učinkovito podporo. Le-ta
je odvisna od številnih dejavnikov:
 Primernost oziroma adekvatnost podpore (ali je podpora primerna, bodisi
časovno bodisi količinsko in ali ustreza potrebam posameznika): frekvenca
partnerjeve podpore in vedenja se mora ujemati z individualnimi zahtevami in
željami drugega partnerja in njegovih potreb. Bolj adekvatna podpora je
povezana z višjim zakonskim zadovoljstvom in znižuje posameznikov stres.
Neadekvatna podpora se kaže preko nezadostne podpore ali pretirane podpore,
kar je povezano s slabšim zakonskim zadovoljstvom, še posebej v prvih letih
zakona, ter z močnimi občutki krivde in sramu pri tistem, ki podporo potrebuje.
Preveč neprimerne podpore je lahko še bolj škodljiv dejavnik kot pomanjkanje
le-te (Brock in Lawrence 2008, 13; 2014a, 54).
 Kapaciteta in motiviranost partnerja za nudenje podpore: za zagotavljanje
podpore je nujna motiviranost partnerja (ali sploh želi nuditi podporo, ali zazna
problem, ali ima vire za zagotavljanje le-te). Pogosto se namreč zgodi, da smo v
obdobju stresa bolj osredotočeni le nase in na reševanje svojih težav kot pa na
zagotavljanje podpore drugemu, saj nam lastni stresorji izrabljajo psihično in
fizično energijo (npr. žena pomaga otrokom pri učenju, zvečer je izčrpana in
nima moči poslušati moževih problemov). Verjetnost zagotavljanja podpore je

89

odvisna tudi od števila in vrste stresorjev, ki jih izkusijo posamezniki - ob večjih
akutnih stresorjih (npr. življenjski dogodki z jasnim začetkom in zaključkom,
kot je izguba delovnega mesta, smrt osebe) bo partner dajal več podpore, saj
bodo pričakovanja bolj jasna (Brock in Lawrence 2008, 12). Po drugi strani pa
se lahko pri kroničnih stresorjih (konstantni problemi, konflikti, grožnje,
kronična bolezen) partnerjeva kapaciteta za podporo zmanjša, saj so ti tako
preplavljeni s problemom drugega partnerja, da so nezmožni nuditi primerno
podporo (npr. pri kroničnih bolnikih – njihovi partnerji v začetnih fazah nudijo
podporo, kasneje je te podpore manj) (Iida idr. 2008, 460). Kronični stres je tako
povezan z življenjskim nezadovoljstvom in zakonskim razdorom (Brock in
Lawrence 2008, 12). Pogost dejavnik ne-zagotavljanja podpore je lastna slaba
volja in splošno nezadovoljstvo z odnosom (Iida idr. 2008, 461). Brock in
Lawrence (2014a, 54) kot glavne dejavnike tveganja za (ne)dajanje podpore
navajata intrapersonalne dejavnike (trajna ranljivost partnerja – anksioznost in
izogibajoča navezanost), interpersonalne (prilagoditveni diadni procesi upravljanje s konflikti in emocionalna intimnost) in kontekstualne (stresni
dogodki izven odnosa in življenjske tranzicije).
 Stil navezanosti: varna navezanost na partnerja kaže na veliko zanesljivost pri
nudenju podpore, ki je v skladu s potrebami partnerja, ki podporo potrebuje,
prav tako pa varno navezani posamezniki lažje poiščejo podporo pri partnerju,
ko jo potrebujejo. Ne-varno navezani imajo več negativnih kognicij in več
stresnih izkušenj s pomembnimi drugimi, kar povzroča višji nivo anksiozne
navezanosti in izogibajočega vedenja. Anksiozna navezanost se kaže kot
občutek nespoštovanosti in neljubljenosti. Izogibajoča navezanost pa se kaže kot
visoka stopnja neugodja pred intimnostjo in odvisnostjo od ostalih. Visoko
izogibajoče navezani posamezniki imajo raje avtonomijo in se zanašajo le nase.
Partnerjevo dnevno podporo zaznavajo kot bolj negativno in so manj zadovoljni
s podporo, ki jo prejemajo (Meuwly idr. 2012, 938). Visoko anksiozni
posamezniki čutijo preokupiranost s strahom pred zavrnitvijo in zapuščenostjo.
Imajo občutek, da bi morali dobivati še več ljubezni in pozornosti od partnerjev,
pri njih je pogosto prisoten strah, da jih bodo partnerji zapustili, zato posledično
iščejo pretirano zagotovitev, da so želeni in ljubljeni. Anksiozno navezani
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posamezniki tudi zagotavljajo podporo, ki je drugačna od podpore, ki jo nudijo
varno navezani. Podpora anksioznih se pogosto kaže preko pretirane kontrole in
impulzivne podpore, ne glede na potrebe njihovih partnerjev (Iida idr. 2008,
462). Tudi Meuwly idr. (2012, 944) ugotavljajo, da visoko anksiozno navezane
ženske v času povišanega stresa čutijo manj podpore s strani partnerja pri
diadnem spoprijemanju – njihov nivo kortizola ostaja dolgo časa visok v
primerjavi z manj anksioznimi ženskami z isto količino partnerjeve diadne
podpore.
 Aktivno izražanje želje in potrebe po podpori: v mnogih raziskavah se je
pokazalo, da so partnerji pogosteje zagotavljali podporo tam, kjer je njihov
partner sam aktivno želel rešiti problem. Eden največjih napovedovalcev za
zagotavljanje podpore je izražanje želje po podpori, tako indirektno kot direktno.
Ko posameznik torej izrazi željo po podpori, se bo ta v večji verjetnosti tudi
pojavila (Iida idr. 2008, 461).
 Zagotavljanje operativne in emocionalne podpore: razlikujemo dva tipa
podpore - praktična (operativna) in emocionalna socialna podpora; slednja je
pogosto nevidna (posamezniku je zagotovljena, vendar ni očitno prepoznana) in
je zelo pomembna v partnerstvu (Story in Repetti 2006, 691). V raziskavi
avtorjev Shrout, Herman in Bolger (2006, 115-116) se je pokazalo, da so
partnerji, ki so drugemu partnerju v obdobju akutnega stresa zagotavljali
podporo, kasneje poročali o manj intenzivnem depresivnem razpoloženju pri
partnerju. Pokazalo se je tudi, da so tisti posamezniki, ki so doživljali akutni
stres in dobili na zunaj vidno očitno podporo s strani partnerja, kasneje poročali
o višji anksioznosti in depresivnem razpoloženju. Tega je bilo precej manj tam,
kjer je partner zagotavljal »tiho« socialno podporo (prejemnik sam je sploh ni
zaznal). Avtorji zato navajajo številne pozitivne učinke nudenja socialne
podpore - emocionalna podpora povečuje posameznikovo kapaciteto za socialne
interakcije, samospoštovanje in kompetentnost ter mu pomaga preokvirjati
izkušnje, da mu postanejo manj stresne. Pogosto podpora posameznika aktivira,
da odvrne pozornost od samega problema in se loti konkretnih aktivnosti; lahko
zagotavlja fizično sprostitev in spodbuja druge aktivnosti spoprijemanja. Po
drugi strani pa ima lahko sama socialna podpora tudi negativne učinke. Tisti, ki
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prejema podporo, se lahko ob tem čuti manj kompetentnega in se primerja z
drugimi, kar vpliva na njegovo samopodobo. Ogrožena samopodoba pogosto
zvišuje negativni afekt, katerega posledica je povišana jeza. Prav tako lahko
podporna aktivnost odvrne pozornost od problema k sami podporni aktivnosti,
le-ta pa lahko zmanjša posameznikovo avtonomijo. Prejemnik podpore lahko
čuti tudi dolžnost do tistega, ki mu podporo nudi. Pogosto pa se lahko pri tistem
posamezniku, ki podporo nudi, pojavi anksioznost, sploh, če sam problem
presega njegove osebne kapacitete.
Poleg emocionalne podpore je izredno pomembna tudi praktična podpora, ki
zajema predvsem praktična dejanja, kot so nakupovanje, čiščenje, pomoč pri
tekočih opravkih. Le-ta posamezniku, ki potrebuje pomoč, zagotavlja potreben
čas, da se lahko ukvarja z reševanjem problema in si privošči počitek po
stresnem dogodku ter je s tem tudi bolj energetsko opremljen za soočanje z
nadaljnjimi dogodki. Shrout, Herman in Bolger (2006, 117) v raziskavi
ugotavljajo, da v primeru, ko posameznik partnerju, ki je pod stresom,
zagotavlja večjo praktično podporo (brez emocionalne), bo imel le-ta več časa
zase in za počitek, to pa nujno ne pomeni, da bo čutil manj anksioznosti ali
depresivnosti zaradi stresorjev. Brock in Lawrence (2008, 18) prav tako
potrjujeta pomen partnerske podpore. Ugotavljata, da je ustrezen odziv v
stresnih okoliščinah (npr. ko posameznik zazna visoko konfliktnost med
socialnimi vlogami) še posebej pomemben za ženske in za njihovo percepcijo
zakonskega zadovoljstva.

5.5 Pomen diadnega spoprijemanja
Diadno spoprijemanje pomeni sistematično-transakcijsko spoprijemanje para, kjer eden
od partnerjev na verbalni ali neverbalni ravni komunicira o stresorjih, drug partner pa se
odzove nanj na enega od treh možnih načinov: partner se prav tako navzame stresa;
partner popolnoma ignorira signale (ni spoprijemanja); partner prikaže pozitivno ali
negativno diadno spoprijemanje. Pozitivne oblike diadnega spoprijemanja so
podporne diadne aktivnosti (pomoč pri dnevnih opravilih, praktični nasveti, empatično
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razumevanje, pomoč pri preokvirjanju situacije, verjetje v partnerjeve kapacitete,
solidarnost do partnerja); skupne oblike spoprijemanja (skupno reševanje problemov,
iskanje informacij, delitev čustev, skupna relaksacija); delegirano spoprijemanje (ko
eden eksplicitno prosi drugega za pomoč in podporo). Negativni načini diadnega
spoprijemanja so nasilno diadno spoprijemanje (podpora, ki vsebuje sarkazem,
distanciranje, pomanjkanje interesa za partnerjev problem, minimaliziranje resnosti
partnerjevega problema); ambivalentno diadno spoprijemanje (ko eden podpira drugega
nehote ali z odnosom, da je njegov prispevek nepotreben); umetno diadno
spoprijemanje (neiskrena podpora, kot je spraševanje o tem, kako se partner počuti, brez
aktivnega poslušanja, podpora brez empatije). Raziskave kažejo močno povezanost med
zakonsko kvaliteto in diadnim spoprijemanjem oziroma socialno podporo, ki jo
zagotavlja partner. Adekvatno individualno ali diadno spoprijemanje torej zmanjšuje
negativne posledice stresa na odnos. Bolj kot posameznik zmore sam obvladovati stres,
manjša je verjetnost razlitja v odnos in tako se odnos zaščiti pred negativnim stresom.
Bolje kot oba partnerja skupaj obvladujeta stres (skupni pogovori o stresni izkušnji,
povečanje solidarnosti, pomoč pri relaksaciji), bolj učinkovito bosta zmanjševala stres
in krepila občutek kohezivnosti v odnosu. Avtorja navajata, da je ločitev pogosto
posledica negativne razvojne poti para zaradi kroničnih stresorjev in nezmožnosti
adekvatnega spoprijemanja z dnevnimi težavami, ki zahtevajo spretnosti, kot so
komunikacija, reševanje problemov, individualno in diadno spoprijemanje (Bodenmann
in Shantinath 2004, 478-479).

Skrb in podpora s strani partnerja sta pomembna prediktorja za okrevanje posameznika
po različni psihopatologiji, še posebej PTSM. Vemo, da le-ta povzroča mnoge
partnerske probleme, kot so nižje zakonsko in spolno zadovoljstvo, višja raven ločitev,
nasilje v odnosu, težave z izražanjem pozitivnih čustev, slabša komunikacija, manjša
povezanost in intimnost (Hanley idr. 2013, 525). Mouritsen in Rastogi (2013, 72) v
raziskavah na vojaških družinah ugotavljata, da stabilen in varen odnos s partnerjem
lahko izboljša vojakovo splošno delovanje in zmanjšuje možnosti za doživljanje travme
in PTSM. Ne-varno partnerstvo po drugi strani lahko poviša verjetnost kasnejšega
razvoja simptomov, povezanih s travmo, in zmanjša splošno delovanje vojaka. Hanley
idr. (2013, 525) ugotavljajo, da visoko izraženi simptomi PTSM pri možeh posledično
vodijo v manj razumevanja in izražanja podpore svojim partnerkam. Pokazalo se je, da
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so ženske bolj odporne na negativne simptome PTSM in kljub temu v odnosu izražajo
več intimnosti kot moški, ki imajo PTSM (ti zagotavljajo občutno manj podpore
partnerkam in manj intimnosti). Vzroki so najverjetneje v tem, da si ženske v času
stresa večkrat poiščejo socialno podporo in pomoč ter imajo večji spekter socialnih in
čustvenih spretnosti. Pokazalo se je, da ko so možje pod stresom, jim običajno partnerke
zagotavljajo več podpore, ko pa so pod višjim stresom ženske, le-te poročajo o več
negativnega vedenja s strani partnerja (Hanley idr. 2013, 526).

5.6 Smernice za terapijo s pari in družinami policistov
Mnogi avtorji poudarjajo pomen partnerskih terapij oziroma partnerskih delavnic, še
posebej pri mlajših policistih. Mnoge raziskave so pokazale, da ima družinski kontekst
velik vpliv na soočanje s stresom ter na razvoj ali pa zdravljenje psihopatologije pri
posamezniku. Težko razumemo individualno funkcioniranje posameznika, če ne
poznamo okvirjev delovanja njegove družine. Vsaka disfunkcija ali sprememba
posameznika namreč močno vpliva na vse družinske člane (Brock in Lawrence 2014b,
31).
Gambardella (2008) se je sicer ukvarjal s proučevanjem družin vojakov in je ob tem
ugotovil, da splošno dobro počutje in mentalno zdravje vojakove partnerice/partnerja
pomembno vplivata in sta najmočnejša napovedovalca zdrave družinske celice in
ponovne vzpostavitve primarnih vlog in nalog posameznih družinskih članov. Kdaj se
naj torej par odloči za terapijo? Znaki, ki kažejo na to, da je partnerski odnos v krizi, so
pogosto nizka kvaliteta prijateljskega odnosa med partnerjema (nizko spoštovanje, neuživanje v družbi partnerja, neinformiranost o željah in interesih drugega),
prevladovanje negativnih čutenj (pari, ki so srečni, imajo 20 % negativnih čutenj in 80
% pozitivnih), veliko kritiziranja in zaničevanja v odnosu ter pomanjkanje spoštovanja
(Kirschman 2007). Žal pa se pari pogosto prepozno odločijo za obisk terapevta. Kot
navaja avtorica, pari v povprečju čakajo kar 6 let, preden se odločijo za obisk terapevta.
Alexander in Walker (1996, 244) predlagata, da se po težjih dogodkih, ki jih doživijo
policisti, v razbremenilni razgovor vključijo tudi njihove partnerke oziroma se tudi njim
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zagotovi potrebna podpora (npr. v obliki podpornih skupin, kjer lahko v varnem okolju
delijo svoje izkušnje in čutenja ter tako lažje razumejo subkulturo, v kateri delujejo
njihovi partnerji, hkrati pa dobijo čustveno podporo) (Borum in Philpot 1993, 134).
Pomembno je namreč, da partnerji razumejo poklic drugega partnerja in kaj jim le-ta
prinaša. Bergmann idr. (2014, 701) pri terapevtskem delu z vojaškimi pari ugotavljajo,
da so s partnerskim odnosom bolj zadovoljni tisti vojaki, katerih partnerke razumejo
pomen njihove službe in poklica (predvsem zavedanje, da je poklic potreben,
pomemben in cenjen ter ima pomemben in pozitiven vpliv na druge ljudi). Zavedanje
pomena posameznikovega dela se nanaša na posameznikovo percepcijo pomembnosti in
vrednosti, ki ga njegovo delo ima. Zavedanje pomembnosti partnerjevega poklica se je
izkazalo kot pomemben zaščitni dejavnik pri zaznavanju stresa pri drugem partnerju ter
njegovem dojemanju zadovoljstva s partnerskim odnosom.
Policisti pogosto poročajo, da ko so pod pritiskom, svoja čutenja pogosto zadržijo zase,
s čimer se ustvari večja distanca do partnerke. Izogibanje ali na čustva osredotočene
metode spoprijemanja so lahko vzrok za komunikacijske probleme v družinskem
življenju in lahko ustvarijo občutek distance med partnerjema. Policisti s tem, ko doma
ne govorijo o pritiskih in stiskah, pogosto mislijo, da obvarujejo družino pred pritiski,
vendar s tem ustvarjajo občutek obrambe in zanikanja. V raziskavi z ameriškimi
policisti se je pokazalo, da le-ti pogosto ne želijo obremenjevati svojih partnerk s
stresorji, ki se nanašajo na njihovo službo, saj jih želijo zaščititi pred morebitnim
stresom. Raje se obrnejo po pomoč k sodelavcem, partnerji pa ostanejo sami s svojo
stisko, saj ne vedo, kaj se s partnerjem dogaja (Page in Jacobs 2011, 20). Izredno
pomembno je, da policistova partnerka ohranja svoje hobije in druženje z drugimi
ljudmi, saj se bo s tem čutila manj zapostavljeno.

Mnoge raziskave (npr. Emanuels-Zuurveen in Emmelkamp 1996, 181; Teichman idr.
1995, 136) kažejo, da je partnerska terapija uspešnejša kot individualna. Posameznik,
ki je vključen v partnersko terapijo, ima veliko koristi tudi takrat, ko ni očitnega
odnosnega nefunkcioniranja. Partnerja tekom terapije dobita orodja za bolj adekvatno
podporo, za reševanje individualnih problemov, zviša se njuna emocionalna intimnost,
naučita se tehnik reševanja konfliktov, vzpostavi se boljše ravnovesje kontrole in moči.
Spremembe v partnerskem funkcioniranju vodijo k osebnim spremembam in
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spremembam v izboljšanju zdravljenja depresije in anksioznosti (Brock in Lawrence
2014b, 44).
Še posebej se kažejo koristi partnerske in družinske terapije pri soočanju s simptomi
PTSM, saj ima dober partnerski odnos koristne učinke na umirjanje simptomov (Dekel
in Solomon 2006, 711). Tudi Mouritsen in Rastogi (2013, 74) pri vojaških parih
ugotavljata, da so tisti vojaki, ki so razvili PTSM, bolje okrevali, če so bili v terapijo
vključeni tudi njihovi partnerji. Sistemska terapija pri obravnavi travme poudarja pomen
travme na celotno družino in partnerja. Naslavlja komunikacijo, intimnost, kohezivnost
in konflikte in jih oceni v okvirih travme. Če ta področja niso naslovljena, se lahko
simptomi travme še povečajo (Nelson Goff idr. 2006, 458). Za razliko od drugih terapij,
ki naslavljajo zgolj vedenja in reakcije, je potrebno pri relacijsko-sistemski terapiji ves
čas naslavljati emocionalno bližino pri reševanju nesoglasij, saj je prav partnerjeva
podpora najpomembnejša za okrevanje po PTSM (Hanley idr. 2013, 529).
Pri soočanju s travmo je zaželeno, da se partner pouči o morebitnih posledicah
travmatičnega dogodka na posameznika, saj bo s tem manj presenečen nad
partnerjevimi reakcijami. Ko se partner sooča s PTSM, je pomembno, da se v tem času
izpostavljajo posameznikova dobra dejanja in dosežki v življenju, saj si s tem lažje
izgrajuje in vrača pozitivno samopodobo (Kirschman 2007). Pomembno je, da partnerji
policistov razumejo, da je policistova reakcija na travmatičen dogodek popolnoma
normalna reakcija na neobičajen dogodek. Pri tem jih naj poslušajo brez kritike in
obsojanja (dogodek se je zgodil in partner zanj ni kriv), naj bodo tudi pripravljeni na to,
da morda policist nekaj dni po travmi ne bo zainteresiran za družino (Gavez 2011, 45),
lahko pa se spremeni tudi partnerski odnos – policist bo čutil manj topline in intimnosti
v družini, partner pa posledično več jeze in razočaranja s strani partnerja.

Miller (2007, 24) navaja kot temeljne cilje partnerske terapije, kjer je eden od partnerjev
policist, predvsem ojačevanje partnerske meje v primerjavi z mejo, ki jo ima
posameznik v timu, uravnoteženje življenja (služba in partnerstvo) ter s tem
zmanjševanje ljubosumja med obema področjema ter povečevanje intimnosti in
povezanosti med partnerjema. Bistven cilj je ustvariti vključenost in solidarnost med
partnerjema ter zmanjšati paranojo in izolacijo.
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Zelo pomemben vidik terapevtskega dela je po mnenju Boruma in Philpota (1993, 134)
znanje in lik terapevta - dobro je, da je terapevt seznanjen s policijsko subkulturo
(priporočata, da gre kdaj z njimi na teren in se seznani z realnostjo dela in poklica).
Zaželeno je, da terapevt uporablja policijsko terminologijo, saj se s tem približa
mentaliteti policista. Nujen pogoj je zagotavljanje načela zaupnosti, zmožnost
motiviranja, predvsem v začetnih fazah terapije, ko se policisti še odločajo, ali bi se
terapije sploh udeležili. Priporočljivo je, da terapevt ustvari občutek normalnosti
problema (da se s podobnimi težavami srečujejo tudi drugi pari in družine in da s tem ni
nič narobe ter da so drugi ta problem uspešno razrešili).

Borum in Philpot (1993, 130-135) navajata cilje in smernice za terapije s pari, kjer je
vsaj eden policist:
Strukturni cilji:
 Krepitev partnerske meje: izredno pomembno je postaviti meje para v odnosu do
okolice (predvsem v odnosu policista s sodelavci). Terapevt lahko pri tem
uporabi metaforo »mi proti vam«, ki jo policisti dobro poznajo, saj je del njihove
subkulture. To metaforo pa naj prenesejo tudi v partnerski odnos (midva z ženo
proti celemu svetu). Priporočljivo je, da si partnerja izdelata listo potencialnih
ogrožajočih stresorjev, zaradi katerih sta se znašla vsak na drugem bregu reke, in
to označita kot skupnega sovražnika, proti kateremu se borita. Pomembno je, da
si vzameta čas, namenjen le njima, in ga tudi vnaprej, kolikor se da, načrtujeta
(kakšen dan ali del dopusta naj preživita sama, brez otrok, drugih družinskih
članov ali prijateljev). Avtorja tudi priporočata, da si partnerja zavestno vzameta
2 uri časa tedensko, ki jih bosta namenila pogovorom o skupnih problemih in
zanju pomembnih temah (naj se v tem času ne pogovarjata o dogodkih v službi,
temveč le o njunem odnosu in družinskem življenju). Naučiti ju je potrebno, da
se znata pogovarjati o razcepljenosti med domom in službo ter o tem, kako na
neogrožajoč način drug drugemu izkazovati čustva (Miller 2007, 24).
Pomemben del je učenje kognitivnega in čustvenega prilagajanja - kanal čutenja
vklopita doma in izklopita v službi, ko je to potrebno.

