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IZVLEČEK
Uvod: Vedno več je raziskav na področju delovnega stresa, ki ima dokazano negativne
učinke na zdravje. Poklic vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice spada med zahtevnejše in
obremenjujoče poklice, saj skrbijo za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Večina do sedaj objavljenih raziskav je ocenjevala vpliv delovnega stresa na zdravje pri
osnovnošolskih in srednješolskih učiteljih. V zadnjem letu je bila opravljena raziskava o
dejavnikih tveganja za delovni stres pri vzgojnem osebju v vrtcih na območju celotne
Slovenije. Namen: Namen magistrskega dela je opredeliti potencialne dejavnike tveganja,
ki jih vzgojno osebje doživlja kot stresne na delovnem mestu v vrtcih štajerske regije.
Metode dela: Podatke o doživljanju stresa na delovnem mestu in potencialnih dejavnikih
tveganja, smo za raziskavo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki je bil razposlan v štajerske
vrtce. V presečni raziskavi je sodelovalo 508 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. S
pomočjo vprašalnika smo pridobili potrebne demografske podatke in podatke o dejavnikih
tveganja, ki vplivajo na doživljanje stresa pri vzgojnem osebju. Za oceno razlik doživljanja
delovnega stresa (psihološke zahteve, obvladovanje dela in kvaliteta opore delovnega
okolja) med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic smo uporabili parametrični t-test.
Rezultate smo obdelali s pomočjo programa SPSS verzija 21. Rezultati: Rezultati raziskave
so pokazali statistično značilne razlike med odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v
sklopih psihološke zahteve (p = 0,044), obvladovanje dela (p < 0,001) in združenih
odgovorih o doživljanju delovnega stresa (p = 0,019). Pri ocenjevanju vpliva kvalitete opore
delovnega okolja rezultati niso pokazali statistično značilnih razlik med odgovori
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Razprava in zaključek: Ugotovili smo, da obstaja
povezanost med delovnim stresom vzgojnega osebja in psihološkimi zahtevami,
obvladovanjem dela in vsemi sklopi. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so
pomočnice vzgojiteljic bolj obremenjene kot vzgojiteljice. Vzgojiteljice imajo višje
psihološke zahteve in boljše obvladujejo svoje delo kot pomočnice vzgojiteljic. Glede na
rezultate vseh sklopov doživljajo delovno mesto manj stresno kot pomočnice vzgojiteljic.
Aktivnosti za zmanjšanje stresa pri vzgojnem osebju v vrtcih je potrebno usmeriti v
ocenjevanje in obvladovanje okoljskih in družbenih dejavnikov tveganja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah.
Ključne besede: delovni stres, vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, psihološke zahteve,
obvladovanje dela, kvaliteta opore delovnega mesta.

ABSTRACT
Introduction: Research concerning work-related stress that has a proven negative impact
on health is quickly gaining traction. Preschool teacher and preschool assistant teacher
professions are considered difficult and burdensome, as they attend to the physical and
mental needs of children. The majority of published research up to now has assessed the
influence of work-related stress on elementary school and high school teachers’ health. A
research paper concerning the factors for the risk of work-related stress has been published
this year. The paper focused on work-related stress in educational staff for the whole of
Slovenia. Purpose: The purpose of this master’s thesis is to assess the potential risk factors
that the educational staff experience as occupational stress in kindergartens of the Slovenian
Styrian (Štajerska) region. Methods: The data on work-related stress and potential risk
factors that apply to this research paper has been gained by the means of a questionnaire that
was sent out to Styrian kindergartens. A total of 508 preschool and assistant preschool
teachers have participated in this cross-sectional study. The demographic data and risk factor
data that has influence on experiencing stress in educational staff was acquired through the
questionnaire. To evaluate the differences and variety in experiencing work-related stress
(psychological demands, decision latitude, and the quality of a supportive working
environment i.e. social support) in preschool and assistant preschool teachers, a parametric
t-test was used. The results were processed using the SPSS program, version 21. Results:
The results of the study have shown statistically typical differences in answers among
preschool and assistant preschool teachers as a part of psychological demands (p=0,044),
decision latitude (p<0,001) and the combined answers regarding experiencing work-related
stress (p=0,019). When assessing the impact the quality of a supportive working
environment i.e. social support has on preschool and assistant preschool teachers, no
statistically typical differences have been found in the two group’s answers. Discussion and
conclusion: It has been ascertained that a correlation exists between work-related stress in
educational staff and the psychological demands, the decision latitude, and all the
parameters. On the basis of these results, it can be assumed that their assistant counterparts
are under more pressure than preschool teachers. Teachers have higher psychological
demands and they better manage their decision latitude as assistant teachers. According to
the results of all the parameters they are experiencing less stress as assistant teachers. The
activities to alleviate stress in educational staff in kindergartens have to be oriented toward
the assessment and control of environmental and societal risk factors in educational
institutions.