Poleg tega, da par postavlja razmejitve v odnosu do okolja, je prav tako
pomembno, da začne postavljati razmejitve tudi na intrapsihični in
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interpersonalni ravni. Razmejitve pomagajo doseči meje med podsistemi, kar
pomeni, da je posameznik zmožen ločevati med svojimi čutenji in čutenji
drugih. Le-te se običajno kažejo kot pravila, ki urejajo prenose čutenja,
mišljenja, oblike vedenja in vrednot enega posameznika na drugega (Bradshaw
1996).
Dobro je, da partnerja začneta dojemati njun partnerski odnos in družinsko
delovanje v sistemski luči, pri čemer je pomembno, da se zavedata, da oba
prispevata k delovanju tega sistema in sta tudi odgovorna zanj. Vsak
posameznik v sistemu je odslikava celotnega sistema, vsak sistem pa je
sestavljen iz delov, ki so med sabo soodvisni tako, da sprememba v enem delu
vpliva na vse ostale. Vsak sistem je v nenehnem gibanju, se razvija in
preoblikuje. Da lahko preživijo, se morajo v vsakem razvojnem obdobju
preoblikovati na temelju notranjih in zunanjih sprememb in se hkrati prilagoditi
na okolico (Gostečnik 2004, 76).
 Zmanjšanje triangulacije: terapevt naj ne zavzema vloge sodnika, ampak naj
spodbuja par k odkriti in direktni komunikaciji; prav tako naj uporablja metodo
Sokratskega spraševanja, da par sam pride do odgovorov. Ko se partnerja
naučita bolj učinkovite komunikacije, se tudi zmanjša potreba, da o njunem
partnerstvu in intimnosti govorita z drugimi (sodelavci, prijatelji). Pomembno je,
da tekom terapevtskega dela dobita vpogled v socialne povezave, ki jih imata
zunaj partnerskega odnosa, ki so za učinkovito funkcioniranje para prav tako
pomembne (npr. partnerja imata ločene hobije). Dobro je, da partnerja najdeta
učinkovite načine za vzpostavljanje lastne avtonomnosti in intimnosti in da obe
področji skušata uravnotežiti.

Kognitivni / odnosni / afektivni cilji:
 Povečanje intimnosti in partnerske povezave: terapevt lahko oba partnerja
spodbudi s kognitivnimi vprašanji, pri čemer spodbuja povečanje intimnosti in
njune povezanosti. Partnerja naj govorita o tem, kaj ju je privlačilo, ko sta se
spoznala. Na terapijo lahko prineseta stara pisma ali fotografije. Terapevt naj v
nadaljevanju ovrednoti pozitivni vidik lastnosti, ki so ju v začetku privlačile, v
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nadaljevanju pa naj sledi psihoedukacija – naj poudari dejstvo, da lastnosti in
značilnosti, ki so nas pri partnerju v začetku najbolj privlačile, so kasneje
pogosto vzrok konflikta in nas najbolj motijo (primer: policista je njegova žena
v začetku privlačila zaradi njene topline in odprtosti, zaradi česar je bil lažje v
stiku s svojimi čustvi. Danes pa ga enako vedenje, torej čustvenost žene, straši,
posledično se čustveno umakne in postane hladen. Njegov odziv ženo razjezi,
saj od njega pričakuje drugačno vedenje). Statistike kažejo, da si policisti
pogosto izberejo partnerke v poklicih nege, kot so vzgojiteljice, socialne
delavke, medicinske sestre, saj jih privlači njihova toplina, odprtost, čustvenost,
kasneje pa to postane moteče, saj jim le-to v odnosu predstavlja grožnjo, da bi
tudi sami morali biti bolj čustveni in odprti (Miller 2007, 25). Delo terapevta naj
bo tako usmerjeno na prepoznavanje pozitivnih lastnosti in osredotočanje nanje
in na mobilizacijo skupnih točk. Paru naj pomaga pri učenju in prepoznavanju
medsebojnih čustev (čemu služijo posamezna čustva) in primernem izražanju leteh (npr. jeza se pojavi kot odziv na frustracijo, anksioznost in bolečino).
 Okrepitev pozitivnih pogledov na zakon, izgradnja občutka povezanosti in
zadovoljstva: terapevt naj usmerja terapijo v smeri identifikacije in mobilizacije
moči ter pri tem pomaga paru osvetliti prednosti, ki jih jima prinaša njun odnos.
Kot tehnika se priporoča izdelava načrta, kaj lepega lahko na dnevni ravni
naredita drug za drugega. Pomembna tehnika je tudi preokvirjanje – kako neke
probleme interpretiramo na drugačen način (npr. pretirana zaščitniškost
partnerja, ki jo drug razlaga kot nezaupanje, se lahko interpretira tudi kot želja
po zaščiti družine oziroma veliki skrbi za družinske člane) (Borum in Philpot
1993, 132).
 Vpogled para v vplive okolja in v primarno družino: v partnerski terapiji, kjer je
vsaj eden policist, je dobro nasloviti policistovo primarno družinsko okolje in
pogledati, ali je bil kdo od njegovih prednikov zaposlen kot policist in ali se
določeni vzorci prenašajo tudi v druge generacije. Dobro je, da dobimo
transgeneracijski fokus, saj z vpogledom v posameznikovo družino lahko bolje
razumemo vedenja in čustva posameznika. Pogosto se omenjajo pozitivni učinki
na spol usmerjene senzitivne terapije (ang. gender sensitive therapy), ki pomaga
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policistom, da postanejo bolj fleksibilni glede izbire svojih vedenj - njihovo
privatno življenje od njih zahteva drugačne odzive kot službeno. Tako lahko
začnejo kritično gledati na lastno socializacijo in se znebijo sindroma: »Če je
bilo dobro za mojega očeta, bo tudi zame« (Wester in Lyubelsky 2005, 54).
Priporoča se izdelava genograma (za prikaz družinskih mitov, težav,
pričakovanj, odkrivanje disfunkcionalnih vzorcev) ter učenje para o splošnih
spolnih razlikah (splošne razlike med moškimi in ženskami). S tem se poveča
razumevanje razlik, ki jih partnerja čutita. Pomembno je, da pri obeh partnerjih
raziščemo morebitno zgodovino njunih travm in s tem razumemo, kako
travmatski simptomi vplivajo na funkcioniranje odnosa in na zadovoljstvo
(Riggs 2014, 202).
 Motiviranje para za spremembo: pomembno je, da par naučimo, da so
spremembe proces in da hitre spremembe lahko prinašajo tudi negativne
posledice.
Socialno – interpersonalni cilji:
 Učenje komunikacijskih spretnosti: terapevt lahko z različnimi vajami in igro
vlog spodbudi razvoj komunikacijskih veščin pri partnerjih, kot so aktivno
poslušanje (primer dobre vaje je, da partner nekaj minut govori o sebi, nato pa
drug partner povzame, kaj je povedal), sprejemanje odgovornosti za lastna
vedenja in čustva, »jaz stavki« (»Jaz se počutim ... kot ti delaš ... in bi želel da ti
raje delaš ...«) in partnerjeva refleksija na to, kaj je slišal (Borum in Philpot
1993, 133).
 Učenje tehnik reševanja problemov in dela s konflikti: terapevt naj partnerja
seznani z različnimi tehnikami reševanja problemov. Ena izmed zelo učinkovitih
tehnik je tehnika »win-win (zmaga – zmaga)«, kjer par skuša najti rešitev, ki bo
zadovoljila oba. S tem se torej spremeni njuna filozofija iz »jaz prav – ti narobe«
v »oba prav« (Borum in Philpot 1993, 133).
 Širjenje socialne mreže para: pomembno je, da par spodbudimo, da razširi svoje
socialno delovanje tudi v druge socialne mreže (torej ne le znotraj primarnih
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družin in kroga sodelavcev). S tem se zmanjšuje vez policista s krogom
sodelavcev in mu omogoča širjenje življenjske perspektive (Borum in Philpot
1993, 133).
Cilji, povezani s službo:
 Več časa nameniti partnerstvu: pomembno je, da par nameni več časa
partnerstvu (potrebne dobre komunikacijske sposobnosti, veščine reševanja
problemov in pogajanja) ter svojo energijo usmerja v dogajanje v partnerstvu in
ne le v probleme, povezane s službo (Borum in Philpot 1993, 133).
 Pogovor o stresu: poklicni stres je precej nevaren za partnerski odnos, saj
povzroča psihološke in afektivne konstrukte, kjer oba partnerja kažeta znake
posledic stresa, ki vplivajo na njun kasnejši partnerski odnos - višje delovanje
kardiovaskularnega sistema, povišanje negativnih in zmanjšanje pozitivnih
afektov, višja emocionalna distanca in nepovezanost (Roberts in Levenson 2001,
1065). Policistova fizična utrujenost je povezana s povišanim kardiovaskularnim
delovanjem, ki pa ne vpliva na partnerko. Vpliva pa takrat, ko je povišano
kardiovaskularno delovanje policista povezano s stresom. Zato je izredno
pomembno, da se partnerja pogovarjata o stresu, ki ga doživljata, in se tem
pogovorom ne izogibata. Ta stres je dobro nasloviti tudi na terapevtskem
srečanju. Predvsem se naj pari naučijo spoprijemanja s stresom, naj spodbudijo
distresno toleranco in regulacijo čustev (še posebej posamezniki z visokim
nevroticizmom) (Brock in Lawrence 2014b, 44).

Del družinske terapije je potrebno nameniti tudi otrokom policistov, ki pogosto čutijo
ambivalentnost do tega poklica (čutijo ponos, da so njihovi starši policisti, hkrati pa
pogosto doživljajo zavrnitve s strani vrstnikov zaradi slabšega splošnega odnosa
populacije do policistov). Mnogi imajo občutek, da morajo biti zaradi poklica staršev
precej bolj pridni in ubogljivi, hkrati pa se želijo dokazati pred vrstniki in se tako
poslužujejo različnih antisocialnih ali ilegalnih vedenj (Miller 2007, 30).

V primerih, ko sta oba partnerja policista, je potrebno ozavestiti nekatere mehanizme in
jih v terapiji tudi nasloviti. Prednosti takega partnerskega odnosa so zagotovo boljše
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razumevanje in poznavanje partnerjevega dela in težav, povezanih z njim (oba partnerja
sta se kdaj znašla v podobnih situacijah, imata skupno socialno mrežo, šla sta skozi
podoben program izobraževanja in treningov, razumeta policijsko subkulturo in
razumeta perspektivo »mi proti vam«) (Borum in Philpot 1993, 129). Mikkelsen in
Burke (2004, 437) ugotavljata, da se pri policistih, ki imajo partnerja prav tako
zaposlenega v policiji, kaže manjši konflikt med delom in družino ter manjša pogostost
partnerskih sporov. Manj ugodne strani takega odnosa pa so zagotovo nejasne meje med
poklicnim in zasebnim življenjem oziroma poklicno in zasebno vlogo (še posebno
takrat, ko je eden od partnerjev na drugem položajnem mestu), pomanjkanje skupnega
časa zaradi obojestranskega izmenskega dela, številni pogovori o službi, soočanje z
dvojno mero stresa na delovnem mestu in strah, da z otroki ne preživita dovolj časa.
Največje težave se običajno pojavljajo pri upravljanju časa (načrtovanje in izvedba
dopusta) ter okrevanju po nočnih izmenah (deprivacija spanca na račun preživljanja
časa z otroki). Negativen dejavnik je lahko tudi delo na isti enoti, saj sta tako pogosto
izpostavljena raznim govoricam oziroma vmešavanju drugih v njun odnos, zaradi česar
se lahko v njunem odnosu pojavi povišana mera ljubosumja (npr. delo v patrulji z
nasprotnim spolom) (Miller 2007, 24).

V terapevtskem delu s parom, kjer sta oba policista, je tako potrebno nasloviti predvsem
pomen varnega družinskega okolja in pomen ločevanja med službo in zasebnim
življenjem. Par je potrebno spodbuditi k dobremu načrtovanju (npr. delitev domačih
obveznosti, pomoč s strani okolice pri varstvu otrok v primeru, ko morata oba delati,
razširitev interesov in hobijev, čas za skupne aktivnosti, ki nimajo povezave s službo ali
delom doma, vzdrževanje dobrih socialnih odnosov, kot so pogovori s prijatelji,
strukturiranje prostega časa tako, da ima vsak partner čas zase, za partnerstvo in za
družino). Predvsem pa naj se med njima vzpostavi sodelovalna vez in ne tekmovalnost
(npr. specializacija na različnih področjih ali delo na različnih enotah) (Kirschman
2007).

V Sloveniji trenutno nimamo raziskav niti prakse s skupinskimi terapijami parov, kjer je
vsaj eden od partnerjev policist. Dobra praksa pa se kaže iz tujine, predvsem s pari, kjer
je vsaj eden zaposlen v vojski (Mouritsen in Rastogi 2013, 72). Avtorja sta ugotovila, da
je skupinska terapija zelo uspešna pri obravnavi družinskega nasilja, za izboljšanje
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odnosa in pri obravnavi odvisnosti. Prednosti, kot jih navajata avtorja, so predvsem
časovna in finančna ekonomičnost, kot najbolj učinkovit dejavnik pa navajata dejstvo,
da se v skupinski terapiji pari slišijo med seboj, kar pomeni, da pridobivajo nove
spretnosti in spoznanja preko opazovanja drugih članov, prejemajo empatijo in podporo
s strani drugih parov in lahko lažje sprostijo negativna čustva preko dejstva, da tudi
drugi pari podobno doživljajo in imajo podobne probleme. Skupinska terapija s
populacijo, ki je vpeta v isti poklic oziroma sistem, je učinkovita ravno zaradi podobnih
subkulturnih vzorcev, saj se srečujejo s podobnimi stresorji in posledicami le-teh.
Po svetu obstajajo številni preventivni programi za pomoč pri uravnavanju zakonskega
distresa in preprečevanju ločitev ter so v zadnjih letih dosegli visok uspeh. Večina
tovrstnih programov temelji na izboljšanju partnerske komunikacije in spretnostih
reševanja problemov ter s tem posledično izboljšanja odnosa in zmanjševanja
verjetnosti ločitve (Bodenmann in Shantinath 2004, 477). V Evropi je zelo razširjen
CCET program (ang. couples coping enhancement training), ki je visoko standardiziran
in kaže dobre rezultate na daljši rok (pari poročajo o krepitvi kvalitete njihovega odnosa
in izboljšanju partnerskih kompetenc). Program je usmerjen v izboljšanje partnerske
komunikacije (tehnike poslušanja, izražanja), izboljšanje individualnih in diadnih
načinov spoprijemanja (npr. jasno izražanje lastne izkušnje stresa), v nudenje ustrezne
vzajemne podpore, vzdrževanje bližine in intimnosti v odnosu, ustvarjanje partnerske
sinergije ter v strategije, ki omogočajo posameznikom, da se lažje spoprijemajo s
stresom na dnevni ravni. Pomembni sestavini pri tem programu sta ohranjanje mej v
odnosu in medosebna poštenost, torej da partnerja drug drugemu vzajemno nudita
podporo. Program je namenjen parom v različnih razvojnih obdobjih, manj primeren pa
je za pare, ki se znajdejo v akutni krizi in bi bolj potrebovali partnersko terapijo.
Temeljni cilj programa je torej pri obeh partnerjih razvijati nova prilagoditvena vedenja
in okrepiti tista, ki so že funkcionalna (Bodenmann in Shantinath 2004, 479).
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6. NAMEN DELA, HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
V naši raziskavi smo želeli ugotoviti stopnjo doživljanja organizacijskega, operativnega
stresa in izgorelosti ter zadovoljstva s partnerskim in družinskim življenjem na vzorcu
slovenskih policistov. Predvsem nas je zanimala povezava med doživljanjem stresa in
zadovoljstvom na področju partnerskih in družinskih odnosov. Obenem smo želeli tudi
globlje osvetliti, kako v povezavi s policistovo poklicno obremenjenostjo doživljajo
kvaliteto partnerskega odnosa in kvaliteto družinskega življenja partnerke policistov.
Hipoteze, ki smo jih v naši raziskavi preverjali, so:
 Hipoteza 1: Policisti pri svojem delu zaznavajo več organizacijskega stresa (v
primerjavi z operativnim).
 Hipoteza 2: Na vsaj polovici vzorca slovenskih policistov se kaže visoka stopnja
izgorelosti.
 Hipoteza 3: Izgorelost se v večji meri kaže pri starejših policistih.
 Hipoteza 4: Policisti, ki kažejo več izgorelosti, so manj zadovoljni s partnerskim
življenjem.
 Hipoteza 5: Policisti, ki kažejo več izgorelosti, so manj zadovoljni z družinskim
življenjem.
 Hipoteza 6: Policisti, ki doživljajo več organizacijskega in operativnega stresa,
so manj zadovoljni z družinskim in partnerskim življenjem.
 Hipoteza 7: Policisti, ki bolje usklajujejo službo in družino, so bolj zadovoljni z
družinskim življenjem.
 Raziskovalno vprašanje 1: Kako glede na policistovo poklicno obremenjenost
doživljajo kvaliteto partnerskega odnosa in kvaliteto družinskega življenja
partnerke policistov?
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7. METODA
7.1 Udeleženci
7.1.1 Udeleženci kvantitativnega dela raziskave
V kvantitativnem delu raziskave so sodelovali slovenski policisti in policistke, zaposleni
na različnih policijskih postajah oziroma drugih policijskih enotah v Sloveniji.
Vprašalnik je izpolnilo 521 udeležencev, od tega 397 (76,2 %) moških in 75 (14,4 %
žensk), medtem ko 49 (9,4 %) udeležencev podatka o spolu ni navedlo.

Tabela 3. Prikaz sestave vzorca glede na starost, delovno dobo v policiji, delovno
mesto in glede na način dela
f

%

Od 20 do 30 let

49

9,4

31 do 45

330

63,3

46 in več

91

17,5

Ni podatka

51

9,8

STAROST

VODSTVENO DELOVNO MESTO (komandir, pomočnik komandirja)
Da

90

17,3

Ne

379

72,7

Ni podatka

52

10,0

0 – 5 let

12

2,3

Nad 5 do 10 let

67

12,9

Nad 10 do 20 let

202

38,8

Nad 20 let

191

36,7

Ni podatka

49

9,4

Enoizmensko delo

52

10,0

Večizmensko delo

419

80,4

Ni podatka

50

9,6

DELOVNA DOBA V POLICIJI

DELOVNI ČAS

Opombe: f – frekvenca.
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Iz Tabele 3 je razvidno, da je največ udeležencev starih od 31 do 45 let; večina
udeležencev našega vzorca ne opravlja vodstvenih del; največ udeležencev pa je v
policiji zaposlenih nad 10 do 20 let in delajo večizmensko delo.

Tabela 4. Prikaz sestave vzorca glede na tip postaje in glede na upravo, v kateri so
zaposleni
f

%

Splošna postaja

252

48,4

Postaja prometne policije

24

4,6

Postaja mejne policije

82

15,7

Drugo

114

21,9

Ni podatka

49

9,4

Policijska uprava Ljubljana

108

20,7

Policijska uprava Maribor

127

24,4

Policijska uprava Celje

39

7,5

Policijska uprava Novo mesto

69

13,2

Policijska uprava Koper

38

7,3

Policijska uprava Murska Sobota

26

5,0

Policijska uprava Nova Gorica

19

3,6

Policijska uprava Kranj

40

7,7

Ni podatka

55

10,6

POSTAJA

UPRAVA

Opombe: f – frekvenca.

Iz Tabele 4 je razvidno, da največ policistov našega vzorca dela na splošnih postajah,
največja udeležba pa je bila znotraj Policijske uprave Maribor.

Tabela 5. Prikaz sestave vzorca glede na družinske karakteristike
f

%

Imam partnerja

428

82,1

Nimam partnerja

33
60

6,3
11,5

PARTNER

Ni podatka
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PARTNER, ZAPOSLEN V POLICIJI
Partner - zaposlen v policiji

69

13,2

Partner - ni zaposlen v policiji

400
52

76,8
10

Imam otroke

396

76,0

Nimam otrok

78
47

15,0
9,0

Ni podatka
OTROCI

Ni podatka
Opombe: f – frekvenca.

Iz Tabele 5 je razvidno, da ima večina policistov, ki so sodelovali v raziskavi, partnerko
oziroma partnerja ter otroke, večina teh partnerjev pa ni zaposlenih v policiji.

7.1.2 Udeleženci kvalitativnega dela raziskave
Udeleženci, ki so bili vključeni v kvalitativni del raziskave (fenomenološka psihološka
metoda), so morali izpolnjevati tri kriterije. Prvi je bil, da je njihov partner policist.
Naslednji pogoj, ki je bil prav tako pomemben za fenomenološko psihološko metodo, je
sposobnost udeležencev, da se jasno izražajo pri opisovanju lastnih čustvenih
doživljanj. Tretji pogoj pa je bil, da so udeleženci ženskega spola, saj smo želeli
raziskati predvsem enoten vidik doživljanja kvalitete partnerskega odnosa in
družinskega življenja v povezavi s policistovo poklicno obremenjenostjo pri ženskah.
V kvalitativnem delu raziskave je sodelovalo 11 partnerk oziroma žen policistov, starih
od 29 do 60 let, ki so v partnerski zvezi s policistom od 2 do 40 let. Njihovi partnerji
delajo kot policisti ali pa kriminalisti na različnih postajah oziroma enotah, trije med
njimi pa so se v krajšem časovnem obdobju tudi upokojili. Zaradi zagotavljanja varstva
osebnih podatkov drugih demografskih podatkov o njih ne bomo navajali. V rezultatih
so navedeni povzetki intervjujev z 9 partnerkami, dva intervjuja pa sta bila poskusna.
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7.2 Postopek in pripomočki
7.2.1 Opis postopka in pripomočkov pri kvantitativnem delu raziskave
Podatke smo zbrali s pomočjo spletne ankete, ki je bila dostopna na interni spletni strani
policije, ter s pomočjo policijskih zaupnikov, ki so v fizični obliki razdelili ankete po
postajah oziroma enotah. Vrnjene vprašalnike smo nato statistično obdelali s pomočjo
programa SPSS 21.0 ter tako dobili podatke deskriptivne statistike za opis
sociodemografskih značilnosti, operativnega in organizacijskega stresa v policiji,
izgorelosti (osebne, delovne in izgorelosti v odnosu do ljudi) ter zadovoljstva s
partnerskim in zadovoljstva z družinskim življenjem. Odstopanje od normalne
distribucije smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim testom in tako v nadaljevanju
uporabili ustrezne statistične postopke. V nadaljevanju so podrobneje opisani
vprašalniki, ki smo jih uporabili.
 Vprašalnik operativnega policijskega stresa (Operational Police Stress
Questionnaire) in Vprašalnik organizacijskega policijskega stresa
(Organizational Police Stress Questionnaire)
Mnogi vprašalniki, ki merijo poklicni stres, so precej generalni, merijo poklicni stres na
splošno in se ne osredotočajo na specifike delovnega mesta, medtem ko sta bila
Vprašalnik operativnega in Vprašalnik organizacijskega policijskega stresa, avtorjev
McCreary in Thompson, narejena z namenom, da zajameta tipične stresorje, ki se v tem
visoko stresnem poklicu pojavljajo. Prednosti teh dveh vprašalnikov so, da sta
relevantna glede na poklic in samo delo, časovno ekonomična in dopuščata prepustnost
delovnih stresorjev v družinsko okolje in obratno (McCreary in Thompson 2006, 513).
Vprašalnik merjenja operativnega policijskega stresa sestoji iz 20 postavk, ki opisujejo
morebitne stresorje, ki se nanašajo na samo izvajanje policijskega dela (npr. izmensko
delo, nadurno delo, birokracija itd.). Policisti na vprašanja odgovarjajo s pomočjo 7stopenjske Likertove lestvice (1-popolnoma nič stresa; 7-veliko stresa), pri čemer višje
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število točk pomeni višji nivo zaznanega stresa. Cronbachov α-koeficient znaša 0,93,
kar kaže na visoko zanesljivost tega testa.
Vprašalnik organizacijskega poklicnega stresa prav tako sestoji iz 20 trditev, ki se
nanašajo na same organizacijske dejavnike (npr. odnosi s sodelavci, nadrejenimi,
delovna oprema itd.). Policisti na vprašanja odgovarjajo na 7-stopenjski lestvici (1popolnoma nič stresa; 7-veliko stresa), višje število točk pomeni višji nivo zaznanega
stresa. Cronbachov α-koeficient prav tako kaže na visoko zanesljivost, saj znaša 0,93.
 Kopenhagenski vprašalnik izgorelosti
Vprašalnik izgorelosti (Copenhagen burnout inventory - CBI), avtorjev T. S.
Kristensen, M. Borritz, E. Villadsen in K. B. Christensen, sestavljajo 3 poddimenzije
izgorelosti: osebna izgorelost – (ang. personal burnout) (6 postavk), poklicna izgorelost
– (ang. work-related burnout) (7 postavk) in izgorelost v odnosih do ljudi – (ang. clientrelated burnout) (6 postavk), na katere posameznik odgovarja s pomočjo 5-stopenjske
lestvice (vedno – 100 točk, pogosto – 75 točk, občasno – 50 točk, redko – 25 točk,
skoraj nikoli/nikoli – 0 točk).
Avtorji so izdelali vprašalnik v sklopu longitudinalne študije PUMA (Project on
burnout, motivation and job satisfaction), katere cilj je bil ugotoviti prevalenco in
razpršenost izgorelosti, vzroke in posledice le-te ter možne intervencije, ki bi jo lahko
zmanjšale. Raziskava je bila izvedena na zaposlenih, ki delajo na področju človeških
virov (zdravniki, pazniki v zaporih, medicinske sestre, socialni delavci, administrativno
osebje, tajnice). Koncept izgorelosti se pri tem vprašalniku pretežno nanaša na
utrujenost in izčrpanost. Dimenzije na tem vprašalniku dobro napovedujejo morebitne
težave s spanjem, željo po zapuščanju delovnega mesta, uporabo protibolečinskih tablet
in povišano bolniško odsotnost. Osebna izgorelost je opredeljena kot stopnja fizične in
psihološke izčrpanosti oz. utrujenosti, ki jo doživlja posameznik. Poklicna izgorelost se
nanaša na stopnjo fizične in psihološke utrujenosti in izčrpanosti, ki izvira iz
posameznikovega dela. Izgorelost v odnosih do ljudi pa se nanaša na stopnjo fizične in
psihične utrujenosti in izčrpanosti, ki izvira iz posameznikovega dela s klienti oziroma
strankami. Rezultati raziskave so pokazali, da je povprečna vrednost na dimenziji
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osebne izgorelosti 35,9 (za paznike 33,0), na dimenziji poklicne izgorelosti 33,0
(pazniki 32,6) in na dimenziji izgorelosti v odnosu do ljudi 30,9 (pri paznikih 41,2).
Vprašalnik CBI je precej krajši kot pogosteje uporabljen Maslachov vprašalnik
izgorelosti (Maslach burnout inventory - MBI), ki vsebuje dimenzije emocionalna
izčrpanost, depersonalizacija in zmanjšani osebni dosežki. Zaradi pogoste uporabe tega
vprašalnika se je razvilo mišljenje, da je izgorelost tisto, kar meri MBI, in da MBI meri
tisto, kar izgorelost je, predvsem pa se pojem izgorelosti povezuje le s poklici, v katerih
je prevladujoče delo z ljudmi. Nekateri kritizirajo, da je skrajšan CBI izgubil dimenzijo
depersonalizacije in osebnih dosežkov, kar pa avtorji vprašalnika interpretirajo s tem, da
bi obe dimenziji morali razumeti in meriti ločeno, saj nista le del sindroma izgorelosti,
temveč ločeni in samostojni komponenti, samo depersonalizacijo pa lahko razumemo
tudi kot strategijo spoprijemanja in ne kot simptom, medtem ko so zmanjšani osebni
dosežki pogosto posledica izgorelosti. Poleg tega je vprašalnik CBI namenjen merjenju
izgorelosti različnih profilov (in ne le tistim, ki delajo na področju človeških virov) ter
je jezikovno bližje evropskemu načinu razmišljanja (Kristensen idr. 2005, 192-207).
Cronbachov α-koeficient dela vprašalnika osebne izgorelosti znaša 0,91, dela
vprašalnika delovne izgorelosti 0,90, dela vprašalnika izgorelosti v odnosih do ljudi pa
0,88, kar ponovno kaže na visoko notranjo zanesljivost le-tega.
 Lestvica zadovoljstva s partnerskim odnosom (SWML)

Lestvica zadovoljstva s partnerskim odnosom (Satisfaction with Married Life Scale SWML), avtorjev P. J. Ward, N. R. Lundberg, R. Zabriskie in K. Barret, je nastala kot
modifikacija Lestvice zadovoljstva z življenjem (avtorjev Diener, Emmons, Larsen in
Griffin). Lestvica direktno meri zakonsko zadovoljstvo in ni odvisna od korelacijskih
povezav med diadno

prilagoditvijo in

zakonskim

zadovoljstvom.

Zakonsko

zadovoljstvo opredeljuje kot emocionalno stanje zadovoljstva z interakcijo med
posameznikom in njegovim partnerjem. Sestoji iz petih vprašanj, ki se nanašajo na
različne vidike zadovoljstva s partnerskim odnosom (udeleženci na 7-stopenjski
Likertovi lestvici ocenjujejo, v kolikšni meri trditev zanje drži: 1-se popolnoma ne
strinjam in 7-se popolnoma strinjam). Skupni seštevek točk je tako v razponu med 5 in
35. Višje število točk se nanaša na višje zadovoljstvo s partnerskim odnosom.

110

Predhodne raziskave kažejo na povprečne vrednosti na tej lestvici med 26,80 in 28,58
(Ward idr. 2009, 412-427). Cronbachov α-koeficient znaša 0,98.
 Lestvica zadovoljstva z družinskim življenjem (SWFL)
Lestvico zadovoljstva z družinskim življenjem (Satisfaction with Family Life Scale SWFL) sta izdelala R. B. Zabriskie in P. J. Ward na podlagi lestvice zadovoljstva –
Satisfaction with life scale (Diener idr. 1985). Sestoji iz petih vprašanj, ki se nanašajo
na različne vidike zadovoljstva z družinskim življenjem. Meri posameznikovo globalno
oceno družinskega zadovoljstva, ki izhaja iz primerjave med trenutnimi življenjskimi
okoliščinami in posameznikovimi standardi in pričakovanji. Udeleženci na 7-stopenjski
Likertovi lestvici ocenjujejo, v kolikšni meri dana trditev zanje drži: 1-se popolnoma ne
strinjam in 7-se popolnoma strinjam. Skupni rezultat je seštevek vseh točk, v razponu
med 5 in 35. Povprečno število točk je glede na rezultate predhodnih raziskav med 23 in
25 (SD je 6,6 do 7,5). Lestvica je časovno ekonomična, enostavna, široko uporabna (ni
odvisna od strukture družine ali od življenjskega obdobja, v katerem se posameznik
nahaja) in enodimenzionalna (Zabriskie in Ward 2013, 446-463). Cronbachov αkoeficient znaša 0,96.
 Dodatna postavka in opis sociodemografskih značilnosti
V vprašalnik smo vključili še dodatno postavko: »Delo in družinsko življenje dobro
usklajujem«, ki so jo udeleženci prav tako ocenjevali na 7-stopenjski lestvici na enak
način kot postavke vprašalnika Zadovoljstva z družinskim in Zadovoljstva s
partnerskim življenjem.
Zadnji del vprašalnika je zajemal opis osnovnih sociodemografskih značilnosti, kot so
spol, starost (udeleženci so morali označiti ustrezno starostno skupino), vrsta postaje in
uprava, kjer so zaposleni, način dela (enoizmensko ali večizmensko), ali opravljajo
vodstveno delovno mesto (komandir oziroma pomočnik komandirja). Zanimalo nas je
tudi, ali imajo partnerja, ali je le-ta prav tako zaposlen v policiji in ali imajo otroke.
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Zaradi zagotavljanja anonimnosti smo skušali sociodemografske podatke čim bolj
omejiti in s tem udeležencem zagotoviti občutek varnosti.

7.2.2 Opis postopka in pripomočkov pri kvalitativnem delu raziskave
S fenomenološko psihološko metodo, ki spada med kvalitativne raziskovalne metode,
proučujemo doživljanje drugih oseb oziroma njihovih izkustev tako, kot jih razumejo
tisti, ki jih doživljajo. Namenjena je odkrivanju, opisovanju doživljanja in razumevanju
določenih fenomenov tako, da natančno opiše doživljanje drugih oseb na način, da
raziskovalec te zapise obravnava brez analiz in interpretacije, samo s pomočjo
opazovanja, pri čemer opazuje tudi napačna presojanja, nejasnosti in neresnice, ki so del
tega. Pri uporabi metode se ne ukvarjamo z razlaganjem, interpretiranjem,
predvidevanjem izkušenj, ampak skušamo razumeti strukturo doživljanja. Torej ne
sprašujemo se »zakaj«, temveč skušamo odgovoriti na vprašanje »kaj« – kaj je bistvo
nekega izkustva, kaj je glavna struktura, ki ga določa. Tako ne iščemo univerzalne
strukture, temveč strukturo, vezano na določen kontekst, ki bo veljavna za določeno
skupino ljudi oziroma situacijo. Pri tej metodi je raziskovalec tudi sam spremenljivka,
saj prihaja do interakcije z udeleženci in s tem do medsebojnega vpliva. Raziskovalec in
udeleženec vstopata vanjo z različnimi nameni, prepričanji, odnosom in jo zato tudi
drugače doživljata. Raziskovalec se mora zato zavedati svoje vloge pri oblikovanju
situacije (Tančič Grum 2011, 73-79).
V naši raziskavi smo preučevali doživljanje partnerk policistov v povezavi s
partnerjevim delom in poklicnimi stresorji ter v povezavi s tem doživljanje partnerskega
odnosa. Z intervjuji smo želeli dobiti vpogled v njihovo doživljanje in zaznavanje
partnerjeve službe ter dobiti vpogled v problematiko stresa še z njihovega vidika.
Predvsem nas je zanimalo, kako glede na policistovo poklicno obremenjenost doživljajo
kvaliteto partnerskega odnosa in kvaliteto družinskega življenja. Glavni cilj
fenomenološke psihološke metode je bil torej pridobiti natančen opis izkustva partnerk
policistov, brez vnaprejšnje obremenjenosti ali pričakovanj s strani raziskovalcev.
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Med samimi intervjuji smo uporabili diktafon, s katerim smo intervjuje posneli. Med
intervjuji smo se opirali na sklop vnaprej pripravljenih vprašanj. Celoten postopek
lahko razdelimo na tri faze – aktivnosti pred izvedbo intervjujev, izvedba intervjujev in
aktivnosti po izvedbi intervjujev.

7.2.2.1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev
S pomočjo spletne ankete smo prosili policiste, naj vprašajo svoje partnerke, ali bi bile
pripravljene sodelovati pri intervjuju. Na ta poziv se nam je odzvalo premajhno število
partnerk, zato smo s pomočjo lastne socialne mreže in osebnega pristopa dobili
zadostno število sodelujočih. Dva izvedena intervjuja sta bila poskusna, zato ju v samih
rezultatih nismo upoštevali.
Intervju smo zasnovali s pomočjo obstoječe literature, predvsem študije D. D.
Alexander in L. G. Walker (1996, 239-246) The perceived impact of police work on
police officer's spouses and families, ter s pomočjo druge ustrezne literature.

7.2.2.2 Izvedba intervjujev
Z vsako udeleženko posebej smo se dogovorili za kraj in čas intervjuja. Pred
intervjujem smo sodelujočim izročili soglasje o sodelovanju (Priloga 1), v katerem smo
jim zagotovili anonimnost, diskretnost, možnost povratnih informacij in možnost
dosegljivosti raziskovalke, možnost umika iz raziskave, sodelujoče pa so se strinjale in
dovolile zvočno uporabo posnetkov, nastalih pri intervjujih. Uvod v vsak intervju je bil
podoben – sodelujočim smo se zahvalili za udeležbo ter jim razložili namen raziskave;
predvsem smo poudarili, da nas zanima njihovo doživljanje partnerjeve službe, njegovih
poklicnih stresorjev, njunega partnerskega odnosa in družinskega življenja.

Intervjuji so trajali od pol ure do ene ure, vsakega pa smo tudi posneli na diktafon.
Intervjuje smo izvajali s pomočjo vnaprej pripravljenih vprašanj, ki pa so služila le kot
smernica, saj smo sledili vsebini, ki so jo navajale udeleženke. Nekatere so potrebovale
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več spodbude in usmerjanja na temo, medtem ko smo drugim postavili le nekaj
podvprašanj. Vprašanja, ki so nam služila kot smernica pogovoru:
 V kolikšni meri zaznavate, da je bil vaš partner pod stresom v zadnjih 4 tednih
(če bi morali dati subjektivno oceno od 0 - 10)?
 Kako opazite, da je partner pod stresom (značilni znaki, vedenja ipd.)?
 Kaj so najpogostejši poklicni dejavniki, ki partnerju povzročajo stres?
 Kako vaš partner uravnava stres?
 Imate občutek, da partnerjev poklicni stres vpliva na vas in na otroke (na
zdravje, splošno počutje, zadovoljstvo)?
 Kaj naredite, ko zaznate, da je partner pod stresom? Kakšna je takrat
komunikacija?
 Se ob večjem stresu partner raje obrača na pomoč sodelavcev? Kako se takrat
počutite?
 Kako sprejemate način partnerjevega dela (nočne službe, delo med prazniki,
potencialne nevarnosti na delovnem mestu) zdaj in kako ste ga v začetku zveze?
Je ta način tudi kaj vplival na vajino socialno mrežo? Kaj ste doživljali / kaj
doživljate, ko partner odhaja v službo ponoči?
 Ali ste pri partnerju z leti opazili razvoj policijsko stereotipnih vedenj (npr.
pretirana sumničavost, cinizem, nadzorovalno vedenje, ljubosumnost)?
 Se vam zdi, da način partnerjevega dela oziroma zahteve poklica kaj vplivajo na
zadovoljstvo s partnerskim in družinskim življenjem?

7.2.2.3 Aktivnosti po izvedbi intervjujev
Po izvedbi intervjujev smo naredili transkripte zvočnih posnetkov, ki pa zaradi
zagotavljanja varstva osebnih podatkov niso objavljeni. Dele intervjujev, ki so
objavljeni v poglavju Rezultati, smo spremenili le tako, da smo originalno pogovorne
dele navajali knjižno. Vsak transkript smo nato prevedli v tretjeosebni in zgoščen opis
doživljanja, kjer smo odstranili za našo temo nepomembne informacije. Nato smo
vsakega posebej s psihološke perspektive analizirali in strnili v skupno psihološko
analizo, kjer smo skušali oblikovati splošni opis in strukturo bistvenih značilnosti
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doživljanja partnerk policistov ter zajeti vse pomembne komponente, ki so bistvene za
naš raziskovalni fenomen (Tančič Grum 2011, 92).
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8. REZULTATI
8.1 Rezultati kvantitativnega dela raziskave
Tabela 6. Prikaz opisnih statistik za vprašalnike Operativnega stresa, Organizacijskega
stresa, Osebne izgorelosti, Delovne izgorelosti, Izgorelosti v odnosih do ljudi, Skupne
izgorelosti, Lestvice zadovoljstva s partnerskim odnosom, Lestvice zadovoljstva z
družinskim življenjem in dodatne postavke
N

M

SD

Operativni stres

473

4,35

1,20

Organizacijski stres

458

4,54

1,19

Osebna izgorelost

477

49,44

20,60

Delovna izgorelost

474

47,49

19,73

Izgorelost v odnosih do ljudi

477

44,44

19,53

Izgorelost - skupno

454

47,10

18,18

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom – surove točke

471

4,99

1,69

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom – seštevek točk

471

24,96

8,45

Zadovoljstvo z družinskim življenjem – surove točke

470

4,72

1,58

Zadovoljstvo z družinskim življenjem – seštevek točk

470

23,62

7,91

475

4,45

1,61

DODATNA POSTAVKA
Usklajevanje služba - družina

Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija.

Tabela 7. Normalnost porazdelitve (Kolmogorov – Smirnov test) na vprašalnikih
Operativnega in Organizacijskega stresa, na Kopenhagenskem vprašalniku izgorelosti,
na Lestvici zadovoljstva s partnerskim odnosom in Lestvici zadovoljstva z družinskim
življenjem
Z

p

Operativni stres

0,829

0,498

Organizacijski stres

1,032

0,237

Osebna izgorelost

1,427

0,034

Delovna izgorelost

1,449

0,030

Izgorelost – ljudje

1,225

0,099
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Izgorelost – skupno

0,882

0,418

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom

3,363

0,000

Zadovoljstvo z družinskim življenjem

2,742

0,000

Usklajevanje služba - družina

4,833

0,000

Opombe: Z - Kolmogorov-Smirnov koeficient; p – statistična pomembnost. Lestvice Osebna izgorelost,
Delovna izgorelost, Zadovoljstvo z družinskim življenjem, Zadovoljstvo s partnerskim odnosom,
Usklajevanje služba – družina se ne skladajo z normalno porazdelitvijo na nivoju tveganja 0,05, zato
bomo v nadaljnjih analizah pri le-teh uporabljali neparametrične statistične postopke.

V nadaljevanju so prikazani rezultati glede na naše hipoteze.
Hipoteza 1: Slovenski policisti pri svojem delu zaznavajo več organizacijskega stresa v
primerjavi z operativnim.
Povprečna ocena operativnega stresa znaša 4,35, medtem ko organizacijskega 4,54.
Razlika v aritmetičnih sredinah je statistično pomembna, kar smo dokazali s t-testom za
odvisne vzorce (t = -5,45; N = 433; p = 0,000). Slovenski policisti doživljajo statistično
pomembno več organizacijskega stresa v primerjavi z operativnim.

Hipoteza 2: Na vsaj polovici vzorca slovenskih policistov se kaže visoka stopnja
izgorelosti.

Tabela 8. Prikaz rezultatov enosmernega t-testa skupne izgorelosti in rezultatov
raziskave PUMA

Izgorelost - skupno

t

p

M1-M2

-3,397

0,001

-2,898

Opombe: t – t-vrednost; p – statistična pomembnost; M1-M2 – razlika v aritmetičnih sredinah našega
vzorca in vrednosti, ki so jo raziskovalci postavili kot kriterij visoke izgorelosti.

Z enosmernim t-testom smo preverili, ali skupen rezultat izgorelosti presega vrednost
visoke izgorelosti (M=50), ki ga opredeljujejo avtorji vprašalnika in raziskave PUMA
(Borritz in Kristensen 2004, 8). Rezultati kažejo na statistično pomembne razlike v
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aritmetičnih sredinah – vrednost rezultata skupne izgorelosti našega vzorca ne dosega
vrednosti, ki je v raziskavi PUMA opredeljena kot izredno visoka izgorelost.
Preverili smo tudi, koliko % udeležencev dosega rezultate visoke izgorelosti (skupni
rezultat mora znašati 50 točk ali več) (Borritz in Kristensen 2004, 8). Ugotovili smo, da
214 udeležencev (torej 41 %) dosega rezultat, ki je enak ali višji tej vrednosti, ki
označuje visoko izgorelost. Hipotezo 2 lahko torej ovržemo.

Hipoteza 3: Izgorelost se v večji meri kaže pri starejših policistih.
Tabela 9. Prikaz deskriptivne statistike vprašalnikov glede na starostne skupine
31 – 45 let

od 20 do 30 let

46 let in več

N

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

Osebna izgorelost

48

48,52

20,24

324

50,76

20,08

86

43,60

21,41

Delovna izgorelost

48

48,96

21,01

321

48,84

19,47

87

40,32

18,39

Izgorelost - ljudje

49

43,45

19,08

321

45,51

19,26

87

38,89

18,63

Izgorelost - skupno

47

47,02

19,03

309

48,43

17,90

81

40,67

17,08

Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija.

Tabela 10. Analiza variance dimenzij Izgorelost v odnosih do ljudi in Izgorelost skupno glede na starost
F

p

Izgorelost v odnosih do ljudi

4,126

0,017

Izgorelost - skupno

6,047

0,003

Opombe: F – F-vrednost; p – statistična pomembnost.
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Tabela 11. Kruskal Wallis test za preverjanje razlik med starostnimi skupinami pri
dimenzijah Osebna izgorelost in Delovna izgorelost
χ²

p

Osebna izgorelost

7,069

0,029

Delovna izgorelost

11,700

0,003

Opombe: χ² – hi kvadrat; p – statistična pomembnost.

Iz Tabel 10 in 11 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike v aritmetičnih
sredinah vseh dimenzij izgorelosti glede na starostne skupine. V nadaljevanju smo
naredili post-hoc teste, in sicer smo preverjali, ali obstajajo statistično pomembne
razlike med skupinama, ki imata bolj podobna povprečja.

Tabela 12. T-test za preverjanje razlik v dimenzijah Izgorelost v odnosih do ljudi in
skupni izgorelosti med starostnima skupinama od 20-30 let in 31-45 let.
Izgorelost v

Izgorelost –

odnosih do ljudi

skupno

t

-0,697

-0,498

p

0,486

0,618

Opombe: t – t-vrednost; p – statistična pomembnost.

Tabela 13. Mann – Whitney test za preverjanje razlik v osebni in delovni izgorelosti
med starostnima skupinama od 20-30 let in 31-45 let.
Osebna izgorelost

Delovna izgorelost

U

7267,00

7624,00

p

0,463

0,907

Opombe: U – Mann-Whitney U-vrednost; p – statistična pomembnost.

Iz Tabele 12 in Tabele 13 je razvidno, da med starostnima skupinama 20-30 let in 31-45
let ne obstajajo statistično pomembne razlike glede vseh dimenzij izgorelosti.
Statistično pomembne razlike so torej v primerjavi s starostno skupino 46 let in več.
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Hipoteza 4: Policisti, ki kažejo več izgorelosti, so manj zadovoljni s partnerskim
življenjem; in Hipoteza 5: Policisti, ki kažejo več izgorelosti, so manj zadovoljni z
družinskim življenjem.

Tabela 14. Spearmanova korelacija med dimenzijami izgorelosti in zadovoljstva
Osebna
izgor.

Osebna izgorelost
kor. koeficient
p
Delovna izgorelost
kor. koeficient
p
Izgorelost - ljudje
kor. koeficient
p
Izgorelost - skupno
kor. koeficient
p
Zadovoljstvo s
partnerskim
odnosom
kor. koeficient
p
Zadovoljstvo z
družinskim
življenjem
kor. koeficient
p

Delovna
izgor.

Izgor. ljudje

Izgor. skupno

Zadov. s
partn.
odnosom

Zadov. z
druž.
življ.

1,000
.

,887**
,000

,649**
,000

,928**
,000

-,156**
,001

-,235**
,000

,887**
,000

1,000
.

,715**
,000

,951**
,000

-,161**
,001

-,234**
,000

,649**
,000

,715**
,000

1,000
.

,860**
,000

-,172**
,000

-,205**
,000

,928**
,000

,951**
,000

,860**
,000

1,000
.

-,161**
,001

-,227**
,000

-,156**
,001

-,161**
,001

-,172**
,000

-,161**
,001

1,000
.

,880**
,000

-,235**
-,234**
-,205**
-,227**
,880**
1,000
,000
,000
,000
,000
,000
.
Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju 1 %; p – statistična pomembnost. Pri korelaciji
med Izgorelostjo - skupno in Izgorelostjo v odnosih do ljudi je izračunan Pearsonov korelacijski
koeficient.
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Hipoteza 6: Policisti, ki doživljajo več organizacijskega in operativnega stresa, so manj
zadovoljni z družinskim in partnerskim življenjem.

Tabela 15. Spearmanova korelacija med zadovoljstvom in stresom
Zad. s
partnerskim
odnosom

Zadovoljstvo s partnerskim
odnosom
kor. koeficient
p
Zadovoljstvo z družinskim
življenjem
kor. koeficient
p
Operativni stres
kor. koeficient
p
Organizacijski stres
kor. koeficient
p

Zad. z
družinskim
življenjem

Operativni
stres

Organiz.
stres

1,000

,880**
,000

-,153**
,001

-,103*
,034

,880**
,000

1,000

-,227**
,000

-,172**
,000

-,153**
,001

-,227**
,000

1,000

,759**
,000

-,103*
,034

-,172**
,000

,759**
,000

1,000

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju 1 %; p – statistična pomembnost.