Keywords: work related stress, preschool teacher, preschool assistant teacher, psychological
demands, decision latitude, social support.
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1 UVOD
Izraz stres izvira iz latinščine in je bil v angleščini prvič uporabljen v 17. stoletju kot opis
pritiska, nadloge, muke in težave. Kasneje se je njegov pomen spremenil v pritisk, silo ali
močan vpliv, ki deluje na predmet ali osebo (Spielberger, 1985). Dandanes stres uvrščamo
med najpomembnejše dejavnike tveganja za zdravje moderne dobe (Hill, 2001).
V zadnjem času vse pogosteje uporabljamo besedo stres, ki postaja čedalje večji problem na
delovnem mestu, saj stalna izpostavljenost le-temu lahko vodi v zdravstvene težave (Božič,
2003). Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu ocenjuje, da se stres lahko pojavi v
vsakem sektorju in organizaciji ter lahko prizadene kogar koli na katerem koli delovnem
mestu. Stres ima velik vpliv na zdravje in varnost posameznikov. Stres, ki je del sodobnega
življenja, pa ni samo negativen pojav, saj lahko v majhnih količinah pozitivno vpliva na
učinek dela, vendar ga je treba nadzorovati. Raziskovanje stresa na področju človeškega dela
in organizacije se je v zadnjem času močno razširilo. Raziskave se osredotočajo na stres, ki
je povezan z delavci in delom, saj vpliva na človeka in njegovo storilnost ter učinkovitost
pri delu (Polajnar in sod., 2003).
Stresorji so dražljaji, ki jih človek zazna kot ogrožajoče in sprožijo negativne občutke. Več
kot jih je, večja je verjetnost za pojav stresa. Stres je reakcija telesa na dogodek, ki ga oseba
doživlja kot ogrožajočega ali čustveno vznemirljivega (Polajnar in sod., 2003).
Stres lahko prizadene številne organe in njihove sisteme. Privede lahko do bolečin v vratni
hrbtenici in glavobolov, poveča tveganje za infarkt in bolezni prebavil, povzroči napetost v
mišicah in oslabi imunski sistem (Tratnik in sod., 2009). Raziskovalci ocenjujejo, da bodo v
prihodnosti še vedno v porastu obolenja zaradi srčno-žilnih bolezni, sledile jim bodo duševna
obolenja (npr. depresija), vsem pa je skupna izpostavljenost kroničnemu stresu (Starc, 2007).
Zaradi izpostavljenosti kroničnemu stresu posledično pogostim zdravstvenim težavam
naraščajo stroški v zdravstvenem sistemu, posameznik se lahko predčasno upokoji ali je
nezmožen opravljati svoje delo ipd. Psihološki dejavniki imajo pomemben vpliv na zdravje
delavcev, njihovo počutje in produktivnost. Rezultati raziskav so pokazali, da so tisti delavci,
ki so zadovoljni in motivirani pri delu, niso preobremenjeni in vzdržujejo dobre odnose v
delovnem okolju, manj odsotni z dela, manjkrat se odločajo za zamenjavo zaposlitve in
1