Hipoteza 7: Policisti, ki bolje usklajujejo službo in družino, so bolj zadovoljni z
družinskim življenjem.

Tabela 16. Povezanost usklajevanja med službo in družino ter zadovoljstva z
družinskim življenjem (Spearmanova korelacija)
Zadovoljstvo z družinskim življenjem
Usklajevanje
služba - družina
kor. koeficient

,614**

p

0,000

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju 1 %; p – statistična pomembnost.

Drugi relevantni rezultati so prikazani v Prilogi 2.
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8.2 Rezultati kvalitativnega dela raziskave
8.2.1 Opisi individualnih struktur doživljanja
Za boljšo preglednost in zaščito osebnih podatkov smo posamezne udeleženke
označevali s črkami abecede.

Oseba A
Žena nedavno upokojenega policista pove, da ji je bilo najtežje, ko je njen mož delal kot
kriminalist in se je pogosto dogajalo, da ga nekaj dni ni bilo domov zaradi službenih
obveznosti. Pove, da je bilo to v času, ko še mobilni telefoni niso bili tako razširjeni, še
precej težje. Po drugi strani pa je takrat, ko so bili mobiteli že v uporabi in ko ni takoj
dobila moževega odgovora na klic ali njeno sporočilo, pogosto čutila tesnobo,
nesigurnost in strah, ki se je s časom samo še stopnjeval. Pogosto si je tako delala
scenarije, kaj se dogaja z njim in kaj bi se lahko zgodilo, kar je občutek neprijetnosti le
še stopnjevalo. Z leti se je naučila, da če hoče mirno živeti, ne sme gledati na uro in
razmišljati o možnih stvareh, ki se lahko zgodijo partnerju. Naučila se je, da mu v tistem
trenutku, ko je on na terenu, ne more pomagati. S tovrstnim mišljenjem je postala bolj
umirjena in tudi mirna glede partnerjevega dela.
Načrtovanje vikendov in praznikov je bilo včasih nemogoče, saj pogosto vnaprej ni
vedela, kdaj bo moral mož v službo ali pa so ga sredi praznovanja oziroma družinskega
piknika poklicali in je moral v službo (danes, ko je v pokoju, se telefonom izogiba, saj
jih je zelo zasičen). Pove, da so zato praznike ali rojstne dneve pogosto praznovali
kakšen dan prej ali kasneje, ko je bil partner doma, in pri tem v praznovanje vedno
vključevali širšo družino.
Pove, da se je načinu njegovega dela prilagodila že v času predzakonskega staža, kjer
sta gradila na spoznavanju in zaupanju, tako da kasneje ni bilo neprijetnih presenečenj
glede njegove službe in načina dela. Mož je v svoji policijski karieri menjal nekaj
različnih delovnih mest, vendar je te odločitve vedno prepuščala njemu, saj meni, da ni
pomembno, kaj delaš, pomembno je, da se pri delu, ki ga delaš, dobro počutiš. In če se
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dobro počutiš, si bolj zadovoljen sam s sabo in s tem tudi bolj zadovoljen v družinskem
okolju.
»Najpomembnejše se mi zdi vzdušje, ki ga član družine prinese domov in se potem
prenese na druge člane družine.«
Pomembno se ji zdi, da se je znala prilagoditi njegovemu načinu dela in da je znala
življenje, prilagojeno njegovi službi, sprejeti. Meni, da je za to potrebna visoka raven
samostojnosti, predvsem kar se tiče skrbi za otroke, ter visoka raven organiziranosti.
Pogosto je bila sama z otroki, vendar ji je pri vzgoji pomagala širša družina, kar ji je
precej olajšalo vzgojo. Meni, da je velika prednost, da imaš veliko družino in si lahko
pri takih stvareh v oporo drug drugemu. Navaja, da ji je bilo takrat, ko so bili otroci
majhni, zelo težko, ko je šel mož v nočno službo (pogosto je čutila strah).
Stres je pri partnerju prepoznala predvsem v obliki utrujenosti. Naučila se je, da ni
dobro, da vedno sili v partnerja in ga sprašuje o malenkostih (nujno je, da se
posameznik nauči ločiti bistvo od ne-bistva).

Glede njune komunikacije pove, da se je hitro navadila, da nekaterih stvari, ki so
službene narave, njen partner z njo ne sme deliti, zato ga o tem tudi ni spraševala.
Pogosto sta težave reševala s sprehodi in pogovori. Če je želel govoriti o službi, ga je
poslušala in mu tudi nudila podporo oziroma nasvet (če so ga kakšne stvari v službi
prizadele, jih je skušala omiliti in prikazati z drugega zornega kota, da bi se partner lažje
razbremenil). Največkrat so ga prizadeli odnosi na delovnem mestu in konflikti ali pa
kršenje njegovih pravic oziroma pričakovanj. Konflikti so bili pogostejši v času večjih
obremenitev v službi. Kot največje stresorje v njegovi karieri navaja obiske sodišč –
pogosto je na kakšnem primeru delal več mesecev ali let, na koncu pa je sodišče zaradi
»lukenj v zakonu« sodbo ovrglo in je bilo njegovo večmesečno delo razvrednoteno. Ob
takih dogodkih mu je precej padla motivacija in je doživel veliko razočaranje.
»V partnerstvu se je pomembno pogovarjati o stvareh, ki jih doživiš, in o počutju.
Mislim, da je dobro vztrajati – četudi ti partner noče povedati, kaj ga teži, je prav, da
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na nevsiljiv način vztrajaš in ga pripraviš do komunikacije. Le tako mu lahko tudi
pomagaš. Mislim, da je v stiskah najslabša stvar ne povedati.«
Pogosto je glede nekaterih dogodkov v službi (npr. napadi nanj, grožnje) izvedela
kasneje ali pa takoj po dogodku v precej omiljeni obliki. Meni, da ji je bilo tako lažje,
kot pa če bi vedela podrobnosti samega dogodka.
Pove, da je bil včasih poklic policista precej bolj spoštovan, kot je danes, tudi plače so
bile boljše, medtem ko se sama vsebina dela ni toliko spremenila – njihova življenja so
lahko tudi ogrožena. Zaradi slabe plačanosti poklica meni, da je med policisti veliko
nezadovoljstva (ob tem navaja razmišljanja svojih znank, partnerk policistov). Ogromno
so odsotni od doma in družinskega življenja, sploh med prazniki in vikendi, njihove
partnerke so veliko same. Ob tem pa trpi še materialna preskrbljenost. Torej
posameznik je veliko v službi, družina pa na koncu še težko preživi. Ob takem stanju –
veliko stresa in izčrpanosti – so ljudje manj strpni in tudi manj pripravljeni vztrajati v
partnerskem odnosu.
Glede na svoje izkušnje kot najpomembnejša partnerska vedenja, ki so v dobrem
partnerstvu nujna, navaja ljubezen, medsebojno spoštovanje in zaupanje, veliko
pogovora, sprotno reševanje problemov (da stvari ne ostanejo nedorečene), izogibanje
žaljivim besedam in vedenjem, ki bi partnerja prizadela, v začetku zveze pa predvsem
uskladitev glede skupnih življenjskih vrednot. Nujno se ji zdi prilagajanje, predvsem
tistega partnerja, ki se lažje prilagodi (npr. če ne gremo danes, pa bomo šli jutri).
Pomembno se ji tudi zdi, da si partnerja znata biti v oporo – če partnerju ne znaš nuditi
podpore, je tudi sam ne moreš pričakovati od njega (kar v partnerstvu seješ, to tudi
žanješ). Policisti pa potrebujejo veliko podpore, saj je nikjer drugje kot pa v domačem
okolju ne morejo dobiti.
»Najpomembnejše za partnerski odnos sta komunikacija in skupni prosti čas – zelo
pomembne so skupne aktivnosti in interesi. S partnerjem hodiva skupaj na sprehode, na
sejme, na ribolov, v kino. Pomembno je, ker tako skupaj preživljava čas in se tako
imava priložnost pogovarjati o nama, po drugi strani pa nama te aktivnosti dajejo nove
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teme za pogovore. Z odnosom je podobno kot s hišo – če je ne neguješ, ti začne že v
nekaj letih propadati.«

Meni, da je partner od poklicno stereotipnih vedenj razvil visoko usmerjenost na
podrobnosti (pogosto je opazil malenkosti, ki jih drugi niti zaznali niso) in večjo
usmerjenost na opazovanje okolice; ni pa pri njem opazila pretirano nadzirajočega
vedenja ali cinizma. »Rešilna bilka« proti pretiranemu stresu pri njenem možu je bila
izredna širina hobijev, športa in aktivnosti, ki jih je imel, ter široka socialna mreža
(velika družina in prijatelji). Močno se je tudi zavedal dejstva, da je služba samo en del
njegovega življenja. Z leti je znal dobro razmejiti službo in družino. Naučil se je, da ko
je zaprl vrata policijske postaje, je odklopil službo. Tudi v prostem času se ni veliko
družil s sodelavci ali po službi z njimi hodil na pijačo. Bolj pomembno mu je bilo, da je
prišel po službi domov, saj mu je bilo družinsko življenje zelo pomembno. Pove, da ima
tudi sama družinsko življenje najvišje na lestvici vrednot.
»V družinskem in partnerskem življenju je nujno, da daješ prednost ljudem in ne
opravilom. Npr. po nedeljskem kosilu se bo žena lotila pomivanja posode, četudi jo mož
povabi na teraso na kavo ali pa na sprehod. Večina bi dala prednost pospravljanju
posode in kuhinje. Dejstvo pa je, da posoda in ostalo delo počakata, ljudje in odnosi pa
ne. Partner bi tako lahko še nekajkrat ženo povabil na sprehod in po nekaj zavrnitvah bi
jo nehal vabiti, s tem pa bi se začel tudi odnos ohlajati.«

Oseba B
Žena policista, ki dela na splošni postaji in sta v partnerski zvezi 17 let, pove, da pri
partnerju redko opazi, da je pod stresom, saj ima dobre mehanizme za spoprijemanje in
ločevanje službe in družine. Kar mu povzroča stres, so obravnave na sodiščih, ki se po
navadi vlečejo kar nekaj let, in dan pred tem je običajno precej napet in nervozen (pove
še, da otroci pri njem stresa ne opazijo). Pove, da partner zmanjšuje stres z redno
športno dejavnostjo, meni pa tudi, da je pri zmanjševanju stresa izrednega pomena
podpora partnerja in celotne družine. Meni, da v primerih, ko se policisti znajdejo v
postopkih na sodiščih, delodajalec (policija) naredi premalo, da bi zaposlenega zaščitila.
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Nikakor nimajo primerne podpore s strani nadrejenih, ti postopki pa se lahko vlečejo
tudi 10 let ali več. Policisti tako ostanejo sami. Ko je imel njen partner nekaj postopkov
na sodišču in je bilo zanj precej stresno, je tudi ona občutila ta stres in rekla, da če bo
tako izgledalo vso njegovo poklicno življenje, ona tako ne bo mogla živeti. Meni, da je
nepodpora nadrejenih in sistema največji stresor, ki ga doživljajo policisti. Poleg tega pa
pove, da se je poklic policista v zadnjih letih precej spremenil – ljudje se jih več ne
bojijo, saj vedo, da imajo zelo omejena pooblastila. Iz svojih izkušenj tudi pove, da
imajo ljudje precej napačno predstavo o policistih in njihovem delu (npr. da samo
kaznujejo ljudi) in so do njih pretirano kritični. Pove, da se zelo vznemiri in jo zaboli,
ko sliši ljudi pretirano kritično govoriti o policistih, zato na take kritike pogosto reagira.
Glede komunikacije pove, da mož o službenih stvareh ne sme govoriti in sama to tudi
spoštuje. Zaveda se, da njen partner opravlja delo, o katerem z drugimi ne more in ne
sme razglabljati. Ko pri njem opazi umik in tišino, ga pogosto spodbudi h komunikaciji
tako, da ga vpraša, ali je kaj narobe in kako mu lahko pomaga. Če potrebuje mir, mu
ona to omogoči, če pa potrebuje pogovor, pa se z njim pogovori.
Moževih nočnih služb se ji ni bilo težko navaditi, pove pa, da je lažje organizirati in
načrtovati aktivnosti za otroke, če je urnik bolj konstanten (npr. več nočnih služb
zaporedoma in nato več dnevnih služb zaporedoma). Meni, da je to del poklica, ki ga je
potrebno sprejeti. Pove, da jo je v začetku motilo, ko je moral delati med prazniki, saj je
imela občutek, da mora vedno on med prazniki v službo, kasneje pa je tudi to sprejela
kot del njegove službe in poklica. Pove, da vse temelji na principu prilagajanja in
sprejemanja – prej kot sprejmeš in bolje kot se prilagodiš, lažje ti je. Temu načinu
življenja se prilagodi celotna družina, tudi otrokom se zdi čisto normalno, da gre ati v
službo enkrat ponoči, drugič zjutraj.
Od tipično subkulturnih vedenj opaža le specifičen in ciničen humor, toda le v družbi
njegovih kolegov, medtem ko v družinskem kontekstu tega humorja ni. Prav tako pri
njem ne opaža pretirano nadzorovalnega vedenja, ljubosumja, sumničavosti ali
ukazovanja. Opaža pa močno kontrolo glede izražanja čustev – pogosto ga dogodki, ki
so za ostale precej težki, ne spravijo iz tira. Pove, da ga najbolj prizadenejo dogodki na
terenu, kjer so udeleženi otroci, vendar tega navzven ne pokaže. Običajno tudi ob težjih
dogodkih ne joka, pove le, da mu ni enostavno. Ob tem še navaja, da je njej kot
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partnerki pogosto lažje, če ne ve vsega, s čim je on soočen v službi (npr. smrti, nesreče).
Seveda bi se bila o tem pripravljena pogovoriti, če bi ga obremenjevalo. Meni, da je
zato dobro, če ima v službi sodelavce, s katerimi pa se lahko o takih stvareh pogovori,
saj pogovori pomagajo, da človek ne postane »tempirana bomba«.
Pove, da njuna socialna mreža in stiki zaradi njegovega načina dela ne trpijo, saj v
primeru, ko njega ni, gre z otroki sama na obisk.
Za dober in uspešen partnerski odnos navaja, da je čim prej potrebno sprejeti
partnerjevo službo takšno, kot je (če greš v partnersko zvezo s policistom, potem moraš
vedeti, v kaj se spuščaš). Nujno je ohranjati samostojnost – cela družina se ne sme
prilagajati v smislu odrekanja (npr. če je mož v službi, družina ne gre nikamor pomembno je, da vseeno gredo na rojstni dan, piknik ipd., četudi sami).
»To je način življenja, ki ga je potrebno sprejeti. Če ga ne zmoreš sprejeti, je bolje, da
greš narazen. In to moraš razčistiti že takoj na začetku. Policija se ne bo prilagajala
ženam, žene se morajo temu poklicu.«

Oseba C
Žena policista, ki je zaposlen na precej oddaljeni postaji od doma, ocenjuje, da je njen
mož v zadnjem mesecu precej pod stresom (subjektivna ocena zaznavanja moževega
stresa je 8 od 10), največ stresa pa pripisuje dolgi in naporni vožnji ter odnosom na
delovnem mestu. Meni, da mož doživlja več stresa tudi zato, ker je tip človeka, ki se
začne hitro obremenjevati s stvarmi. Pove, da se je njen mož v zadnjih nekaj letih (od
kar je zaposlen na policiji) precej spremenil – pogosto se umakne v svoj svet in
razmišlja po svoje, ima težave z nespečnostjo (ponoči pogosto ne more spati, prav tako
tudi ne podnevi, ko se vrne z nočne službe), pogosto je fizično utrujen, po nočni službi
preživi dan precej »odsotno« - fizično je sicer prisoten, ampak daje občutek, kot da
miselno kar lebdi v prostoru. Poleg utrujenosti se stres pri njem kaže kot povišana
razdražljivost in nekoliko več nestrpnosti do drugih, kar je v nasprotju z njegovim
vsakdanom, ko je prijazen in nasmejan.
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Pove, da tudi njo možev stres in njegove reakcije precej vržejo iz tira (npr. se zjoče), saj
sta zelo navezana. Ni ji prijetno, da tudi ona tako intenzivno reagira, sploh, če so zraven
še otroci. Pogosto se takrat, ko je mož nekoliko bolj zadirčen, umakne, saj razume, da
tudi on potrebuje mir in počitek po službi. Pove, da si želi, da bi po njegovi službi
celotna družina skupaj počela stvari (npr. šli na sprehod), vedno bolj pa opaža, da bi mu
takoj po službi morala dati mir, da bi se tudi on lahko nekoliko spočil in imel nekaj časa
zase.
Način moževega dela močno vpliva na njuna predšolska otroka, ki sta običajno mirna in
ubogljiva, ko pa je njun oče doma, se jima poruši celoten ritem. Vesela sta, da ga vidita,
vendar mu v tem času pokažeta vse »bedarije«, ki jih premoreta. Zaradi nenehno
spreminjajočega se urnika nikoli ne vedo, kdaj bo mož delal nočno, in to otroka pri
njuni starosti še ne razumeta (pogosto sprašujeta, kje je ati; zakaj ni atija ipd.). Pogosto
je doma dopoldneve, ko sta otroka v vrtcu, medtem ko ga čez vikende, ko bi lahko bili
skupaj, ni. S tem namenom vzameta kakšen dan v tednu otroka iz vrtca, vendar jima to
poruši bioritem, saj otroci močno potrebujejo predvidljivo in stabilno okolje z jasnim
urnikom. Navaja, da je zaradi njegovega načina dela več obveznosti prevzela sama –
otroci se zato vedno obračajo nanjo (npr. tudi ko je mož doma, se bosta otroka redno
obračala k mami).
Otroka prav tako opazita, da je ati, ko je pod stresom, drugačen – zato ga v takih dneh
pogosto ignorirata, se potegneta vase, včasih pa tudi namerno nagajata.
Tudi sama navaja, da način moževega dela precej vpliva nanjo, saj ga v času, ko ga ni,
zelo pogreša (še posebej v času praznikov in praznovanj, dela ob vikendih in ponoči
ipd.). Pove, da družinska srečanja in praznike praznujejo takrat, ko vedo, da bo mož
doma, sicer pa gre sama z otrokoma k razširjeni družini. So pa občutki, ko je mož na
božič v službi, grozni. Četudi vsi ostali praznujejo, ni isto, če njega ni. Pove, da je
njegov način dela ni toliko motil takrat, ko še nista imela otrok (sicer ga je močno
pogrešala, a si je svoj urnik zapolnila s svojo službo in drugimi dejavnostmi, da je bila
zvečer tako utrujena, da ga niti ni imela časa pogrešati). Ko so prišli otroci, je bila
velikokrat sama z njimi, tudi ponoči, bilo ji je zelo težko. Ni imela nikogar, ki bi ji vsaj
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malo pomagal in jo razbremenil, sploh pri prvem otroku, ko še ne veš, kaj je narobe,
zakaj se joče. Pogosto je otroka dala možu, ko je prišel iz službe, da se je lahko vsaj
malo spočila, hkrati pa se mož ob tem ni mogel spočiti in naspati. Si pa je pogosto vzel
dopust, da se je lahko ona spočila in imela pomoč pri negovanju otrok.
Še posebej ji je težko, ko vidi, da partner v službi zaradi slabih medosebnih odnosov ni
zadovoljen.
»Če bi on bil zadovoljen, bi tudi meni bilo lažje z vsem skupaj; ko pa vidim, da gre z
muko v službo, pa je tudi meni grozno.«
Meni, da je način dela v policiji močno oslabil partnerjevo socialno mrežo oziroma čas
za prijatelje, s katerimi se je zelo odtujil (npr. pogosto se jim ne more pridružiti na
pijači, saj je v službi; pogosto ne sme piti alkohola, saj ima naslednji dan službo, ipd.).
Njegovi prijatelji, ki niso zaposleni v policiji, še vedno ne razumejo moževega načina
dela (npr. zakaj noče spiti piva en večer pred službo ipd.). Pogosto mu s piknikov, kjer
njega ni (je v službi), pošiljajo fotografije. Njega pa to zelo prizadene. Navaja, da gre
pogosto sama z otroki na te piknike, kjer jo vsi sprašujejo, zakaj je spet sama, otroke pa
sprašujejo, če še sploh imajo atija. Pove, da se ji zdi to precej grdo. Navaja tudi, da se
partner v prostem času s sodelavci ne druži, saj mu družinsko življenje veliko pomeni.
Za dober partnerski odnos navaja, da je najpomembnejša odkritost – pove, da svojemu
možu lahko zaupa, saj je zelo iskren in odprt tip človeka, ki ji pove stvari, ki jih
doživlja. Meni, da je za dober odnos pomembno, da partnerka ni ljubosumna, saj je
potrata časa, da ves čas razmišljaš, kje je mož in s kom je. Na to, kje in s kom je,
partnerka nima vpliva in je nesmiselno o tem sploh razmišljati. Pomembno je, da si v
partnerstvu pokažeš, kaj čutiš in kaj si pomeniš (pove, da si s partnerjem še vedno po
toliko letih partnerstva redno pošiljata sms sporočila – če je v službi in mu v živo ne
more povedati, da ga ima rada, to naredi preko sms-a. Ni enako, je pa vsaj neka
komunikacija). Pomembna za partnerski odnos pa je tudi zadovoljujoča spolnost in s
tem fizična navezanost.
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O medsebojni komunikaciji pove, da partner o službi pogosto molči – če ga sprašuje, ji
pogosto nič ne pove, če pa ga pol ure pusti samega, bo kasneje povedal, kaj ga muči in
se skupaj pogovorita. Pogosto ji tudi po kakšni težji intervenciji pošlje sms. Meni, da je
dobro, da mož govori o stvareh, da jih ne drži v sebi. Nujno se ji tudi zdi, da partnerka
ni ravnodušna do tega, kar ji pove (drugi takšne stvari obrnejo na humor, v smislu, kaj
se sekiraš, kar pa ni v redu). Pove, da ji je najtežje takrat, ko mož molči in noče govoriti
o stvareh (se sprašuje, ali je z njo kaj narobe). Zaveda se, da včasih potrebuje dlje časa,
da spregovori, vendar je najhuje takrat, ko nič ne reče.
»Nujno je, da lahko daš stvari ven, saj ti je lažje, če lahko nekomu poveš.«
Pove, da zaradi njegovega dela kvalitetna komunikacija v živo pogosto ni možna,
vendar to kompenzirajo s pomočjo telefonskih pogovorov, slik in sms sporočil. Vedno
mu sporoča, kje je, kam so šli z otroki in kaj delajo (da tudi on ve, kaj se z njimi dogaja
– tudi če bi bilo kaj narobe, bi vedel, kje so in kaj počnejo). Poleg tega pogosto otroke
posname ali slika in mu pošlje posnetek (npr. ko se je otrok naučil voziti kolo, njega ni
bilo doma in sta mu poslala posnetek). Meni, da je prava sreča, da telefoni obstajajo,
vendar ji kljub vsemu ostaja neprijeten občutek – družina se ima »fajn«, on pa mora
delati in ni neposredno del tega. Tako vsaj deloma vidi in spremlja, kaj se dogaja doma
in kaj počnejo.
Od tipično subkulturnih vedenj ne opaža nobenih posebnosti; ne pretirane kontrole ali
cinizma. Morda opaža nekoliko več ljubosumja (npr. vprašanja: »S kom pa si bila?«),
saj sta veliko časa narazen, hkrati pa navaja, da ima tudi sama potrebo po druženju in
socialnih stikih, zato je pogosto rada med ljudmi.

Oseba Č
Žena kriminalista (ni večizmenskega dela, le enkratmesečna dežurstva) ocenjuje, da je
njen mož v zadnjem mesecu precej pod stresom (ocena 8). Ta stres pri njem zaznava
tako, da se on precej zapre vase in noče govoriti z njo o službi ali o sodelavcih. V
začetku zveze ji je bilo precej moteče, saj pove, da je sama tip človeka, ki se rada
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pogovarja in če ima težavo v službi, mu jo mora povedati, saj želi slišati njegov odziv.
V začetku zveze ga je silila, da ji pove stvari, vendar to ni bilo v redu. Zdaj raje počaka
na to, da ji sam pove, kar želi. Meni, da njegova zaprtost oziroma molk izvira iz njegove
osebnosti pa tudi iz dela, ki ga opravlja. Naučila se je, da ne sme siliti vanj, saj se v
primeru, ko sili, kažejo posledice na drugih področjih – postane bolj živčen in poslabša
se njun odnos. Meni, da je najbolje, da ga takrat pusti na miru, da sam reši nekatere
stvari. Pove, da v začetku zveze res ni razumela, zakaj se mož z njo noče pogovarjati o
službi, in jo je to zelo obremenjevalo. Kasneje se je tega navadila – da je bolj zaprt tip,
ki ne deli toliko stvari z drugimi. Tudi otroci že opazijo, ko je ati pod stresom. Zdaj se
raje v takih trenutkih z otroki umakne in mu da nekaj časa, da se odklopi, se umiri in je
potem ok.
Navaja, da moža najpogosteje spravljajo v stres slabi odnosi (odnosi med nadrejenimi in
podrejenimi – kaj bo jutri, kako bo kdo reagiral ipd.) in ne toliko vsebina dela.
»Vsebina ni tako stresna. Vsi vemo, kaj moramo delati v službi. Če si se odločil za en
poklic, te ta tudi veseli in verjetno veš, kaj lahko pričakuješ.«
Njegove strategije razbremenitve stresa so šport, računalniške igrice, ne opaža pa, da bi
se takrat želel pogovarjati s sodelavci o problemu. Občasno kaj z njimi debatira, vendar
je to ne moti, saj se ji zdi prav, da se o službenih stvareh pogovori z ljudmi, ki razumejo
to delo.
Glede njegovih dežurstev navaja, da je takrat potrebno bolj načrtovati družinsko
življenje (da v času njegovega dežurstva nikamor ne gredo). Pogosto se tudi z njo
posvetuje glede datuma opravljanja dežurstva, se pa tudi zgodi, da ne more vedno
vplivati na to, kdaj bo dežuren, in tako zamudi kakšen družinski dogodek (npr. nastop
otroka – takrat slikajo in snemajo, da lahko kasneje vidi vsaj posnetek). Tudi praznike
načrtujejo tako, da v primeru, ko je mož v službi, povabijo širšo družino in praznujejo
skupaj.
Pove, da se ji je bilo v začetku zveze težko navaditi na to, da je partner sredi noči dobil
klic in je moral v službo, ni ji bilo prijetno, čutila je strah in osamljenost, ker situacije ni
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poznala in je vedela, da se mu lahko kaj zgodi. Zdaj so ji taki klici normalni, saj se je
tega načina navadila, še vedno pa je občasno prisoten strah. Pogosto ji zaradi narave
dela niti ne sme povedati, kam gre in kaj dela, kar ji je v začetku povzročalo precej
nerazumevanja. Tudi tega se je navadila in se s tem sprijaznila, imajo pa zdaj otroci več
težav (npr. sprašujejo, kam gre ati, zakaj so ga spet klicali ipd.). So pa žalostni, ko mora
v času dežurstva v službo ali ko ga ni na kakšen njihov nastop. Glede na to, da mož dela
enoizmensko z občasnimi dežurstvi, tudi nimajo preveč podrtega bioritma in se dobro
usklajujeta glede skrbi za otroke. Pove pa, da so lahko celo bolj moteči od dežurstva
njegovi službeni klici izven delovnega časa, ki lahko trajajo tudi po več ur (sicer niso
tako pogosti, vendar so neprijetni, saj zmotijo družinske aktivnosti).
Način njegovega dela bistveno ne vpliva na njuno socialno mrežo, pomembno pa je, da
drugi pravočasno povedo, kdaj bodi imeli kakšno stvar (piknik ali kaj podobnega).
Pove, da gre tudi sama z otroki na praznovanja, če pa je kakšna stvar zvečer, pa ne gre,
saj ima občutek, da bi morala biti oba z možem skupaj.
Od tipično policijskih vedenj pri njem ne opaža cinizma ali ukazovalnega vedenja,
navaja pa, da ga zelo zmoti in prizadene, če ljudje govorijo grdo o policiji. Prav tako je
z leti razvil precej visoko pozornost na okolico in opazovanje ljudi.
Za uspešen partnerski odnos se ji zdi pomembna dobra komunikacija in organizacija (ko
je mož dežuren, ne gredo nikamor ali pa povabijo koga na obisk). Pogosto vključijo tudi
stare starše, da pomagajo. Nujen je tudi pogovor, čeprav veliko stvari glede službe ne
smejo in ne morejo deliti z družinskimi člani. Se pa lahko pogovarjajo o drugih stvareh
(npr. vzgoji otrok, hišnih opravilih) in s tem partnerja vključijo v druga pomembna
področja, s tem pa mu pokažejo, da je v življenju pomembnega še kaj drugega kot samo
služba. Nujna je visoka mera strpnosti, saj služba vzame veliko časa in energije
(pogosto se za službo dela tudi doma in to je potrebno vzeti v zakup).
»Menim, da je v partnerski odnos treba veliko vlagati in sodelovati.«
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Oseba D
Partnerka policista navaja, da je bil njen partner v zadnjem mesecu močno pod stresom
(ocena 9), le-ta pa se pri njem kaže kot višja nesproščenost, vzkipljivost, pogostejši
telefonski klici, nepotrpežljivost (npr. hitreje ga zmotijo stvari). Pove, da je bila v
začetku zveze v takih primerih jezna nanj, zdaj pa se poskuša vživeti v njegovo
situacijo, se raje umakne, mu pusti dihati, ga skuša razumeti in ne ustvariti dodatnega
pritiska nanj. Najpogosteje ga spravljajo v stres odnosi z nadrejenimi in grožnje s strani
strank v postopku, ki gredo direktno nanj in na družino. Pomembno se ji zdi, da ji
partner o teh grožnjah pove, da se tudi družina lahko zaščiti. Po drugi strani o določenih
službenih stvareh ne sme govoriti, zato ga o njih niti ne sprašuje, niti ne želi vedeti in se
ne vtika v njegovo delo. Najpogosteje mu pri zmanjševanju stresa pomaga šport.
Pove, da je v začetku zveze ni motil njegov način dela (vedno sta dobro načrtovala
vikende, ko je bil prost), je pa postal moteč, ko sta dobila otroke, saj je bila pogosto
sama; še posebej je bilo težko ponoči. Praznike pogosto preživljajo s širšo družino, tako
da ni tak problem, če so sami. Meni, da način dela ne vpliva bistveno na njuno socialno
mrežo, pomembna je organizacija in vnaprejšnja priprava.
Od subkulturnih vedenj ne opaža nič posebnega, razen bolj natančnega opazovanja
okolja, ki ga je začela razvijati tudi sama (npr. navaja, da je postala tudi ona bolj
nervozna v družbi, kjer je več nemirnih ali razgrajaških oseb).
Meni, da je za uspešen partnerski odnos najpomembnejše zaupanje (sploh zaradi nočnih
služb); nevsiljivost (da ne siliš stalno v partnerja in poizveduješ) ter da dobro načrtuješ
svoj čas in čas, ki ga preživiš s partnerjem in družino.

Oseba E
Žena policista, ki opravlja vodstveno delovno mesto, ocenjuje, da je njen mož v
zadnjem mesecu kar precej pod stresom (ocena 7), kar se kaže na njegovem
razpoloženju, predvsem hitrejši jezi in s tem drugačni komunikaciji. To opazi takoj, ko
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pride domov iz službe (po tonu in načinu govora ter hoji). Pove, da tudi otroci opazijo,
ko je pod stresom. Ko je mož pod stresom, tudi sama postane živčna, takrat mora
obvezno na zrak, v trgovino ali pa se začne igrati z otroki, da se pomiri. Pove, da je mož
močna osebnost in pogosto ne kaže čustev, kar pa pri njej tudi kdaj povzroči slabo
voljo. Sicer ne vztraja pri tem, da bi ji povedal, kar čuti, saj bi s tem dosegla »kontra«
učinek. Pove, da se ona v takih primerih umakne in mu da prostor, da se lahko umiri, on
pa gre pogosto teči, da lahko da stvari ven iz sebe.
O dejavnikih, ki ga spravijo v stres, mož ne govori, kar se njej zdi čisto normalno, saj
tudi ona z njim ne govori o službi. Nekaj osnovnih stvari mu pove, noče pa ga
obremenjevati s svojo službo. Pove, da ne sili vanj in da je niti ne zanimajo stvari,
povezane z njegovo službo. Mož se pogosto raje pogovori s sodelavci, kar jo je v
začetku motilo, kasneje pa je ugotovila, da se tudi ona v službi pogovarja o nekaterih
stvareh, ki jih doma ne deli.
»Služba je služba. Nekaj mora ostati tam ... osnovo mora pustiti tam.«
Preden je zasedel vodstveno delovno mesto, je delal večizmensko, kar pa ji je bilo
neprijetno predvsem takrat, ko sta dobila otroka in je bila ponoči sama z njim. Se pa je
večizmenskemu načinu dela (in dela med prazniki) hitro prilagodila, saj je tudi sama v
poklicu, kjer dela večizmensko. Meni, da takšen način dela ne vpliva na njuno socialno
mrežo, saj skušata ohranjati vsak svoje aktivnosti in hobije. Pove, da gre tudi na kakšno
srečanje sama, ni pa prijetno, če imajo vsi partnerje, ti pa si sam.

Od subkulturnih vedenj pove, da so le-ta precej odvisna od karakterja, ne toliko od
poklica. Nekaj zagotovo prinese domov, s časom postaneš imun na to, se nasmejiš ali pa
»daš kontra«. Pri njem opaža nekoliko več komunikacije v smislu ukazovanja.

Oseba F
Žena upokojenega kriminalista pove, da mož o službi nikoli ni dosti govoril in je večino
stvari izvedela kasneje (ko je bila situacija zaključena ali pa iz medijev). Nikoli ga o
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tem ni spraševala (morda nekajkrat na začetku zveze) niti je ni pretirano zanimalo.
Počakala je, da ji je sam povedal, kar je želel, in nikoli ni silila vanj. Sama navaja, da je
ona flegmatik in da se je hitro naučila, da ne smeš biti preveč občutljiv.
Zaznala pa je, kdaj je pod stresom oziroma s čim se ukvarja, ko je pri njem stres višji
(npr. obravnava družinskega nasilja). Stres je pri njem zaznala tako, da se je še bolj
zaprl vase in manj govoril.
Glede načina dela pove, da je bilo v začetku zveze, ko še ni bilo mobitelov, toliko težje,
saj se je pogosto zgodilo, da ga nekaj dni ni bilo domov (zaradi postopkov in nalog),
sama pa ga nikamor ni mogla poklicati. Če je poklicala na policijo in vprašala, kje je
njen mož, je pogosto dobila odgovor, da on sploh ne dela tam. Pove, da je bila nekajkrat
v veliki negotovosti, saj ni vedela, kje je mož in ali je živ. Nikamor ga ni mogla
poklicati, da bi ga vsaj lahko vprašala, kako je.
»Tega sem se z leti navadila. Vsako slabo novico enkrat izveš. Pridejo domov in ti
povejo. Ali bo mož prišel domov, ali pa bo prišel nekdo drug in ti povedal slabo novico.
Sprejela sem tak način in tveganje, ki ga poklic prinaša. Nisem več razmišljala o
stvareh, ki bi se lahko zgodile. Sem pač imela srečo, da je vedno prišel domov živ.«
Pove, da je bilo v začetku njegove kariere zelo težko usklajevati partnersko in družinsko
življenje, saj ga pogosto ni bilo doma pri praznovanju rojstnih dni - otroci so bili
pogosto razočarani in jim je bilo težko razložiti, zakaj atija ni. Z leti se je navadila in
sploh ni več računala na njegovo prisotnost pri tovrstnih družinskih dogodkih. Pogosto
so morali odpovedati ali prestavljati dopust, kar so zopet najbolj občutili otroci in bili
razočarani. Sama pa se je tega z leti navadila in pogosto šla kam z otroki, brez
pričakovanj, ali se jim bo mož pridružil ali ne. Pove, da ji je bilo všeč, ko sta šla enkrat
daleč na dopust, od koder se ni mogel takoj vrniti in sta do konca ostala na dopustu.
Vendar pa je imel mož s tem večje težave (kaj se dogaja, ko njega ni, in ali se bo vse
uredilo). Prav tako navaja, da je pogosto komuniciral po telefonu, saj je zaradi dela
moral biti ves čas dosegljiv. Pove, da še danes povsod nosi telefon s sabo. Navaja, da se
mož vedno, ko mu zvoni telefon, takoj oglasi, kljub temu, da mu ona nekaj razlaga.
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O tem, kako sta kljub vsemu vzdrževala partnerski odnos, pove, da so bili takrat drugi
časi – nista imela skupnih hobijev, življenje je bilo posvečeno predvsem njegovi službi,
sama pa se je zaposlila s svojo poklicno dejavnostjo in z vzgojo otrok. Ko pa je bil mož
doma, je pomagal pri gospodinjskih opravilih, medtem ko si za otroke tudi, ko je bil
doma, ni vzel veliko časa. Otroci so ga pogrešali in so takrat, ko je bil doma, lahko vse
delali. Pove, da je bila ona tista, ki jim je »ukazovala«, kdaj morajo spat, ko pa je bil
mož doma, pa se je vse obrnilo na glavo. Pogosto ga je prosila, naj jo podpre pri vzgoji
in naj bo tiho, če imajo neka pravila, ne pa da ji da kontra oziroma dela po svoje.
Pove, da se je vmes tudi spraševala, kam vodi tak odnos in kaj ona pravzaprav hoče od
odnosa. Pretehtala je dobre in slabe strani odnosa in ugotovila, da ji pravzaprav nič ne
manjka. Pove, da rada preživljata čas skupaj, zelo malo se pogovarjata, vendar se
razumeta.
»Slabe stvari so te, da včasih pride domov pijan ali pa ga ni doma, dobre stvari pa so,
da ti nič ne manjka, da imaš vsako leto dopust, greš smučati, imaš dovolj svobode,
kolikor je hočeš, nikoli ti ne reče, da kam ne smeš. Na koncu sem ugotovila, da mi nič
ne manjka. Za pogovore pa imam druge ljudi, moške in ženske.«

Mu pa je vmes nekoliko zamerila, ker se ni mogla toliko posvetiti svoji poklicni
dejavnosti, saj je bila moževa služba vedno pomembnejša. Ona je morala izbirati med
svojo kariero in vzgojo otrok ter se odločila za slednje. Pove, da se je čisto prilagodila
njemu in njegovi službi. Zdaj, ko je mož upokojen, imata več časa drug za drugega in
več stvari počneta skupaj, hkrati pa se ji zdaj tudi mož v nekaterih področjih bolj
prilagaja.
»Pomembno je, da partnerju ne daješ kontra, da ne delaš nekaj iz »inata«. Če bo on
vesel, bom tudi jaz.«
Pove, da je mož stres razbremenjeval predvsem z druženjem s sodelavci in občasnim
pitjem alkohola z njimi (kar jo je tudi motilo, saj pogosto ni vedela, kje je, ali pa je
prišel domov pijan. Poleg tega jo je motilo, da ga drugi – npr. občani vidijo pijanega,
pogosto pa je pil tudi med vikendi, s prijatelji), nikoli pa ni imel nekih posebnih
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hobijev, s katerimi bi se zaposlil. Kasneje se je odločila, da se z njim glede tega ne misli
več prepirati, zato se je pogosto umaknila, da ga ni videla pijanega, hkrati pa je tudi on
nekoliko popustil (sploh kasneje, ko je prevzel nekoliko bolj odgovorno delovno
mesto). Ugotovila je, da je zaradi tega ona pod stresom in ne mož, ki se je ob pitju in
druženju imel »fajn«. Kasneje je tudi on postal bolj ozaveščen glede zdravega načina
življenja. Pove, da so otroci opazili, ko je bil pijan, in mu to tudi kasneje, v odrasli dobi,
očitali.
»Ko sem mu očitala, koliko pije, je rekel, da je to edina stvar, ob kateri se lahko
sprosti.«
Glede subkulturnih vedenj pri njem nikoli ni opažala povišane kontrole ali občutka
nadzora, saj mu je tudi sama vedno povedala, kje in s kom je bila. Tudi komunikacija v
smislu dajanja ukazov ni bila značilna zanj. Je pa bila glavnina njune socialne mreže
omejena predvsem na njegove sodelavce.
Meni, da je za dober partnerski odnos pomembno, da sprejmeš človeka takega, kot je.
Nujno je skupno usklajevanje aktivnosti (če se eden posveti karieri, mora imeti drug čas
za otroke in to sprejeti). Pove tudi, da je potrebno sprejeti svoj poklic in poklic
partnerja.
»Za vse se odločimo sami. Če si se odločila, da boš trgovka, se ne razburjaj, če moraš
delati ob vikendih; če si se odločila, da boš medicinska sestra, se ne razburjaj, če delaš
čez praznike. Če se je moj partner odločil, da bo policist, potem ...«

Oseba G
Žena nedavno upokojenega policista navaja svoj subjektivni občutek, da je bil njen
partner kar precej pod stresom nekaj mesecev pred upokojitvijo (ocena 8). To pripisuje
njegovi osebnosti (dober človek, stvari se ga dotaknejo). Največ stresa so mu povzročali
slabi odnosi, ki so bili precej drugačni od odnosov, ki jih je bil navajen v začetku
kariere (npr. druženje, razumevanje). Pove, da so ona in otroci vedno opazili, ko je
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prišel slabe volje iz službe, vendar so ga takrat pustili pri miru in to ni bistveno vplivalo
nanje. Stres je pri njem opazila preko povzdignjenega glasu. Pove, da se je v takih
trenutkih običajno umaknila v drug prostor, njega pustila pri miru, dokler sam ni prišel
in začel komunicirati. Pove, da nikoli ni silila vanj. Opazila je, da se je v primerih, ko je
imel težave, zaupal njej in ne toliko sodelavcem. Še vedno pa se mož po vseh letih dela
spominja nekaj težjih dogodkov iz svoje kariere (npr. obravnava nesreče s smrtnim
izidom) in ima precej močne spomine nanje. Sam rešuje stres preko gibanja in dela v
naravi ter računalnika.
Pove, da je tudi ona delala večizmensko in je bilo pogosto zelo težko uskladiti dve
večizmenski službi s skrbjo za otroke, po drugi strani pa se je zaradi svojega dela hitro
navadila na njegov način dela. Zaradi njunega dela socialna mreža ni trpela, težje je
bilo, če sta med vikendi delala oba. Pove, da so njuni prijatelji vedeli, kakšno je njuno
delo in so se pravočasno pogovorili o srečanjih.
Glede komunikacije navaja, da z njo o službi pogosto ni govoril in to pripisuje
predvsem njegovi zaprti naravi. Pove, da on potrebuje kar dolgo časa, da o kakšni bolj
osebni stvari spregovori. V začetku zveze je imela s tem težave. Pove tudi, da se je
naučila, da ji je mož sam povedal in ni drezala vanj ali pa je ni niti zanimalo. S časom se
je navadila, da je tak človek, da o sebi ne govori veliko.
Od subkulturno tipičnih vedenj je z leti opazila nekoliko več ljubosumnosti in povečan
občutek nadzora z njegove strani (kje je bila, s kom je bila, kaj je delala) ter specifičen
način humorja, sploh v družbi sodelavcev.
Pove, da je bila za preživetje zveze nujna prilagodljivost (kot mlajša je bila še bolj
potrpežljiva, česar pa današnjim mlajšim generacijam primanjkuje in meni, da je to
razlog v številnih razvezah). Pomembno je tudi zaupanje.