dosegajo boljše rezultate (Polajnar in sod., 2003). Enega največjih izzivov glede varnosti in
zdravja pri delu predstavlja delovni stres, kateremu je v Evropi izpostavljen vsak četrti
delavec. Raziskave kažejo, da je z delovnim stresom povezanih od 50 % do 60 % vseh
izgubljenih delovnih dni, kar predstavlja veliko škodo tako z vidika gospodarske uspešnosti
kot pogostejše človeške stiske (EU-OSHA). V državah Evropske unije stres prizadene 28 %
zaposlenih. Ocenjujejo, da so stroški zaradi stresa na delovnem mestu med 3 in 4 % BDP
(bruto domači proizvod), to je v letu 2007 predstavljalo okoli 1.370 milijonov evrov, kar pa
je primerljivo s Slovenijo (Strmečki, Kobal, 2012). Raziskovalci ocenjujejo, da stres s
škodljivim delovanjem v industriji ZDA povzroči okoli 150 milijard dolarjev škode, medtem
ko je v Veliki Britaniji zaradi stresa okrog 60 % odsotnosti z dela (Polajnar in sod., 2003;
Heller in Hindle, 2001). Evropska unija ugotavlja, da stres na delovnem mestu povzroča
okoli 20 milijard škode v zdravstvu, ekonomiji in okolju, vsako leto pa prizadene okoli 40
milijonov zaposlenih (Jeriček, 2010).
Na voljo so številni pristopi, s katerimi lahko zmanjšamo ali preprečimo izpostavljenost
stresu na delovnem mestu. Poznamo preventivne ali kurativne programe, ki potekajo na
primarni (zmanjšanje stresa), sekundarni (obvladovanje stresa) in terciarni (strokovna
pomoč zaposlenim) ravni (Bilban in Kukovec, 2007).
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2 NAMEN NALOGE
Namen magistrskega dela je opredeliti potencialne dejavnike tveganja, ki jih vzgojno osebje
v predšolskih oddelkih doživlja kot stresne.
Cilji magistrske naloge so:
1. Pripraviti sistematični pregled literature za oceno stresnih dejavnikov tveganja pri
vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic.
2. Oceniti psihološke zahteve na delovnem mestu vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v
štajerski regiji.
3. Oceniti obvladovanje dela vzgojiteljic in pomočnicah vzgojiteljic v štajerski regiji.
4. Oceniti kvaliteto opore na delovnem mestu vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v
štajerski regiji.
Hipoteze magistrske naloge so:
Hipoteza 1: Pomočnice vzgojiteljic svoje delo doživljajo bolj stresno kot vzgojiteljice.
Hipoteza 2: Vzgojiteljice imajo višje psihološke zahteve kot pomočnice vzgojiteljic.
Hipoteza 3: Pomočnice vzgojiteljic slabše obvladujejo delo kot vzgojiteljice.
Hipoteza 4: Pomočnice vzgojiteljic imajo slabšo kvaliteto opore v delovnem okolju kot
vzgojiteljice.
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3 METODE DELA
Podatki magistrske naloge so bili pridobljeni v sklopu zbiranja podatkov za doktorsko
disertacijo somentorice magistrskega dela viš. pred. dr. Katarine Kacjan Žgajnar, dipl. san.
inž.

3.1 Vrsta raziskave
Za opredelitev potencialnih dejavnikov tveganja, ki jih vzgojno osebje v predšolskih
oddelkih doživlja kot stresne, je bila izvedena presečna raziskava tipa HIS (angl. Health
interview survey).

3.2 Obdobje in območje raziskovanja ter opazovana populacijska
skupina
Presečna raziskava je bila izvedena v obdobju od oktobra 2014 do marca 2015. Opazovano
populacijsko skupino v magistrski nalogi predstavlja vzgojno osebje v predšolskih oddelkih.
Vključili smo naključno izbrane javne vrtce v štajerski regiji, ki smo jih izbrali s pomočjo
baze vrtcev Ministrstva za šolstvo RS glede na statistične regije. Vključili smo vzgojno
osebje, ki dela z otroki drugega starostnega obdobja, torej v skupinah, kjer so otroci, starejši
od treh let. V raziskavi je sodelovalo 20 vrtcev iz štajerske regije (podravska, spodnje
posavska in savinjska regija).