Oseba H
Žena policista, zaposlenega na splošni postaji, ocenjuje partnerjev službeni stres v
zadnjem mesecu z oceno 5. Pove, da so bila obdobja, ko je bilo stresa več, vendar se je
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na samo delo in situacije tako navadil, da doma sploh ne govorita toliko o delu in službi,
kot sta v začetku. V začetku zveze ji je bilo pomembno, da ve, kaj partner dela in s čim
konkretno se ukvarja. S prihodom otrok pa se je zmanjšal čas za take pogovore oziroma
do pogovorov pride takrat, ko pride do problema in ko začutita, da pogovor potrebujeta.
Pove tudi, da se ji partner pogosto zaupa, saj ve, da ne bo nikomur povedala, njemu pa
pogovor pomeni neko olajšanje.
»Jaz mu ne morem svetovati, ga razumem, kaj doživlja in se olajša ... mu je lažje, če
pove ...«
Pove, da partnerju povzročijo stres tako organizacijske zadeve (npr. neprimerni
razporedi, kot so 5 nočnih služb zapored) kot tudi odnosi. Največji stres zanj pa so
seveda sodišča, predvsem odnos sodstva do policistov (ko jih na sodišču »tolčejo dol«
in sprašujejo o tem, ali so delali prav, to pa jih pogosto prizadene, sploh tiste, ki so
policisti s srcem. Mnogo jih nad pravico in sistemom obupa, saj jim le-ta ne nudi
zadosti zaščite v takih primerih).
Stres pri njem opazi čisto na somatski ravni (driska), predvsem pa postane utrujen, želi
veliko spati in počivati, nima življenjske energije in smili se sam sebi. Njegove reakcije
takrat vplivajo nanjo (tudi sama dela večizmensko) in potem nastanejo prepiri –
potrebno je uskladiti domače obveznosti in skrb za otroke kljub utrujenosti. Pomembno
je, da se takrat pogovorita, saj ju tak prepir »strezni«. Po drugi strani pa se drug v
drugega ne vtikata in spoštujeta dejstvo, da je nekdo imel bolj naporen dan v službi.
Pove, da se mož pogosto s sodelavci pogovarja o službi in službenih situacijah, saj se
dobro razumejo in si med sabo pomagajo. Meni, da imajo sodelavci pri težjih dogodkih
ključno vlogo. Zato je pomembno, da se na postajah dobro razumejo. V začetku zveze
jo je motilo, da ji ni povedal, kaj doživlja ali čuti (npr. po določenem težjem stresnem
dogodku), in je bil 14 dni tiho. To povezuje z njegovim karakterjem, ne toliko s policijo
in tipičnimi policijskimi vedenji. Sam razbremenjuje stres s športom in z druženjem s
sodelavci.
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»Ko kdaj govori o svojih izkušnjah in doživljanjih, skušaš nekaj dobrega iz tega
potegniti in si rečeš, da imaš srečo - kaj vse se zgodi v življenju ... tako skušam
razmišljati. In potem naju ne potolče toliko; sprejmeva, kar je.«
Na način policijskega dela se je z leti navadila – pove, da se ji je bilo v začetku zveze
težko navaditi na njegove nočne službe, predvsem je čutila razočaranje. Zaradi
večizmenskega dela, ki ga oba opravljata, pa se dogaja, da se kakšen teden vidita tudi le
po eno uro. Z namenom krepitve partnerskega odnosa imata skupne rituale (npr. pitje
kave) in skupne projekte. Partnerjevega dela med vikendi in prazniki se je zaradi svoje
službe hitro navadila, te dni pa potem nadoknadijo čez teden. Seveda je postalo težje, ko
je šel otrok v šolo. Otroci pogosto čutijo razočaranje, če mora oče podaljšati službo,
prav tako pa pri njunih prepirih takoj vprašajo, zakaj se prepirata.
Pove, da je način dela v policiji popolnoma spremenil njegovo socialno mrežo, ne
povezuje pa tega zgolj z delom v policiji.
Od subkulturnih vedenj ne opaža pretiranega ciničnega humorja, opaža pa način
komunikacije v smislu dajanja ukazov, sploh v odnosu do otrok, v smislu močne
avtoritete. Prav tako opaža dajanje večje pozornosti na okolico in podrobnosti (npr.
dobro pomnjenje registrskih številk).
Meni, da je za zadovoljujočo partnersko zvezo zelo pomembno, da partnerka sprejme,
da je mož policist, in da se zaveda, kakšno je njegovo delo (predvsem se je pomembno
pogovarjati, sploh v začetku zveze, saj tako partnerka dobi potrebne informacije o
njegovem delu). Če dobro spozna njegov način dela, potem ve, da pridejo situacije, ko
se ne more javiti na telefon ali pa poklicati, in s tem se zmanjšata tesnoba in strah pri
partnerki. Izredno pomembno je zaupanje (da partnerja spoznaš, kakšen je, kako reagira,
kako razmišlja, kaj naredi v nekih situacijah).
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8.2.2 Opis splošne strukture doživljanja partnerskega odnosa partnerk
policistov
Iz opravljenih intervjujev lahko sklepamo (subjektivna ocena raziskovalke), da so se za
udeležbo na le-teh odločile tiste partnerke policistov, ki so zadovoljne s partnerskim
odnosom. Večina jih navaja, da je za dober in uspešen partnerski odnos s policistom
potrebna velika mera prilagodljivosti, razumevanja partnerjeve službe, samostojnosti,
visoka raven organiziranosti, medsebojno spoštovanje in zaupanje, sprotno reševanje
problemov, odkritost in iskrenost, čas, namenjen pogovorom, izogibanje žaljivim
besedam in vedenjem, usklajevanje glede skupnih življenjskih vrednot in vzajemno
nudenje podpore.
Partnerke navajajo, da se je bilo v začetku zveze potrebno precej prilagoditi zahtevam
partnerjeve službe in njegovemu načinu dela, predvsem pa imeti realna pričakovanja,
kaj tovrstna služba prinaša. Pri večini sta bila v začetku zveze prisotna strah in
negotovost, predvsem v času partnerjevih nočnih služb in v času praznikov (nekoliko
manj pri tistih partnerkah, ki tudi same opravljajo večizmensko delo). Navajajo tudi, da
se je bilo še težje navaditi na partnerjev način dela, ko so dobili otroke in so bile
mnogokrat same. Vendar so se na to prilagodile z visoko mero samostojnosti (npr. ko je
partner v službi, se ravno tako z otroki udeležujejo raznih praznovanj) in načrtovanja
skupnega časa (npr. praznike praznujejo takrat, ko sta oba s partnerjem doma).
Povedo, da je izjemnega pomena dobra partnerska komunikacija in čas, namenjen
pogovoru. Večina jih meni, da za odnos ni koristno, da želiš od partnerja izsiliti
pogovor, četudi je partnerkam takrat, ko je mož tiho in se zapre vase, precej težje;
mnogo bolje je, da mu pustiš čas, ki ga potrebuje, in mu tako daš prostor, da kasneje
sam spregovori. Hkrati pa menijo, da je nadvse koristno, da partner o problemih govori
in jih ne potlači. Večina partnerk se zaveda, da njihovi partnerji o vsebini svoje službe
ne smejo govoriti; mnoge so se na to prilagodile tako, da jih niti ne zanima, kakšna je
vsebina njihovega dela, hkrati pa tudi večina meni, da je za njihovo dobro počutje
pogosto bolje, da ne vedo podrobnosti partnerjevega dela. Njihovo komunikacijo v živo
pogosto nadomešča telefon (preko slik in sporočil se krepi tudi partnerjeva interakcija z
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otroki in vpetost v družinsko življenje v času njegove odsotnosti). Partnerke v večini
navajajo, da je koristno, da je partner vpet v vzgojo otrok in hišna opravila, saj to služi
tudi kot ena od strategij preusmerjanja pozornosti iz službe na druga področja. Navajajo
tudi, da so se zaradi partnerjevega načina dela z leti naučile manj pričakovati v smislu
pomoči pri vzgoji in družinskih opravilih. Je pa lahko zaradi njihove pogoste odsotnosti
in nestalnega bioritma nekoliko otežena vzgoja otrok (podrt bioritem pri otrocih in
nekonsistentnost pri vzgoji).
Od tipično subkulturnih vedenj večina navaja, da so njihovi partnerji precej usmerjeni v
detajle in podrobnosti (dobri opazovalci okolice), pogosto v družbi svojih kolegov
uporabljajo specifičen humor in pogosto ne kažejo svojih čustev, v manjši meri pa
navajajo povišan cinizem, pretirano ljubosumnost ali nadzorovalno vedenje.

Glede zaznavanja stresa pri njihovih partnerjih povedo, da je le-ta pogosto pogojen z
medosebnimi odnosi na delovnem mestu, ne-podporo s strani vodstva in države do
policije ter s postopki na sodiščih. Njihovim partnerjem v večji meri povzročajo stres
organizacijski dejavniki kot pa operativno delo. Večina partnerk tudi ocenjuje, da je
njihov partner precej pod stresom (najpogostejša ocena je 8), kar se pri njih
najpogosteje vidi preko umika in zaprtosti vase, povišane fizične utrujenosti,
nespečnosti, miselne odsotnosti, povišane razdražljivosti in nestrpnosti do drugih, s tem
pa tudi drugačne komunikacije.
Kot najpogostejše individualne strategije spoprijemanja s stresom navajajo, da se
njihovi partnerji poslužujejo športnih aktivnosti, hobijev ter druženja s prijatelji, same
pa jim pri spoprijemanju najpogosteje pomagajo tako, da jim nudijo dovolj prostora za
mir in umik, ko to potrebujejo, ter za pogovor, ko so nanj pripravljeni. Večina partnerk
kaže visoko mero razumevanja za partnerjev poklic in visoko mero empatičnosti
(zavedanje, da je partnerjev poklic potreben, nevaren in premalo cenjen).
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9. RAZPRAVA
Glede na to, da sta v slovenski policiji najpogostejša dejavnika, zaradi katerih se
policisti obračajo po pomoč k psihologu oziroma zaupniku, delovni stres in družinske
težave (Tabela 2), je nujno nasloviti obe področji.
V naši raziskavi se je pokazala statistično pomembna razlika v aritmetičnih sredinah
med operativnim in organizacijskim stresom, in sicer slovenski policisti doživljajo več
organizacijskega stresa v primerjavi z operativnim. Pri samem operativnem stresu se je
sicer pokazalo (Tabela 17), da so najbolj obremenilni dejavniki delo z dokumentacijo
oziroma pretirana birokracija - kar v svojih raziskavah navajajo tudi Ortega, Brenner in
Leather (2007, 37), pomanjkanje časa za druženje z družino in prijatelji zaradi same
narave dela, soočanje s travmatičnimi dogodki (nesreče, smrti, družinsko nasilje,
poškodbe ...), utrujenost (izmensko delo, preobremenjenost, opravljanje nadur), delo
ponoči in skrb za zdravo prehranjevanje med službo oz. delovnim časom. V najmanjši
meri pa policisti doživljajo operativni stres (Tabela 17) zaradi poklicne stigme, ki jo
čutijo družina oziroma prijatelji, pomanjkanja razumevanja njihovega poklica s strani
družine in prijateljev, vzdrževanja družabnega življenja izven delovnega mesta in
vzdrževanja prijateljskih vezi z ljudmi izven službe. Kar pa je zelo dobro, saj kot navaja
Schmiedel (2001, 68), so pomanjkljivi socialni stiki s prijatelji lahko vzrok za večje
izgorevanje oziroma so stiki s prijatelji pomemben socialni dejavnik, ki pomaga pri
preprečevanju stresa in samem spoprijemanju z njim (Bodenmann in Shantinath 2004,
478).
Na področju organizacijskega stresa so za slovenske policiste najbolj obremenilni
dejavniki (Tabela 17) pomanjkanje kadra (kar je skladno z rezultati raziskav iz tujine,
npr. McCreary in Thompson 2006, 495; Wu 2009, 259), pogoste spremembe
zakonodaje in pravilnikov, preveč administrativnih nalog pri delu, togost zakonodaje in
birokracije,

občutek,

da

ista

pravila

ne

veljajo

za

vse

v

kolektivu

(pristranost/favoriziranje nekaterih), pomanjkanje sredstev in neprimerna oprema
(podobno opažajo tudi McCreary in Thompson (2006, 495) ter Wu (2009, 259)).
Policisti pa poročajo o najmanj stresa (Tabela 17) zaradi prezira s strani sodelavcev v
primeru njihove poškodbe ali bolezni, sodelovanja in odnosov s sodelavci, prevzemanja
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odgovornosti za opravljeno delo ter zaradi odnosa in stika z nadrejenimi. Slednje pa je
dober zaščitni dejavnik pri uravnavanju konflikta med službenim in družinskim
življenjem, hkrati pa je lahko vir dobre opore pri samem spoprijemanju s službenim
stresom (Brotheridge in Lee 2005, 207).
Po drugi strani v raziskavi sodelujoče partnerke policistov opažajo, da so za njihove
partnerje najbolj moteči dejavniki na delovnem mestu predvsem odnosi (med sodelavci
in z nadrejenimi), neenakomerna razporeditev delovnih nalog oziroma pristranost - tudi
Gacher, Savage in Torgler (2011, 73) navajajo, da občutek neenakega obravnavanja na
delovnem mestu vodi v višji stres in slabši odnos do dela. Partnerke kot pogoste
stresorje navajajo tudi sodelovanje v postopkih na sodišču - povedo, da imajo njihovi
partnerji zelo malo podpore v delovnem okolju, kadar pride do situacije, ki se
obravnava na sodišču, kar se sklada z ugotovitvami Gavez (2011, 17). Partnerke tudi
navajajo, da policisti doživljajo stres zaradi pomanjkljivega spoštovanja s strani širše
javnosti, saj le-ta ne razume njihovega dela, podobno navajajo tudi Burke (1998, 346) in
Wang idr. (2014, 335). Kot ugotavljata tudi Ménard in Arter (2013, 1), sta kritika in
stigma s strani širše javnosti v kombinaciji s slabo podporo znotraj organizacije pogost
vzrok visokega stresa pri policistih.
Pokazala se je tudi statistično pomembna pozitivna korelacija (Tabela 15) med obema
vrstama stresa – policisti, ki doživljajo več operativnega stresa, doživljajo tudi več
organizacijskega in obratno. Rezultati so tudi pokazali (Tabela 18 in Tabela 19), da o
največji meri operativnega stresa poročajo policisti, zaposleni na postajah prometne
policije, medtem ko o največ organizacijskega stresa poročajo policisti, zaposleni na
mejnih postajah. Operativnega in organizacijskega stresa je najmanj pri policistih, ki
delujejo v drugih enotah (postaja vodnikov službenih psov, policijska postaja za
izravnalne ukrepe ali notranja organizacijska enota). Ugotovili smo (Tabela 21, Tabela
22 in Tabela 23), da imajo policisti, ki delajo večizmensko, statistično pomembno višje
izražen operativni in organizacijski stres ter tudi delovno izgorelost in izgorelost v
odnosu do ljudi kot policisti, ki delajo enoizmensko. Vzroki za to so najverjetneje
spremembe v cirkadianem ritmu, ki uravnava različne telesne procese, hkrati pa vpliva
tudi na naše razpoloženje (Caroly 2011, 72). V raziskavi se je pokazalo (Tabela 24,
Tabela 25 in Tabela 26), da obstajajo statistično pomembne razlike v doživljanju stresa
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med vodstvenimi in ne-vodstvenimi delovnimi mesti. Policisti, ki niso na vodstvenih
delovnih mestih, poročajo o višjem operativnem in organizacijskem stresu ter delovni
izgorelosti kot vodstveni delavci. To lahko najverjetneje pojasnimo z obstoječim
kariernim sistemom v policiji, kjer se pogosto pričakovanja posameznikov glede
napredovanj ne uresničijo, zato so pogosto prisotni občutki razočaranosti. V primerih,
ko je posameznik večkrat razočaran, se lahko zmanjša njegova pripadnost organizaciji, s
tem pa tudi učinkovitost (Gavez 2011, 17).

S temi ugotovitvami lahko potrdimo Hipotezo 1 (Slovenski policisti pri svojem delu
zaznavajo več organizacijskega stresa v primerjavi z operativnim). Naše ugotovitve se
skladajo z drugimi raziskavami (npr. McCreary in Thompson 2006, 501; Mikkelsen in
Burke 2004, 442), kjer prav tako ugotavljajo višjo izraženost in pogostost
organizacijskega stresa v primerjavi z operativnim. Dnevni organizacijski stresorji so
pogosto kronične narave, lahko dolgoročno vodijo v nezadovoljstvo in višji generalni
življenjski stres ter imajo največji vpliv na počutje in delovno zadovoljstvo
posameznikov (Basińska in Wiciak 2013, 253).
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se visoka izgorelost kaže pri vsaj polovici našega
vzorca. Pokazalo se je (Tabela 6), da slovenski policisti od treh področij izgorelosti
doživljajo največ osebne izgorelosti, najmanj pa jo doživljajo v odnosih do ljudi.
Skupen povprečni rezultat vseh treh področij izgorelosti smo primerjali z rezultatom
raziskave PUMA (Borritz in Kristensen 2004, 8), kjer je bila visoka izgorelost določena
z oceno 50 in več. V našem primeru (Tabela 8) je bila skupna ocena statistično
pomembno nižja od tega rezultata, iz česar lahko sklepamo, da slovenski policisti sicer
izgorevajo, vendar tega rezultata ne uvrščamo v kriterij visoke izgorelosti. 41 %
udeležencev pa dosega rezultat, ki je enak ali višji tej vrednosti, kar jih uvršča v
področje visoke izgorelosti. S tem lahko Hipotezo 2 ovržemo.

Ko smo preverjali izgorelost glede na tip postaje, v kateri so policisti zaposleni (Tabela
18, Tabela 19, Tabela 20), se je pokazalo, da dosegajo rezultate visoke izgorelosti
policisti, zaposleni na postajah mejne policije (ti dosegajo rezultate, višje od 50 točk, na
področju osebne izgorelosti, delovne izgorelosti ter skupne izgorelosti). To lahko
pojasnimo z morebitnimi slabšimi odnosi na delovnem mestu, ki so posledica manjše
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mere pozitivnih interakcij in možnosti za pogovor med njimi (zaradi same narave dela)
ter posledično morebitnih kroničnih in nerazrešenih konfliktov (Maslach in Leiter 1997,
13). O najmanj delovne in skupne izgorelosti poročajo policisti, ki delujejo na drugih
enotah, medtem ko se najnižja izgorelost v odnosu do ljudi in osebna izgorelost kažeta
pri policistih, ki delajo na postajah prometne policije. Pokazale so se tudi statistično
pomembne pozitivne korelacije med posameznimi področji izgorelosti. Policisti, ki
doživljajo več osebne izgorelosti, doživljajo tudi več delovne izgorelosti in izgorelosti v
odnosu do ljudi.

Prav tako nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v izgorelosti glede na starost. V raziskavi
so se pokazale statistično pomembne razlike na vseh treh področjih izgorelosti in v
skupni izgorelosti glede na starost. S »post-hoc« testi smo pokazali, da sta si starostni
skupini 20-30 let in 31-45 let glede izgorelosti precej podobni, statistično pomembno pa
se od njiju razlikuje starostna skupina 46 let in več (Tabela 12 in Tabela 13). Skupna
izgorelost je najvišja pri policistih, starih med 31 in 45 let, medtem ko policisti, stari 46
let in več, poročajo o najmanj izgorelosti (Tabela 9). Na področju osebne izgorelosti se
je pokazalo, da je le-ta najbolj prisotna pri policistih med 31. in 45. letom, najmanj pa
pri starejših od 46 let. Delovno izgorelost v podobni meri doživljajo policisti v starostni
skupini od 20 do 30 let in od 31 do 45 let, medtem ko jo starejši policisti doživljajo
manj. Izgorelost v odnosu do ljudi, ki je pri vseh treh starostnih skupinah najnižje
izražena, je prav tako najvišja v skupini od 31 do 45 let, najnižja pa pri starejših od 46
let.
Tako Hipotezo 3 (Izgorelost se v večji meri kaže pri starejših policistih) ovržemo.
Pokazalo se je namreč, da sta najbolj ranljivi starostni skupini policistov, ki doživljajo
izgorelost, skupini med 20 in 30 ter 31 do 45 let. Sklepamo lahko, da je v tej starosti še
posebej pomembno usklajevanje med poklicnim in družinskim življenjem (policisti si v
tem obdobju ustvarjajo družino, dom, imajo mlajše otroke), hkrati pa jim je pomemben
razvoj njihove kariere in delovna uspešnost. Starejši policisti imajo v večini že odrasle
(in preskrbljene) otroke, uspeli so si ustvariti osnovne materialne življenjske pogoje,
pogosto pa opravljajo tudi dela stalnih dežurnih ali pa zasedajo druga delovna mesta, ki
niso toliko izpostavljena terenskemu delu. Pri starejših policistih je osebna izgorelost
najvišje izražena, medtem ko je najnižja izgorelost v odnosih do ljudi. Pri najmlajši
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skupini policistov je prav tako najnižje izražena izgorelost v odnosih do ljudi, delovna
in osebna izgorelost pa sta izraženi v podobni meri. Naši rezultati so nekoliko drugačni
od rezultatov, ki so jih v raziskavi na britanskih policistih dobili Ortega, Brenner in
Leather (2007, 42) in kjer so največ stresa in izgorelosti opažali pri najstarejših
policistih, predvsem zaradi kroničnih interpersonalnih konfliktov in vse večjih delovnih
odgovornosti. Po drugi strani pa se naši rezultati približujejo ugotovitvam avtorjev
Johnson, Todd in Subramanian (2005, 7), ki ugotavljajo, da imajo mlajši policisti v
primerjavi s starejšimi manj učinkovite strategije spoprijemanja s stresom pri delovno
bolj kritičnih dogodkih, so manj odporni nanje ter so bolj podvrženi višjim pritiskom v
kritičnih situacijah, zato je najverjetneje, da so tudi bolj podvrženi izgorevanju.
Rezultate lahko razložimo tudi z ugotovitvami avtorjev Mikkelsen in Burke (2004,
437), ki prav tako ugotavljata več konfliktov med delom in družino ter posledično več
zdravstvenih težav pri mlajših policistih in policistih, ki redno opravljajo izmensko delo.
Možnost pojava izgorevanja pri policistih v Sloveniji je precej visoka, saj prihaja do vse
večje kadrovske okrnjenosti (kar posledično pomeni več dela in s tem manj možnosti za
fleksibilne urnike), povečanega občutka razvrednotenja dela in slabih nagrad zanj (kar
pogosto kot vzrok za izgorelost navajata tudi Maslach in Leiter (1997, 12)), odsotnosti
občutka pravičnosti oz. enake obravnave in zaradi same narave dela, ki pogosto zahteva
obsežno delo z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah (Čebašek-Travnik 2002, 182).
V nadaljevanju smo preverjali, ali policisti, ki kažejo več izgorelosti, čutijo manj
zadovoljstva s partnerskim (Hipoteza 4: Policisti, ki kažejo več izgorelosti, so manj
zadovoljni s partnerskim življenjem) in z družinskim življenjem (Hipoteza 5: Policisti,
ki kažejo več izgorelosti, so manj zadovoljni z družinskim življenjem). Policisti so v
povprečni meri zadovoljni s partnerskim življenjem (Tabela 6) - povprečna ocena znaša
4,99, oziroma povprečni seštevek točk 24,96, kar je nižje od povprečja, ki ga navajajo
raziskovalci in znaša 26,80 do 28,58 točk (Ward idr. 2009, 420). Slovenski policisti pa
so tudi nekoliko manj zadovoljni z družinskim življenjem; povprečna ocena je 4,72,
oziroma skupni seštevek 23,62 točk, kar je ponovno v spodnji polovici povprečja (23-25
točk), ki ga navajajo raziskovalci (Zabriskie in Ward 2013, 452).
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Pokazalo se je (Tabela 23), da ni statistično pomembnih razlik v doživljanju
zadovoljstva s partnerskim in družinskim življenjem pri policistih, ki delajo
enoizmensko, ali tistih, ki delajo večizmensko, so pa slednji v povprečju nekoliko manj
zadovoljni z obema področjema, kar lahko pojasnimo s tem, da nočno oziroma
izmensko delo zaznamuje družinsko in socialno življenje. Prav tako ne prihaja do
statistično pomembnih razlik med vodstvenimi in ne-vodstvenimi delavci glede
zadovoljstva s partnerskim odnosom in družinskim življenjem (Tabela 26), vendar
imajo vodstveni delavci obe področji zadovoljstva višje izraženi, kar lahko povezujemo
z večjo možnostjo razporejanja svojega dela, manjšo mero izmenskega dela in večjo
avtonomnostjo na delovnem mestu.
Pokazale so se statistično pomembne korelacije – policisti, ki doživljajo več osebne
izgorelosti, so manj zadovoljni s partnerskim odnosom in družinskim življenjem
(Tabela 14). Prav tako tudi tisti, ki doživljajo več delovne izgorelosti ali izgorelosti v
odnosih do ljudi, zaznavajo nižje partnersko in družinsko zadovoljstvo. Tudi skupni
rezultat izgorelosti se negativno povezuje z družinskim in partnerskim zadovoljstvom.
Torej bolj kot je posameznik podvržen izgorelosti, manj je tudi zadovoljen s
partnerskim odnosom in družinskim življenjem. To lahko pojasnimo tudi z
ugotovitvami, ki jih navaja Burke (1998, 347) - nivo policistove izgorelosti vpliva na
interakcijo s partnerko in otroki. Policisti, ki doživljajo večjo stopnjo izgorelosti,
poročajo o večji intenziteti in pogostosti doživljanja jeze, hkrati pa imajo višjo potrebo
po tem, da več časa preživijo zdoma in so tako manj vpeti v družinsko okolje. S tem pa
se zmanjšuje njihovo zadovoljstvo s partnerskim in z družinskim življenjem. Hipotezo 4
in Hipotezo 5 lahko torej potrdimo.
Ugotovili smo in s tem potrdili Hipotezo 6 (Policisti, ki doživljajo več organizacijskega
in operativnega stresa, so manj zadovoljni z družinskim in partnerskim življenjem), da
obstajajo statistično pomembne negativne korelacije med doživljanjem stresa in
zadovoljstvom s partnerskim odnosom in družinskim življenjem (Tabela 15). Policisti,
ki doživljajo višji operativni stres, občutijo manj zadovoljstva s partnerskim odnosom in
manj zadovoljstva z družinskim življenjem. Prav tako so policisti, ki doživljajo višji
organizacijski stres, manj zadovoljni s partnerskim in družinskim življenjem v
primerjavi s policisti, pri katerih je le-ta izražen v manjši meri.
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Te rezultate lahko dobro razložimo s »teorijo razlivanja« – policisti, ki doživljajo visok
stres in seveda posledično višjo izgorelost, bodo manj zadovoljni s partnerskim
odnosom in z družinskim življenjem. Stres, ki ga posameznik izkusi na nekem področju
(bodisi v službi ali v družini), bo prizadel tudi njegova druga področja, saj razlivanje
poteka intrapsihično (Lavee in Ben-Ari 2007, 1022). Kronični delovni stresorji (v večini
organizacijski) se tako preko procesa razlivanja povezujejo s partnerskimi konflikti in
nezadovoljstvom. Posameznik negativna občutja, ki jih je doživel na delovnem mestu,
nese domov, to razpoloženje pa se razlije v druge odnose. Delovni stres, ki se razliva v
partnerski odnos, pogosto zmanjšuje kvaliteto partnerske komunikacije in zmanjšuje
čas, ki ga partnerja preživita skupaj. S tem se zmanjša vpletenost partnerja v življenje
drugega partnerja, manj komunicirata o skupnih željah, vrednotah in ciljih, postajata vse
bolj odtujena, povečajo se zakonski konflikti, ki vodijo v večje nezadovoljstvo
(Bodenmann in Shantinath 2004, 475). Poleg tega, kot kažejo tudi raziskave
(Bodenmann, Ledermann in Bradbury 2007, 568), je zadovoljstvo s partnerskim
odnosom bolj odvisno od dnevnih obremenitev kot pa od večjih kritičnih življenjskih
dogodkov, saj partnerja pogosteje akumulirata dnevni stres, kar vpliva na
uravnoteženost odnosa, ki ga partnerja želita vzpostaviti. Potrditev hipoteze si lahko
razložimo tudi z raziskavo avtorjev Brotheridge in Lee (2005, 203), in sicer visok
dnevni stres in delovna preobremenjenost napovedujeta visok vpliv delovnih stresorjev
na družinsko življenje, kar posledično vodi v preobremenjenost v družinskem okolju,
kar se kaže v obliki povišanih konfliktov, jeze in umika. Tukaj zasledimo mehanizem
projekcijsko – introjekcijske identifikacije. Partner, ki pride iz službe z nepredelanimi
čustvenimi vsebinami, le-te projicira v partnerja in otroke z namenom razrešitve teh
čustvenih stanj. Ker pa družina v tem primeru nima direktnega dostopa do izvira
samega stresa, mu tudi ne more nuditi prostora za primerno razrešitev tega stanja.