3.3 Zbiranje podatkov
V štajerske vrtce smo poslali 680 vprašalnikov, vrnjenih smo dobili 667 vprašalnikov.
Nepopolno izpolnjene ankete, ki jih je bilo 159, smo izločili iz analiz. Večji odziv smo
zagotovili tako, da smo vse sodelujoče vrtce najprej poklicali in odgovornim osebam v vrtcu
pojasnili namen naše raziskave ter na kakšen način bo sodelovalo njihovo vzgojno osebje.
V vsak vrtec smo vzgojnemu osebju poslali vprašalnik, jasna navodila za izpolnjevanje in
vračanje vprašalnikov ter pojasnilo, kakšen je namen raziskave. Zagotovljena je bila
anonimnost sodelujočih v raziskavi. Raziskava je bila odobrena s strani Komisije za
medicinsko etiko RS, dne 28. 10. 2008.
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3.3.1 Sistematični pregled literature
Oceno dejavnikov tveganja pri vzgojnem osebju, ki vplivajo na doživljanje delovnega stresa,
smo pridobili s sistematičnim pregledom literature v bibliografskih bazah Science Direct,
Učenjak – Google in COBISS.SI. Sistematični pregled po opredeljenih kriterijih iskanja in
izbora smo opravili za obdobje 16. let, od 2000 do 2016.
Iskanje v navedenih bibliografskih bazah je potekalo po naslednjih ključnih besedah v
angleščini: delovni stres – stress on workplace; vzgojno osebje – preschool educational
staff, preschool teacher, kindergarten teacher, nursery school teacher; izgorelost – burnout;
psihološke zahteve – psychological demands; obvladovanje dela – decision latitude;
kvaliteta opore delovnega mesta – social support on workplace.

3.3.2 Demografski podatki in doživljanje delovnega stresa pri
vzgojnem osebju
Vprašalnik, ki smo ga uporabili pri vzgojnem osebju za oceno dejavnikov tveganja v
povezavi s stresom na delovnem mestu, je zasnovan po Töresu Theorellu. Vprašalnik je bil
v slovenščino preveden iz švedščine. Vse trditve so bile prilagojene slovenski populaciji,
tako da smo pridobili nov, prilagojen vprašalnik (Theorell in sod., 1996, cit. po Ratkajec,
2008) (Priloga 1).
Z vprašalnikom smo pridobili demografske podatke in podatke potencialnih dejavnikov
tveganja. Demografski podatki so obsegali naslednje spremenljivke: spol, stopnja dosežene
izobrazbe, zaposlitev, starost, delovna doba. V sklopu potencialnih motečih dejavnikov smo
pridobili naslednje podatke: psihološke zahteve dela, obvladovanje dela in kvaliteta opore
delovnega okolja. Na zastavljena vprašanja v prvem sklopu so bili možni odgovori: da ‒
pogosto, da ‒ redko, ne ‒ redko, ne ‒ nikoli.
V končno analizo smo vključili vprašalnike:
-

ki so bili pravilno in v celoti izpolnjeni s strani vzgojnega osebja, kar pomeni, da so
odgovorili na vsa demografska vprašanja, vprašanja o doživljanju delovnega stresa glede
na psihološke zahteve, obvladovanje dela in kvaliteto opore delovnega okolja,

-

ki jih je izpolnjevalo vzgojno osebje, ki dela z otroki drugega starostnega obdobja
(starost otrok 3 do 6 let).
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3.4 Analiza podatkov

3.4.1 Opis podatkov
Demografske podatke smo prikazali v obliki grafov, vsebinska vprašanja pa v obliki tabel.
Šest vprašanj, ki se nanašajo sklop psihološke zahteve, sprašujejo o kvaliteti in kvantiteti
opravljanja dela na delovnem mestu. Sklop obvladovanje dela zajema osem vprašanj, o
obvladovanju svojega dela. Sklop kvaliteta opore delovnega okolja oziroma sodelovanje in
razumevanje med sodelavci in nadrejenimi vsebuje šest vprašanj. V tabeli smo po
posameznih kategorijah opredelili število odgovorov (frekvenca) in delež.