Po drugi strani pa, kot ugotavljajo Van Steenbergen, Kluwer in Karney (2014, 182), tisti
posamezniki, ki jim delo daje energijo in možnost razvoja novih spretnosti, lažje
usklajujejo partnerske in družinske obveznosti in so bolj zadovoljni s partnerskim in
družinskim življenjem. To se je pokazalo s potrditvijo Hipoteze 7 (Policisti, ki bolje
usklajujejo službo in družino, so bolj zadovoljni z družinskim življenjem), kjer smo
ugotavljali povezanost med usklajevanjem službe in družine ter zadovoljstvom z
družinskim življenjem (Tabela 16). Policisti, ki so bolj zadovoljni z družinskim
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življenjem, tudi uspešneje usklajujejo službo in družino, prav tako velja tudi obratno.
Ugotovili smo tudi (Tabela 33), da obstaja negativna korelacija med izgorelostjo in
usklajevanjem družinskega in službenega življenja. Naši rezultati sovpadajo z
ugotovitvami predhodnih raziskav, in sicer Wu (2009, 260) navaja, da je konflikt med
delom in družino zanesljiv napovedovalec izgorelosti, kaže pa se tudi obratno –
izgorelost, predvsem emocionalna izčrpanost, se povezuje z večjim konfliktom med
delom in družino (Dollard idr. 2010, 238).
V nadaljevanju bomo skušali pojasniti nekatere vidike partnerskega odnosa, kot jih
navajajo partnerke policistov, in s tem skušali odgovoriti na naše raziskovalno vprašanje
(Kako glede na policistovo poklicno obremenjenost doživljajo kvaliteto partnerskega
odnosa in kvaliteto družinskega življenja partnerke policistov).
Partnerke še aktivnih policistov prepoznavajo, da je njihov partner pod stresom (največ
jih navaja subjektivno oceno njihovega stresa 8); opažajo tudi, da se ta stres prenaša
nanje ali na otroke, podobno kot sta v njuni raziskavi ugotovila tudi Alexander in
Walker (1996, 242). Navajajo, da so najpogostejši vedenjski vzorci, preko katerih
prepoznajo, da je njihov partner pod stresom, povišana razdražljivost, sprememba v
komunikaciji in umik, kar kot tipične stresne vedenjske vzorce navaja tudi Mikolaj
(2004, 7). Tudi Story in Repetti (2006, 690) ugotavljata, da so najpogostejši vedenjski
vzorci, ki so posledica službenega stresa in se kažejo v partnerskem odnosu, povišana
jeza, umik, zaprtost vase, nestrpnost in posledično nižje zadovoljstvo. Podobno navajata
tudi Bodenmann in Shantinath (2004, 479) - partnerji, ki so pod stresom, se od svojih
partnerjev pogosto umikajo.
O lastnem umiku pa govorijo tudi njihove partnerke - v primerih, ko začutijo, da njihovi
partnerji potrebujejo čas zase ali pa so nekoliko razdražljivi in o svojem počutju nočejo
govoriti, se za kratek čas umaknejo. Kratkoročni umik je lahko sicer pozitivna
partnerska strategija, ki je v vlogi individualne emocionalne regulacije, ki posledično
vodi v uspešnejšo komunikacijo, vedenje in v boljše reševanje konfliktov (Bloch, Haase
in Levenson 2014, 130), oziroma, kot navajata Lavee in Ben-Ari (2007, 1031), je
povečana diadna distanca v obdobjih stresa lahko upravljavec bližine-oddaljenosti, ki
služi kot zaščitna strategija odnosu. Če pa ti umiki postanejo daljši in pogostejši, imajo

150

negativne posledice za partnerski odnos – tiho premlevanje o problemu enega partnerja
in posledično umik drugega, ko le-ta zazna, da partner ni toliko zainteresiran za njun
odnos, sta pogosta napovedovalca poslabšanja partnerskega odnosa (King in Delongis
2014, 460). Nekaj partnerk navaja, da tudi same čutijo povišano razdražljivost ali nemir
takrat, ko so njihovi partnerji pod stresom, predvsem takrat, ko o tem ne želijo govoriti.
Kot navajata Lavee in Ben-Ari (2007, 1022), se partnerjev stres pogosto »razlije« na
drugega partnerja preko procesa prenosa čutenj (projekcijska identifikacija), hkrati pa je
partner, ki je negativno razpoložen, še bolj dovzeten za negativne afekte drugega
partnerja. Prenos čutenj je še posebej prisoten pri tistih parih, ki imajo visoko generalno
zadovoljstvo s partnerstvom – ko bo torej en partner pod stresom in slabšega
razpoloženja, se bo to v večji meri poznalo tudi na drugem partnerju. Negativno
razpoloženje pri obeh partnerjih pa lahko vodi tudi v povečano diadno distanco in v
slabši odnos na dolgi rok. Povišan stres pri enem partnerju ima tako negativne posledice
na zakon in interakcijo s partnerjem ter povišuje emocionalno vzburjenost v njuni
komunikaciji (Roberts in Levenson 2001, 1054).
Poleg zgoraj naštetega nekatere partnerke prepoznajo, da je njihov partner pod stresom,
s povečanjem njegove fizične in čustvene izčrpanosti. Kot navajata Roberts in Levenson
(2001, 1054), stresno delo povzroča povišano delovanje kardiovaskularnega in
elektrodermalnega sistema, ki delujeta povišano tudi med partnersko interakcijo – s tem
pa se kaže povišano izražanje jeze, manj tolerantnosti in manj pozitivnih čustev.
Partnerke kot najpogostejšo partnerjevo strategijo za premagovanje stresa navajajo
športno aktivnost. Poleg tega jih večina pove, da je njihovim partnerjem koristno, če se
lahko o situaciji, ki so jo doživeli na delovnem mestu, pogovorijo s sodelavci. Podoben
pozitiven učinek dobrih odnosov in pogovora s sodelavci navajajo tudi raziskovalci slaba podpora in nezaupanje med sodelavci sta povezana z višjim delovnim stresom, saj
stres, povezan s službo, pogosto razumejo le sodelavci, ki imajo podobne izkušnje
(Ortega, Brenner in Leather 2007, 37). Pomembno se je torej zavedati, kakšen vpliv ima
lahko kolektiv na posameznika, še posebej, če le-ta doživi težji stresni oziroma
travmatični dogodek. Dobra kolektivna podpora tako zmanjšuje posledice PTSM in
pomaga pri okrevanju (Haisch in Lawrence 2004, 227; Mayer idr. 2012, 1; Huddleston,
Stephens in Paton 2007, 204). Tudi Burke (1998, 347) navaja, da je pri premagovanju
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službenih stresorjev najbolj učinkovit pogovor s sodelavci. Za policiste, ki bodo torej
iskali socialno podporo ali pogovor (pri sodelavcih ali pri partnerju) ter se bodo aktivno
lotili reševanja problemov in zmanjševanja stresorjev, bo stres imel manjše dolgoročne
posledice, hkrati pa bodo doživljali tudi manj konflikta med delom in družino. Podobno
navajata Brotheridge in Lee (2005, 207) - različni socialni viri spoprijemanja (npr.
podpora nadrejenih, sodelavcev, partnerjev in prijateljev) so dober blažilec za
uravnavanje konflikta med delom in družino. Podpora nadrejenega in sodelavcev
znižuje občutke stresa, preobremenjenosti in želje po opustitvi delovnega mesta,
medtem ko podpora partnerja vpliva na zadovoljstvo v družinskem okolju.
Večina partnerk tudi navaja, da pogosto njihovi partnerji doma ne želijo ali ne smejo
govoriti o službi in se zaprejo vase. Kot pravita Page in Jacobs (2011, 19), policisti
pogosto nočejo obremenjevati svojcev ali prijateljev s službenimi problemi in z nekomunikacijo želijo ustvariti »zaščitni mehur« okoli družin, da bi jim prihranili stresne
vidike njihovega dela (Miller 2007, 23). Nekatere partnerke so se temu prilagodile tako,
da jih partnerjeva služba oziroma vsebina dela sploh ne zanima, nekatere pa se za nekaj
časa umaknejo in počakajo, da partner sam pride do njih in pove, kar želi povedati.
Hkrati pa se o občutkih, ki jih policisti doživljajo na terenu, in o občutkih, ki jih ob
pomanjkanju informacij doživljajo partnerke, redko pogovarjajo in so tako partnerke
pogosto prepuščene same sebi pri soočanju s temi občutki (o čemer govorita tudi Borum
in Philpot 1993, 127). Za zdrav partnerski ali družinski sistem je nujna pretočnost
informacij, predvsem globokih čustvenih informacij (Gostečnik 2004, 85-86). Nekaj
partnerk navaja, da so njihovi partnerji izredno močne osebnosti, s čimer poudarjajo, da
svojih čustev pogosto ne kažejo in jih znajo močno kontrolirati. Sicer kot navajata
Borum in Philpot (1993, 127), je samorazkrivanje v partnerskem odnosu nujna sestavina
dobrega odnosa, prav tako pa je izražanje čutenj najpomembnejše sredstvo pri
zmanjševanju stresa in posledic posttravmatske anksioznosti, saj vodi v izboljšanje
imunskega delovanja posameznika (Stephens in Long 1998, 250). Zanikanje lahko
pogosto oslabi partnersko vez, pri posamezniku pa še bolj naraščajo občutki izgorelosti,
negativizma, cinizma in izčrpanosti (Johnson, Todd in Subramanian 2005, 6).
Predvsem pa, kot navajata Page in Jacobs (2011, 20), se ob tem, ko so policisti pod
pritiskom in svoja čutenja zadržijo zase, ustvari večja distanca do partnerke. Izogibanje
pa je lahko tudi vzrok komunikacijskih problemov v partnerskem odnosu, kar pogosto
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navajata Bodenmann in Shantinath (2004, 478) - pod stresom se zmanjšata kvaliteta
partnerske komunikacije in pozitivne partnerske interakcije, povečajo pa se negativna
vedenja (kriticizem, umik, bojevitost, prezir).
Večina sodelujočih partnerk meni, da je za uspešen partnerski odnos nujna učinkovita
komunikacija. Ne samo v smislu usklajevanja glede skrbi za otroke in gospodinjstva,
temveč tudi komunikacija, ki naslavlja občutke in počutje partnerja. Povedo, da skušajo
pogosto same spodbuditi komunikacijo pri partnerju oziroma počakajo, da je partner
pripravljen nanjo. V tem primeru je nujno (kot navajajo Bloch, Haase in Levenson
2014, 138), da sta oba partnerja sposobna visoke emocionalne regulacije, ki vodi v bolj
učinkovite komunikacijske vzorce in s tem v večje zakonsko zadovoljstvo. Predvsem so
ženske tiste, ki v večji meri uravnotežijo partnerski odnos z učinkovito regulacijo
afektov in tako predstavljajo emocionalni steber družine.
Večina partnerk navaja, da je za dober partnerski odnos pomembno zaupanje, o čemer
govorita tudi avtorja Mathew in Anderson (2013, 245). Pomembno je torej, da je par
učinkovit pri reševanju problemov in ima pozitiven pogled na partnerstvo in doseganje
skupnih ciljev. Višje partnersko zaupanje je tako povezano tudi z manj umika in
konflikti. Partnerke navajajo, da je izredno pomembno skupno preživljanje časa, na kar
opozarjajo tudi mnogi avtorji (npr. Mathew in Anderson 2013, 245; Ward idr. 2014,
607). Zato je priporočljivo, da se pari, ki želijo dvigniti raven zadovoljstva, vključujejo
v skupne aktivnosti (npr. sodelovanje pri gospodinjskih opravilih, skupni hobiji itd.).
Poleg tega sodelujoče partnerke navajajo, da skušajo ohranjati svoje hobije in socialno
mrežo ter se zaradi moževega načina dela popolnoma niso odpovedale svojemu
življenjskemu stilu. Kot navajata tudi Page in Jacobs (2011, 20), je izredno pomembno,
da policistova partnerka ohranja svoje hobije in druženje z drugimi ljudmi, saj se bo s
tem čutila manj zapostavljeno. Tudi policisti, ki ohranjajo svojo socialno mrežo in
ohranjajo stike s prijatelji izven policije, so manj podvrženi izgorevanju in vplivom
stresa na njihovo življenje (Schmiedel 2001, 68). Tudi v naši raziskavi se kaže, da
vzdrževanje družabnega življenja izven delovnega mesta večini policistov ne
predstavlja velikega stresorja, podobno pa navajajo tudi njihove partnerke, ki pravijo, da
je za vzdrževanje socialnih odnosov potrebna velika mera dobrega načrtovanja
aktivnosti.
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V splošnem se je tudi pokazalo, da imajo sodelujoče partnerke visoko razumevanje do
partnerjevega poklica (kot so pokazali tudi rezultati anket - policisti v manjši meri
doživljajo stres zaradi morebitnega nerazumevanja njihove službe s strani partnerk) in
so tudi zelo empatične. Slednje pa je nujno pri razumevanju partnerjevega stresa, saj,
kot navajajo Bodenmann, Ledermann in Bradbury (2007, 568), so dnevni stresorji
pogosto prezrti, posameznik in njegov partner se jih niti ne zavedata, zaradi česar je v
odnosu manj empatije, kar lahko pripelje do večjega nezadovoljstva v odnosu. Prav tako
partnerke navajajo, da je za uspešen odnos pomembno razumevanje partnerjevega
poklica (kar že ugotavlja Miller (2007, 21)) in predvsem, da cenijo ta poklic. Verjetno
se to sklada z ugotovitvami Bergmanna idr. (2014, 701), ki pri terapevtskem delu z
vojaškimi pari ugotavljajo, da so s partnerskim odnosom bolj zadovoljni tisti vojaki,
katerih partnerke razumejo pomen njihove službe in poklica (predvsem zavedanje, da je
poklic potreben, pomemben in cenjen ter ima pomemben in pozitiven vpliv na druge
ljudi). Predvsem pa, kot se je tudi pokazalo v intervjujih, partnerke pogosto nudijo
podporo partnerjem – tako emocionalno kot tudi operativno. Kot navajajo same, je
pomembno, da je emocionalna podpora adekvatna – da torej partnerja ne silijo v
pogovor in da nudijo podporo, ko je sam pripravljen nanjo. Kot navajajo Schmiedel
(2011, 138) ter Brock in Lawrence (2008, 13), je pri uravnavanju stresa velikega
pomena primerna podpora rahločutnega partnerja, ki zna prepoznati partnerjeve potrebe
in zna izraziti sočutje. Je pa res, da se lahko ob kroničnih stresorjih ta podpora občutno
zmanjša, saj partnerju začne primanjkovati kapacitete za nudenje podpore, hkrati pa se
slabša tudi partnerski odnos (Iida idr. 2008, 460). Glede na to, da po navedbah partnerk
policisti pogosto ne pokažejo, kaj čutijo, s tem ne izražajo aktivne želje po iskanju
podpore, zaradi česar je lahko posledično v odnosu prisotne tudi manj podpore.
Pomembno je, da posamezniki občasno tudi sami izrazijo željo po podpori, saj le-to
zagotavlja večjo verjetnost, da bodo podporo tudi dobili (Iida idr. 2008, 461). Kot velik
del podpore partnerke navajajo tudi pomoč širše družine. Tudi v primerih nudenja
podpore, o katerih so govorile partnerke, so se pokazale pozitivne oblike diadnega
spoprijemanja, še posebej različne oblike podpornih diadnih aktivnosti (pomoč pri
dnevnih opravilih, praktični nasveti, empatično razumevanje, pomoč pri preokvirjanju
situacije, verjetje v partnerjeve kapacitete, solidarnost do partnerja) in skupne oblike
spoprijemanja (skupno reševanje problemov, iskanje informacij, delitev čustev, skupna
relaksacija) (Bodenmann in Shantinath 2004, 478-479).
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Partnerke kot dobro partnersko strategijo navajajo visoko mero prilagodljivosti –
povedo, da so se v začetku zveze morale privaditi na način dela, ki ga zahteva policija.
Podobno ugotavlja tudi Kirschmanova (2007), in sicer se morata partnerja v začetku
zveze soočiti z načinom dela in življenja ter se naučiti, kako bosta reševala težave, ki se
pojavljajo v njunem odnosu. Partnerke navajajo, da so bile v začetku odnosa večkrat
soočene s strahom, zaskrbljenostjo in osamljenostjo (npr. nepoznavanje partnerjevega
dela, nočne službe, delo med prazniki, podaljšanje službe, kar zagotovo zmoti stabilnost
in predvidljivost v odnosu (Miller 2007, 22), hkrati pa povečuje anksioznost pri
partnerki. Kot navajajo, so se z leti temu delu prilagodile, pogosto pa opažajo, da je
partnerjev čas, preživet z družino, zaradi večizmenskega načina dela manj kvaliteten, saj
je partner večkrat utrujen in nima urejenega bioritma. Podobno ugotavljata tudi Borum
in Philpot (1993, 127).
V naših primerih partnerke v večini niso navajale motečih in pretiranih subkulturnih
vedenj s strani partnerjev, kot so povečana kontrola, dominantnost, cinizem,
sumničavost, pretirana vpetost partnerja v kolektiv ipd. To lahko pojasnimo najbrž s
tem, da so se za intervju v veliki meri odločile tiste partnerke, ki so s partnerskim
odnosom relativno zadovoljne. Hkrati pa se je potrebno zavedati vpliva, ki ga ima sama
organizacija na posameznika in na njegovo splošno zadovoljstvo. Če organizacija
poskrbi za dobro delovno okolje, se zaposleni posledično bolje počutijo in so tudi bolj
zadovoljni z družinskim in partnerskim življenjem, imajo bolj pozitivna zakonska
vedenja, bolj pozitivno zaznavajo partnerja, prav tako pa prispevajo k veselemu,
zdravemu in visoko učinkovitemu delovnemu vzdušju (Van Steenbergen, Kluwer in
Karney 2014, 184). Visoko delovno zadovoljstvo, na katerega zagotovo vplivajo
podpora vodstva in dobri medosebni odnosi (Johnson 2012, 157), je dejavnik, ki močno
zmanjšuje učinke negativnega stresa na posameznika in zmanjšuje konflikt med delom
in družino (Thompson in Prottas 2005, 103). Predvsem je, kot navajajo partnerke
policistov, pomembno, da imajo policisti podporo s strani sodelavcev in vodij; kot
pravijo tudi Stephens in Long (1998, 247) ter Page in Jacobs (2011, 12), je ta podpora
pogost dejavnik preprečevanja učinkov travme na posameznika ter zmanjšuje
operativni, organizacijski in generalni stres pri policistih.
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Glede na naše ugotovitve predlagamo, da bi bilo zelo priporočljivo, da bi se v primerih
težjih dogodkov, ki jih doživijo policisti, v razbremenilne razgovore vključevale tudi
njihove partnerke (kot menita tudi Alexander in Walker (1996, 244)). Psihologi,
zaposleni v policiji, so dolžni nuditi psihološko pomoč tudi najožjim družinskim članom
policistov (65. čl. Zakona o organiziranosti in delu policije), hkrati pa je partnerska
oziroma družinska terapija pogosto celo bolj učinkovita kot individualna. Predvsem
sistemska terapija, ki naslavlja celo družino in učinke stresa oziroma travme na celoten
kontekst; naslavlja emocionalno bližino pri reševanju nesoglasij, saj je prav partnerjeva
podpora najpomembnejša za okrevanje po težjih dogodkih (Hanley idr. 2013, 529). V
sklopu terapevtskega dela s parom je priporočljivo nasloviti pomen odprte
komunikacije, predvsem komunikacije, ki je povezana s stresom. Policist, ki doživlja
stres na delovnem mestu, ima povišano kardiovaskularno delovanje, ki pa vpliva tudi na
partnerko (ravno tako se poveča njeno kardiovaskularno delovanje). Zato je izredno
pomembno, da se partnerja pogovarjata o stresu, ki ga doživljata in se tem pogovorom
ne izogibata. Predvsem se naj pari naučijo diadnega spoprijemanja s stresom, naj
spodbudijo distresno toleranco in regulacijo čustev (Brock in Lawrence 2014, 44). Ob
vsem pa je najpomembnejše, da par krepi partnersko zadovoljstvo, saj bodo v primeru
višjega partnerskega nezadovoljstva tudi bolj ranljivi za škodljive posledice službenega
stresa na njihovo življenje.

9.1 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje
Kot poglavitno pomanjkljivost oziroma omejitev naše raziskave bi izpostavili
raziskovalni vzorec, ki zagotovo ni popolnoma reprezentativen (glede na geografsko
pokritost in glede na udeležbo po postajah). Prvotno smo nameravali raziskavo izvesti
zgolj na policistih, zaposlenih na policijskih postajah (splošna postaja, postaja prometne
policije, postaja mejne policije, policijska postaja vodnikov službenih psov in policijska
postaja za izravnalne ukrepe). Ker pa je bila povezava do vprašalnikov objavljena na
interni spletni strani policije, skupaj z jasnim navodilom, naj jih izpolnijo le tisti, ki so
zaposleni na postajah, se je kasneje pokazalo, da je marsikdo ta navodila prezrl in prav
tako izpolnil vprašalnike. Torej so udeleženci naše raziskave tudi tisti policisti, ki so
zaposleni v drugih enotah policije (npr. v notranjih organizacijskih enotah policijskih
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uprav oziroma na Generalni policijski upravi). Le-ti imajo v večini vsebinsko drugačno
delo kot policisti na postajah, prav tako pa je (običajno) drugačen tudi njihov urnik dela.
Zato je pri interpretaciji rezultatov potrebno upoštevati tudi to dejstvo.
Prav tako smo v prvi fazi nameravali v intervjuje vključiti partnerke še aktivnih
policistov, ki so zaposleni na policijskih postajah, vendar se je pokazalo, da je izredno
težko dobiti partnerke, ki bi bile pripravljene o svojem odnosu govoriti z neznano osebo
oziroma psihologom. Zato smo razširili izbor partnerk tudi na tiste, katerih partnerji so
nedavno upokojeni policisti, in na partnerke, katerih partnerji delajo tudi v sektorju
kriminalistične policije (delujejo torej operativno, vendar ne na policijskih postajah).
Rezultati fenomenološke raziskave niso najbolj reprezentativni zaradi majhnega vzorca,
vendar kljub temu odkrivajo vpogled v doživljanje partnerk policistov in lahko
sklepamo, da podobno doživljajo tudi druge partnerke. Po naših subjektivnih ocenah so
se za udeležbo na intervjuju odločile tiste partnerke, ki so zadovoljne s partnerskim
odnosom in katere večjih težav v partnerskem funkcioniranju ne doživljajo (kar pa
seveda ne moremo posplošiti na vse pare). Precej bolj objektivne zaključke bi lahko
navedli, če bi lahko v raziskavo vključili še tiste partnerke, ki so manj zadovoljne s
partnerskim odnosom in doživljajo večjo stisko zaradi partnerjevega načina dela
oziroma negativnih posledic njegove poklicne socializacije. V raziskavo bi bilo
smiselno vključiti še fenomenološko metodo s samimi policisti (in tako dobiti
kvalitativne podatke glede njihovega doživljanja) in z njihovimi otroki (predvsem bi s
tem dobili vpogled v kvaliteto doživljanja družinskega odnosa).
Fenomenološka metoda na splošno tudi ni popolnoma zanesljiva in objektivna, saj ima
pri njej pomembno vlogo sam raziskovalec in njegovo sooblikovanje raziskovalnega
fenomena.