3.4.2 Demografski podatki in doživljanje delovnega stresa pri
vzgojnem osebju
V analizo povezanosti smo vključili naslednje demografske podatke (neodvisne
spremenljivke):
-

iz numerične spremenljivke starost smo za potrebe analize oblikovali opisno
spremenljivko z naslednjimi kategorijami: do 30 let, 31 do 40 let, 41 do 50 let in nad 51
let;

-

opisna spremenljivka zaposlitev je vključevala naslednji dve kategoriji: vzgojiteljica ali
pomočnica vzgojiteljice;

-

opisna spremenljivka izobrazba je vključevala naslednji dve kategoriji: srednja šola,
višja ali visoka šola ter magisterij;

-

iz numerične spremenljivke število let delovne dobe na tem delovnem mestu smo za
potrebe analize oblikovali opisno spremenljivko z naslednjimi kategorijami: manj kot 10
let, 11‒29 let, več kot 30 let).

Za oceno doživljanja delovnega stresa smo v analizo povezanosti vključili naslednje
spremenljivke:
-

za oceno psiholoških zahtev dela smo analizirali vprašanja iz vprašalnika od 1.1 do 1.6
ter 1.9 z naslednjimi kategorijami: 1 da ‒ pogosto, 2 da ‒ redko, 3 ne ‒ redko, 4 ne ‒
nikoli;

-

za oceno obvladovanja dela smo analizirali vprašanja iz vprašalnika od 1.10 do 1.17 z
naslednjimi kategorijami: 1 da ‒ pogosto, 2 da ‒ redko, 3 ne ‒ redko, 4 ne ‒ nikoli;
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-

za oceno kvalitete opore delovnega okolja smo analizirali vprašanja iz vprašalnika od
1.18 do 1.23 z naslednjimi kategorijami: 1 da ‒ pogosto, 2 da ‒ redko, 3 ne ‒ redko, 4 ne
‒ nikoli.

Predstavitev podatkov in statistična analiza
Za analizo podatkov smo uporabili opisno statistiko (povprečne vrednosti, standardna
napaka). Za oceno razlik med delovnim stresom glede na psihološke zahteve, obvladovanje
dela in kvaliteto opore delovnega okolja med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic
smo uporabili parametrični t-test. Razlike smo vrednotili kot statistično značilne pri p ≥0,05.
Statistično analizo smo izvedli s satanističnim programom SPSS za okolje Windows verzija
21.0.
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4 REZULTATI
4.1 Sistematični pregled literature
V sistematični pregled literature smo vključili 52 virov.

4.1.1 Stres na delovnem mestu
Stres, ki se pojavlja na delovnem mestu, opisujemo kot čustveno stanje zaradi razlik med
sposobnostmi in zahtevami posameznika za prenašanje stresa. Vzrok za nastanek stresa je
delovanje zunanjih ali notranjih dejavnikov, ki rušijo naravno ravnotežje organizma in lahko
privedejo do bolezni (Bilban, 2007).
Poklicni stres ni le akutno ali kronično stanje. Po navadi gre za kronični stres (Quick and
Denderson, 2016), ki je prisoten stalno ali se ponavlja. Njegove posledice so bolj škodljive
za zdravje v primerjavi z akutnimi stresnimi dogodki (Starc, 2007). Ukrepi za zmanjšanje
stresa na delovnem mestu morajo temeljiti na poznavanju epidemiologije poklicnega stresa.
Epidemiologija poklicnega stresa zajema tri faze: vzrok stresa, odziv na stres in posledice
pretekle izpostavljenosti stresu (zdravstvene, psihološke, vedenjske oblike stiske ali zdravi
stres) (Quick and Denderson, 2016). Dolgotrajna izpostavljenost negativnemu poklicnemu
stresu lahko privede do izostajanja z delovnega mesta, zmanjšanja učinkovitosti in
produktivnosti na delovnem mestu ter odhajanja zaposlenih iz delovnih institucij (Sedlar in
Novak, 2012).
V Sloveniji je po podatkih Evropske javnomnenjske raziskave kar 7 od 10 delavcev mnenja,
da je stres pogost pojav v njihovem delovnem okolju oziroma delovni instituciji, kar nas v
raziskavi, opravljeni med 31 sodelujočimi državami, uvrša v sam vrh. Pogosto stres čutijo
predvsem samozaposleni delavci; vendar tretjina jih meni, da je ta stres pod nadzorom.
Najpogostejša vzroka za pojav stresa sta število opravljenih ur in negotovost zaposlovanja.
Prav tako so zaposleni mnenja, da se bo število ljudi, ki bodo pod stresom v naslednji petih
letih, povečalo (EU-OSHA, 2013).
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Raziskava, izvedena v okviru evropske fundacije, je pokazala, da velik odstotek zaposlenih
v Sloveniji poroča, da pri svojem delu doživlja stres (79 %) in čuti utrujenost (43 %).
Največji delež sodelujočih poroča o stresu na delovnem mestu v šolskem sektorju (89 %),
sledita mu javna uprava (87 %) in finančne storitve (86 %). Večina zdravstvenih težav v
šolskem sektorju, predvsem povezanih s spominom, narašča s starostjo anketirancev
(Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2012).
V okviru mednarodnega projekta CINDI (Countrywide Integrated Noncomunicable
Diseases Intervention) so v Sloveniji ugotavljali dejavnike tveganja, ki vplivajo na negativni
stres na delovnem mestu. Podatki so bili zbrani v letih 2001, 2004, 2008 in 2012. Rezultati
so pokazali, da anketiranci občutijo stres ali velik pritisk zaradi obremenitev na delovnem
mestu. V letu 2012 je stres na delovnem mestu občutilo kar 70 % od 7.562 anketirancev, kar