Tekom raziskave smo ugotovili (in hkrati podajamo smernice za nadaljnje
raziskovanje), da bi bilo zelo koristno preverjati tudi strategije spoprijemanja, ki jih
policisti najpogosteje uporabljajo (s pomočjo vprašalnika, ne zgolj z intervjuji);
zanimivo bi bilo vključiti še kakšen vprašalnik, ki se nanaša na merjenje delovnega
zadovoljstva; pridobiti podatke o zdravstvenem stanju sodelujočih (v smislu različnih
zdravstvenih težav, ki bi lahko bile posledica stresa); v primeru, da bi bili dostopni
podatki o ločitvah pri policistih, bi bilo smiselno vključiti tudi te.

157

Potrebno se je tudi zavedati, da je večina raziskav, ki jih navajamo v naši raziskavi, z
drugega geografskega področja (največ ZDA in Anglija), kjer sta organiziranost policije
in hkrati mentaliteta ljudi nekoliko drugačni kot v Sloveniji. V našem prostoru pa
zaenkrat ni primernih raziskav, ki bi obravnavale tovrstno tematiko.

Seveda bi bilo v nadaljnjem procesu raziskovanja zanimivo opraviti tudi intervjuje s
pari oziroma predvsem preverjati učinke partnerske terapije v primeru povečanega
stresa oziroma težjega travmatičnega dogodka.
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SKLEP
V naši raziskavi smo na vzorcu slovenskih policistov ugotovili, da ti doživljajo visoko
mero stresa, ki je predvsem organizacijske narave, kar posledično lahko vodi v visoko
mero izgorelosti (le-ta se je pokazala pri več kot tretjini našega vzorca), hkrati pa
nakazuje na možnosti poslabšanja partnerskega odnosa in družinskega življenja. Še
posebej ranljiva skupina za izgorelost so policisti, stari od 20 do 45 let, sklepamo da
tudi zaradi izpolnjevanje razvojno-psiholoških vlog, povezanih s tem razvojnim
obdobjem. Visok stres pri policistih zaznavajo tudi njihove partnerke, saj se le-ta kaže
preko povišanega umika, zaprtosti vase, utrujenosti ter spremenjene komunikacije.
Slednje pa je po navedbah partnerk izredno pomemben dejavnik za zagotavljanje
zadovoljstva v partnerskem odnosu. Zdrava in odprta partnerska komunikacija pogosto
zmanjšuje stres pri policistih ter tudi pri njihovih partnerkah, ki so pogosto objekt, na
katerega so prenesene partnerjeve potlačene čustvene vsebine. Zaradi številnih stresnih
organizacijskih dejavnikov je pomembno, da se znajo partnerke policistov prilagoditi
zahtevam partnerjeve službe in razviti visoko mero samostojnosti. Pri samem
zmanjševanju stresa pri policistih lahko ogromno naredi sama organizacija, predvsem z
vzpostavitvijo dobrih medosebnih odnosov ter z nudenjem primerne podpore
posamezniku, ko jo le-ta potrebuje.
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POVZETEK
V magistrskem delu je avtorica proučevala stres in izgorelost na vzorcu slovenskih
policistov v povezavi z zadovoljstvom s partnerskim in družinskim življenjem. Kot
kažejo mnoge raziskave, rutinski delovni stres pogosto ustvarja visoko tveganje za
razvoj depresije, motenj spanja, anksioznosti, somatizacije, zlorabe alkohola,
agresivnega vedenja, kardiovaskularnih in gastrointestinalnih motenj, ločitev ali celo
samomorov. Kroničen delovni stres tako vodi v poslabšanje fizičnega in mentalnega
zdravja posameznikov, v slabše delovno zadovoljstvo, zmanjšanje zakonskega
(predvsem poslabšanje kvalitete partnerskega odnosa in zakonske stabilnosti) in
družinskega zadovoljstva.
V kvantitativni del raziskave so bili vključeni policisti (521 udeležencev), ki so
izpolnjevali vprašalnike operativnega in organizacijskega policijskega stresa, vprašalnik
izgorelosti, lestvico zadovoljstva s partnerskim življenjem ter lestvico zadovoljstva z
družinskim življenjem. Kvalitativni del raziskave je zajemala fenomenološka psihološka
metoda, kjer je avtorica z devetimi partnerkami policistov izvedla poglobljen intervju.

Avtorica je tekom raziskave ugotovila, da slovenskim policistom najpogosteje
povzročajo stres organizacijski dejavniki, kot so pomanjkanje kadra, pogoste
spremembe zakonodaje in pravilnikov, preveč administrativnih nalog pri delu, togost
zakonodaje in birokracije, občutek, da ista pravila ne veljajo za vse v kolektivu
(pristranost/favoriziranje nekaterih), pomanjkanje sredstev, neprimerna oprema,
predvsem pa (kot zaznavajo partnerke) slabši medosebni odnosi in ne-podpora s strani
vodstva.
Pokazalo se je, da slovenski policisti dosegajo visoke rezultate na področju izgorelosti,
vendar je manj kot polovica našega vzorca dosegla rezultate, ki kažejo na visoko
stopnjo izgorelosti. Največ izgorelosti se kaže v starostnih skupinah 20-30 in 31-45 let,
kar je najverjetneje povezano s samim delovnim mestom in z nalogami, ki jih imajo
posamezniki v tem razvojnem obdobju. Pokazalo se je, da so policisti, ki doživljajo več
operativnega in organizacijskega stresa, ter tisti, ki imajo višje izraženo izgorelost, tudi
manj zadovoljni s partnerskim in družinskim življenjem. Pokazalo se je tudi, da so tisti,
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ki lažje in bolje usklajujejo službo in družinsko življenje, tudi bolj zadovoljni z
družinskim življenjem.
Partnerke, ki so sodelovale v raziskavi, v večini navajajo, da so njihovi partnerji v
zadnjem času precej pod stresom, kar se najpogosteje kaže v njihovi povišani
razdražljivosti in umiku. V večini primerov se kot uspešna partnerska vedenja, kjer je
partner policist, kažejo visoka mera prilagodljivosti, samostojnosti, visoka raven
organiziranosti, predvsem pa učinkovita komunikacija (možnost pogovora v primernem
trenutku). Prav tako se pri večini udeleženk kaže visoka mera empatičnosti in
razumevanja partnerjevega poklica.
Ključne besede: operativni in organizacijski stres, izgorelost, zadovoljstvo s partnerskim
življenjem, zadovoljstvo z družinskim življenjem, slovenski policisti
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ABSTRACT
Stress and burnout among Slovenian policemen often correlate with deterioration of
marital and family satisfaction. Many studies show that routine work stress creates high
risk for depression, sleeping disorders, anxiety, somatization, alcohol abuse, aggression,
cardiovascular and gastrointestinal disorders, divorces or even suicides. Chronic work
stress is often connected with deterioration of physical and mental health and often
leads to poor work satisfaction, family and marital satisfaction (reduction of marital
stability and poor marital quality).

In quantitative part of the research 521 Slovenian policemen filled in operational and
organizational police stress questionnaires, burnout inventory, marital satisfaction scale
and family life satisfaction scale. Qualitative part of the research included descriptive
phenomenological method. Nine female partners of policemen were interviewed.

The results of this research show that Slovenian policemen more often experience stress
caused

by

organizational

factors

as

staff

shortages,

constant

changes

in

policy/legislation, excessive administrative duties, bureaucratic red tape, the feeling that
different rules apply to different people (e.g. favoritism), inadequate equipment, and,
also what their partners told, lack of support from superiors and poor interpersonal
relations.

Slovenian policemen reach high points in Copenhagen burnout inventory but do not
exceed the limit for extremely high burnout (only 41 % of sample). Highest points are
reached in the age groups of 20-30 and 31-45 years which is probably connected to
work position and their tasks in developmental period. The policemen who experience
more operational and also organizational stress and those who experience burnout are
less satisfied with marital and family life. The policemen who have better family-work
balance also show higher satisfaction with family life.

The wives of policemen recognize that their partners have been under stress lately
which is mostly visible through higher irritability and withdrawal. Most successful
partnership strategies are high flexibility, autonomy, planning the activities and
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especially effective communication. Most partners show high level of empathy and
understanding about police work and lifestyle.
Key words: operational and organizational stress, burnout, marital life satisfaction,
family life satisfaction, Slovenian policemen
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PRILOGE
Priloga 1: Izjava o sodelovanju v raziskavi
Celje, 1. 4. 2015
Spoštovani!
V okviru raziskave “Poklicni stres in izgorelost v povezavi z zadovoljstvom s
partnerskim odnosom in družinskim življenjem pri policistih”, kjer me zanima
predvsem povezava med stresorji na delovnem mestu ter zadovoljstvom z družinskim
življenjem, bom v del raziskovalne metodologije vključila tudi intervjuje s partnerkami
policistov.
Raziskava poteka v sklopu magistrskega študija na Teološki fakulteti, smer Zakonska in
družinska terapija.
V kolikor ste pripravljeni sodelovati v raziskavi, vas prosimo, da to svoje soglasje
potrdite s podpisom Izjave o sodelovanju, ki je dodana kot priloga temu povabilu.
Sodelovanje v raziskavi za vas pomeni, da:
 ste pripravljeni sodelovati v intervjujih, kjer vam bom postavila vprašanja, ki se
navezujejo na področje raziskovanja,
 dovolite zvočno snemanje intervjuja,
 dovolite obdelavo zbranih podatkov.
Vsi podatke, ki jih boste pri tem posredovali, bodo obdelani na način, da bodo iz njih
izbrisani vsi vaši identifikacijski podatki. Na tak način bo vaše sodelovanje v raziskavi
povsem anonimno. Posnetki intervjujev in njihovi zapisi so raziskovalni material, ki je
zaupne narave, iz njih pa bodo predhodno odstranjeni vsi identifikacijski podatki. Do
njih bom imela dostop le nosilka te raziskave. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni
izključno v namene raziskave. Ves čas raziskave in po njej bo zagotovljena varnost in
zaupnost osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi. Vaše ime se ne bo pojavljalo
nikjer. Kakršni koli rezultati te raziskave, ki bodo javno dostopni ali objavljeni, ne bodo
vključevali informacij, ki bi razkrivale ali bi omogočale razkrivanje vaše identitete.
Za udeležbo v raziskavi ne boste dobili denarnega plačila. Udeležba v raziskavi je
prostovoljna. Če boste kasneje imeli kakšno vprašanje, me lahko kontaktirate na telefon
000 000 000.
Za vaše sodelovanje v raziskavi se vam iskreno zahvaljujem.
Lepo pozdravljeni,
Nina Maček, univ. dipl. psihologinja
vodja raziskave

i

IZJAVA O ZAVESTNI IN SVOBODNI PRIVOLITVI SODELUJOČE OSEBE V
RAZISKAVI

Ime in priimek sodelujoče osebe:
________________________________________________________

Naslov raziskave:

Poklicni stres in izgorelost v povezavi z zadovoljstvom s partnerskim
odnosom in družinskim življenjem pri policistih
Vsebina izjave:
Podpisana izjavljam, da sem prebrala besedilo tega obrazca. Na vsa moja vprašanja
glede raziskave sem dobila odgovor. Izjavljam, da zavestno in svobodno sodelujem v
zgoraj omenjeni raziskavi ter da sem bila o namenu, načrtih in metodah primerno in na
razumljiv način poučena.
Za raziskovalne namene dovoljujem raziskovalki uporabo zvočnih posnetkov, nastalih
pri izvajanju intervjuja.
Zaradi raziskave ne bom deležna nobenih neprijetnosti ali tveganja.
Zavedam se, da lahko svojo privolitev umaknem kadarkoli med raziskavo in tako od
raziskave odstopim.
Zagotovljeno mi je bilo, da bo zaupnost mojih podatkov varovana.

Datum: ______________
Podpis sodelujoče osebe: ______________________________________

Ime in priimek ter
podpis odgovorne raziskovalke: _______________________________
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Priloga 2: Pregled dodatnih relevantnih rezultatov
Tabela 17. Prikaz opisnih statistik za posamezne postavke na vprašalniku Operativnega
stresa in vprašalniku Organizacijskega stresa
Operativni stres
Številka postavke

Organizacijski stres

N

M

SD

N

M

SD

1

518

3,87

1,77

501

3,42

1,79

2

518

4,87

1,95

504

5,14

1,82

3

515

4,30

1,98

504

5,00

1,78

4

510

3,88

1,86

505

5,50

1,58

5

515

4,63

1,92

504

5,59

1,53

6

516

4,90

1,83

505

5,65

1,58

7

517

3,64

1,86

504

5,50

1,50

8

517

4,91

1,81

499

4,39

1,78

9

516

5,30

1,61

499

4,32

1,82

10

515

4,85

1,80

505

4,11

1,88

11

517

4,47

1,74

510

3,89

1,92

12

506

4,90

1,74

509

4,11

2,08

13

506

4,66

1,80

504

5,09

1,67

14

506

3,41

1,81

504

4,71

1,85

15

505

3,68

1,85

507

2,95

1,88

16

505

3,97

1,82

506

4,35

1,99

17

500

4,37

1,96

509

4,15

2,02

18

502

3,86

1,93

509

4,26

1,95

19

503

4,47

1,89

508

3,66

1,92

20

501

3,78

1,81

504

5,02

1,79

Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija. Zaradi zaščite avtorskih
pravic nismo navedli posameznih postavk vprašalnikov, temveč le njihovo zaporedno številko. Ker so
rezultati posameznih postavk (skupaj s kvalitativno analizo) pomembni, smo jih vključili kot dodatne
rezultate in pojasnjevali v poglavju Razprava. Bralec lahko do vprašalnikov Operativnega policijskega
stresa (Operational Police Stress Questionnaire) in Organizacijskega policijskega stresa (Organizational
Police Stress Questionnaire), avtorjev McCreary in Thompson, brezplačno dostopa preko spletnih strani
http://www.statisticssolutions.com/operational-police-stress-questionnaire-psq-op/ in
http://www.statisticssolutions.com/organizational-police-stress-questionnaire-psq-org/.
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Tabela 18. Rezultati deskriptivne statistike glede na tip postaje
Splošna

Prometna

Mejna

Drugo

N

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

N

M

SD

Operativni stres

233

4,42

1,09

23

4,61

1,00

76

4,59

1,20

105

3,91

1,29

Organizacijski

219

4,58

1,04

19

4,46

1,03

78

4,80

1,27

105

4,17

1,22

247

4,98

1,66

24

5,03

1,69

81

5,00

1,85

114

4,99

1,63

Skupno:

247

24,90

8,32

24

25,17

8,47

81

25,02

9,23

114

24,95

8,17

Zadovoljstvo-

248

4,72

1,56

24

4,59

1,69

82

4,74

1,72

112

4,75

1,49

248

23,62

7,81

24

22,96

8,44

82

23,68

8,62

112

23,76

7,43

245

49,15

19,15

23

45,29

19,47

82

53,25

22,22

111

47,07

21,50

246

47,90

18,93

24

43,30

19,31

80

51,38

21,23

109

43,22

19,54

246

44,70

18,20

22

39,58

19,32

81

49,02

21,07

110

39,70

19,20

236

47,27

17,35

21

41,96

17,67

79

50,98

19,64

105

43,32

17,86

stres
Zadovoljstvopartnerstvo

družina
Skupno:
Osebna
izgorelost
Delovna
izgorelost
Izgorelostljudje
Izgorelostskupno
Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija.

Tabela 19. Analiza variance glede na tip postaje
F

p

Operativni stres

6,805

0,000

Organizacijski stres

5,160

0,002

Izgorelost v odnosih do ljudi

4,262

0,006

Izgorelost - skupno

3,320

0,020

Opombe: F – F-vrednost; p – statistična pomembnost.

iv

Tabela 20. Kruskal Wallis test za preverjanje razlik glede na tip postaje pri
spremenljivkah, ki se ne porazdeljujejo normalno
χ²

p

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom

0,448

0,930

Zadovoljstvo z družinskim življenjem

0,379

0,945

Osebna izgorelost

4,937

0,176

Delovna izgorelost

8,346

0,039

Opombe: χ² – hi kvadrat; p – statistična pomembnost.

Tabela 21. Rezultati deskriptivne statistike glede na delovni čas
Enoizmensko

Večizmensko

N

M

SD

N

M

SD

Operativni stres

50

3,48

1,26

386

4,45

1,13

Organizacijski stres

46

3,97

1,34

375

4,58

1,12

Zadovoljstvo - partnerstvo

52

5,09

1,80

413

4,97

1,68

52

25,44

9,00

413

24,85

8,39

52

4,93

1,34

413

4,70

1,61

52

24,65

6,68

413

23,48

8,04

Osebna izgorelost

51

43,14

23,05

408

49,80

20,07

Delovna izgorelost

48

41,44

19,79

409

47,84

19,57

Izgorelost - ljudje

52

38,54

18,48

406

44,66

19,30

Izgorelost - skupno

47

41,28

17,62

391

47,41

18,06

Skupno:
Zadovoljstvo - družina
Skupno:

Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija.

Tabela 22. T-test posameznih dimenzij glede na enoizmensko in večizmensko delo
t

p

Operativni stres

-5,595

0,000

Organizacijski stres

-2,962

0,005

Izgorelost v odnosih do ljudi

-2,164

0,031

Izgorelost - skupno

-2,203

0,028

Opombe: t – t-vrednost; p – statistična pomembnost.

v

Tabela 23. Mann-Whitney U-test posameznih dimenzij glede na enoizmensko in
večizmensko delo
U

p

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom

10129,50

0,504

Zadovoljstvo z družinskim življenjem

10188,00

0,546

Osebna izgorelost

8796,00

0,071

Delovna izgorelost

8054,50

0,042

Opombe: U – U-vrednost; p – statistična pomembnost.

Tabela 24. Deskriptivna statistika vprašalnikov glede na delovno mesto
Vodstveno delovno

Ne-vodstveno delovno

mesto

mesto

N

M

SD

N

M

SD

Operativni stres

80

4,00

1,22

354

4,40

1,17

Organizacijski stres

75

4,05

1,21

345

4,60

1,12

Zadovoljstvo - partnerstvo

90

5,15

1,75

373

4,94

1,68

90

25,77

8,75

374

24,69

8,39

90

4,93

1,59

373

4,66

1,57

90

24,67

7,97

373

23,32

7,87

Osebna izgorelost

85

45,00

20,39

373

49,79

20,36

Delovna izgorelost

85

42,28

18,19

370

48,09

19,76

Izgorelost - ljudje

86

42,39

17,66

370

44,09

19,60

Izgorelost - skupno

79

43,96

16,72

358

47,15

18,25

Skupno:
Zadovoljstvo - družina
Skupno:

Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija.

Tabela 25. T-test posameznih dimenzij glede na delovno mesto
t

p

Operativni stres

-2,723

0,007

Organizacijski stres

-3,776

0,000

Izgorelost v odnosih do ljudi

-0,735

0,155

Izgorelost - skupno

-1,425

0,463

Opombe: t – t-vrednost; p – statistična pomembnost.
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Tabela 26. Mann-Whitney U-test posameznih dimenzij glede na delovno mesto
U

p

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom

15093,50

0,136

Zadovoljstvo z družinskim življenjem

14977,00

0,112

Osebna izgorelost

14138,50

0,119

Delovna izgorelost

13281,00

0,025

Opombe: U – U-vrednost; p – statistična pomembnost.

Tabela 27. Deskriptivna statistika vprašalnikov glede na dimenzijo partnerstva
Partner - DA

Partner - NE

N

M

SD

N

M

SD

Operativni stres

395

4,36

1,17

31

3,98

1,45

Organizacijski stres

382

4,52

1,14

31

4,37

1,31

Zadovoljstvo - partnerstvo

422

5,20

1,52

33

2,11

1,27

422

26,00

7,58

33

10,55

6,35

422

4,86

1,52

33

2,94

1,39

422

24,30

7,60

33

14,70

6,96

Osebna izgorelost

416

49,25

20,69

33

46,97

18,90

Delovna izgorelost

414

47,19

19,85

33

46,75

18,54

Izgorelost - ljudje

415

43,85

19,46

33

43,43

16,96

Izgorelost - skupno

395

46,79

18,25

33

45,72

16,76

Usklajevanje delo - družina

426

4,52

1,57

33

3,42

1,90

Skupno:
Zadovoljstvo - družina
Skupno:

Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija.

Tabela 28. T-test posameznih dimenzij glede na dimenzijo partnerstva
t

p

Operativni stres

1,429

0,162

Organizacijski stres

0,707

0,480

Izgorelost v odnosih do ljudi

0,118

0,906

Izgorelost - skupno

0,325

0,745

Opombe: t – t-vrednost; p – statistična pomembnost.
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Tabela 29. Mann-Whitney U-test posameznih dimenzij glede na dimenzijo partnerstva
U

p

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom

1004,50

0,000

Zadovoljstvo z družinskim življenjem

2461,50

0,000

Osebna izgorelost

6525,50

0,636

Delovna izgorelost

6771,50

0,934

Usklajevanje delo - družina

4704,00

0,001

Opombe: U – U-vrednost; p – statistična pomembnost.

Tabela 30. Deskriptivna statistika vprašalnikov glede na dimenzijo otrok
Otroci - DA

Otroci - NE

N

M

SD

N

M

SD

Operativni stres

365

4,34

1,17

73

4,28

1,29

Organizacijski stres

354

4,50

1,17

69

4,52

1,11

Zadovoljstvo - partnerstvo

392

5,07

1,62

76

4,59

1,98

392

25,33

8,09

76

22,96

9,91

392

4,79

1,53

76

4,39

1,77

392

23,96

7,66

76

21,93

8,87

Osebna izgorelost

386

49,16

20,21

76

48,74

21,77

Delovna izgorelost

384

47,05

19,08

76

47,70

22,32

Izgorelost - ljudje

385

43,81

19,19

76

44,46

19,77

Izgorelost - skupno

367

46,64

17,73

74

47,27

19,70

Usklajevanje delo - družina

395

4,52

1,57

77

4,13

1,77

Skupno:
Zadovoljstvo - družina
Skupno:

Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija.

Tabela 31. T-test posameznih dimenzij glede na to, ali ima udeleženec otroke
t

p

Operativni stres

0,362

0,717

Organizacijski stres

-0,087

0,931

Izgorelost v odnosih do ljudi

-0,270

0,787

Izgorelost - skupno

-0,276

0,783

Opombe: t – t-vrednost; p – statistična pomembnost.
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Tabela 32. Mann-Whitney U-test posameznih dimenzij glede na to, ali ima udeleženec
otroke
U

p

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom

13198,00

0,114

Zadovoljstvo z družinskim življenjem

13162,00

0,107

Osebna izgorelost

14440,00

0,830

Delovna izgorelost

14590,00

0,998

Usklajevanje delo - družina

13366,50

0,085

Opombe: U – U-vrednost; p – statistična pomembnost.

Tabela 33. Korelacije med izgorelostjo in usklajevanjem družinskega in poklicnega
življenja
Usklajevanje služba-družina
Osebna izgorelost
kor. koeficient
p
Delovna izgorelost
kor. koeficient
p
Izgorelost v odnosih
do ljudi
kor. koeficient
p
Izgorelost - skupno
kor. koeficient
p

-,466**
,000
-,474**
,000

-,342**
,000
-,459**
,000

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju 1 %; p – statistična pomembnost.
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