je 2,3 % več kot v letu 2004. Rezultati raziskave so pokazali, da med najbolj rizične skupine
uvrščamo ženske, stare od 30 do 49 let, z doseženo nizko stopnjo izobrazbe, zaposleni, ki
opravljajo težka fizična dela v industriji, in zaposleni v administraciji ter tisti, ki opravljajo
intelektualno delo in se uvrščajo v srednji družbeni razred (Bilban in Kukec, 2015).
Novak in sodelavci (2013) so raziskovali razlike v doživljanju poklicnega stresa. V raziskavo
je bilo vključenih 258 anketirancev iz različnih poklicnih skupin (delavci v proizvodnji,
administrativno, zdravstveno, tehnično in vodstveno osebje) in so ugotovili, da je stres
prisoten v vseh opazovanih poklicih. Največjo stopnjo stresa na delovnem mestu so občutili
delavci v proizvodnji in zdravstveno osebje. Najpogostejše zdravstvene težave so bile
utrujenost, glavoboli, težave z vidom in bolečine v kostno-mišičnem sistemu.
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4.1.2 Vrste stresa
V pregledu literature avtorji opredeljujejo različne vrste stresa.
Naravni in umetni stres
Naravni ali koristni stres človeka ponovno uravnoteži, medtem ko umetni oziroma škodljivi
stres teh sposobnosti nima (Schmidt, 2001). Koristen stres se pri človeku odraža kot
samozavest, učinkovitost, uspešnost, motiviranost in predstavlja zdravo delovno okolje
(Božič, 2003). Doživljamo ga kot pozitivne, enkratne trenutke ter vpliva na obrambno
reakcijo preživetja (Schmidt, 2001). Kadar prihaja do psihičnih pritiskov, šokov, nenehnega
izpostavljanja stresu, govorimo o škodljivem stresu. Ta stres je škodljiv za zdravje človeka,
posledice se kažejo kot nastanek različnih obolenj in bolečin ter pojav slabega psihičnega
počutja. V delovnem okolju se pojavi zaradi prevelikih obremenitev, časovnega pritiska
(Božič, 2003), kot posledica vedno večjih zahtev z vidika družbe in življenjskega sloga
(Schmidt, 2001). Pri škodljivem stresu moramo sami poskrbeti za uravnoteženje, saj s tem
poskrbimo za svoje zdravje (Schmidt, 2001).
Eksogeni, endogeni, fiziološki in psihični stres
Stres lahko delimo tudi na eksogeni, endogeni, fiziološki in psihični. V literaturi je eksogeni
tisti stres, ki deluje od zunaj. Nanj vpliva vse, kar je povezano s službo, delovnim časom ter
potjo na delo in domov. S temi dejavniki se je potrebno spoprijeti in jih omejiti. Endogeni
stres deluje obratno kot eksogeni, in sicer od znotraj, zato ga lažje preprečimo, saj ga ustvarja
vsak posameznik sam. Hrup, vzburjenost živčnega sistema zaradi pomanjkanja kisika in
podobno spadajo med fiziološke dejavnike stresa, torej vse, kar vpliva na naše telo. Psihični
stres lahko povzročajo dejavniki, kot so prekinitev zveze, menjava službe ipd. (Newhouse,
2000).

4.1.3 Stres na delovnem mestu vzgojnega osebja
Zaradi narave dela so nekatere poklicne skupine bolj dovzetne za razvoj poklicnega stresa
in psihofizičnih zdravstvenih težav (Novak in sod., 2013). Raziskave kažejo, da je stres
spremljevalec poklicnega življenja pri vzgojnem osebju. Odzivi na stresne dražljaje so
različni in so odvisni od osebnostnih značilnosti ter ostalih družbenih in okoljskih
dejavnikov tveganja za zdravje (Youngs, 2001). Pri vzgojno-izobraževalnih delavcih
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beležijo visoke ravni stresa, ki so v primerjavi z drugimi dejavnostmi nad povprečjem (EUOSHA, 2008).
Youngsova (2001) opisuje naslednje možne stresne dogodke na delovnem mestu vzgojnega
osebja, ki so stresni za vzgojitelje: kritika ali sestanek z nadrejenim, preštevilčen razred, delo
z motečimi učenci, samonadzor ob občutkih jeze, priprava in izpolnjevanje učnih načrtov,
nadzorovanje vedenja otrok zunaj razreda, grožnje, sestanki in pogovor s starši o težavah
njihovih otrok, delo z otroki tujcev in otroki s fizičnimi ali mentalnimi dodatnimi potrebami,
premalo odmorov, verbalno nasilje otrok, ocenjevanje, nestrinjanje z nadrejenimi ali
sodelavci, zapisovanje in ohranjanje številnih podatkov ter zavrnjeno napredovanje.
Slivar je leta 2008 proučeval mikrostresorje, ki se pojavljajo pri učiteljih ter vzgojiteljicah
in pomočnicah vzgojiteljic. Podatki v raziskavi so bili pridobljeni s pomočjo vprašalnika.
Rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 776 oseb, so pokazali, da je stres prisoten pri
strokovnih delavkah vsak dan in skozi ves dan. Strokovne delavke so ocenile stopnjo stresne
intenzivnosti, ki je razvrščena padajoče glede na aritmetično sredino. Slabi dve tretjini
vprašanih je ocenilo (60,5 %), da je v skupini preveč otrok glede na velikost prostora, kar
povzroča močan stres. Nato sledijo stresorji, povezani s starši, in sicer konflikti s starši in
pogovori s težavnimi starši. Na četrtem mestu so nemirni otroci in na petem mestu po
intenzivnosti konflikti s sodelavci, ki so stresni za 55 % strokovnih delavk. Vzgojiteljice so
bolj pod stresom, ko se pojavljajo situacije, povezane z odsotnostjo različnih oblik podpore
za delo in opravljanje administrativnih nalog (Slivar, 2009).
Leta 2011 je bila opravljena raziskava v naključno izbranih vrtcih v Mariboru in okolici.
Namen raziskave je bil ugotoviti razširjenost in vzroke stresa in izgorelosti pri strokovnih
delavkah v vrtcih (vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic). V raziskavi je sodelovalo 46
strokovnih delavk, za katere so ugotovili, da polovica ocenjuje stres kot občasno prisoten na
delovnem mestu (52,17 %), pogosto pa je prisoten pri 36,96 % strokovnih delavk. Odnosi s
sodelavci in nadrejenimi ter delo z otroki in njihovimi starši jim le redko ali včasih
povzročijo stres, nikoli jim ne povzroči stresa plača in delovni čas (Premzl, 2011).
Mnenje strokovnih delavcev v vrtcih glede na duševno zdravje, doživljanje stresa in vzroke
za nastanek stresa ter njegovo obvladovanje so ugotavljali leta 2014. Ugotovili so prisotnost
stresa na delovnem mestu vzgojnega osebja. Vzgojno osebje ocenjuje svoje delo kot močno
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stresno (61%) oziroma izjemno stresno (17 %) in ga pogosto (35%) občutijo zaradi dogajanj
v vrtcu (Klobasa, 2015).
Gračnerjeva (2016) je ugotavljala povezanost med izpostavljenostjo stresa pri vzgojnem
osebju in nespečnostjo v slovenskih vrtcih osrednjeslovenske regije. Potrdila je možnost
povezave med izpostavljenostjo stresu pri vzgojnem osebju in nespečnostjo.
Na območju celotne Slovenije je bila opravljena doktorska disertacija, v kateri je bilo
ugotovljeno, da je hrup pomemben stresni dejavnik na delovnem mestu vzgojnega osebja
(Kacjan Žgajnar, 2016).
Nemška raziskava uvršča učiteljski in vzgojiteljski poklic med poklice z največ psihološkimi
tveganji. Povečano tveganje so ugotovili pri zaposlenih, ki delajo v dopolnilnem varstvu
otrok in oskrbujejo invalidne otroke (Hasselhorn in Nübling, 2004). V Romuniji so v
raziskavi, v kateri je sodelovalo 668 učiteljev osnovne šole in 501 vzgojiteljev, potrdili, da
stres lahko povzroča bolezenske znake, kot so glavobol, vrtoglavica, slaba koncentracija,
prehlad in bolečine v grlu. Potrdili so povezavo stresa z bolezenskimi znaki in zunanjo
motivacijo, ki obsega izvenšolske dejavnosti, in sicer sodelovanje in pripravo učencev za
tekmovanja ter spremljanje napredka posameznika (Masari et al., 2013). Stres med
vzgojiteljicami v vrtcu so potrdili tudi z drugo raziskavo v Romuniji, opravljeno leta 2013,
saj je 42 % vzgojiteljic menilo, da je delo v vrtcu zelo stresno in 41,3 % zmerno stresno
(Clipa, Boghean, 2014). V Turčiji so potrdili, da imajo vzgojiteljice v javnih vrtcih nižjo
raven izgorelosti in so manj čustveno izčrpane kot vzgojiteljice iz zasebnih vrtcev
(Kabadayi, 2015).
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4.1.4 Opis dela vzgojnega osebja
Zakon o vrtcih določa delovne obveznosti, ki pri vzgojiteljih obsegajo pripravo na vzgojno
delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji
življenja in dela v vrtcu. Pomočnik vzgojitelja sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju,
izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanju drugih nalog, povezanih z
dejavnostjo vrtca (ZVrt - Zakon o vrtcih).
Vsak vrtec mora v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) sprejeti splošni akt
oziroma Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest (OŠ Dobrovo, 2013). V njem so določeni
pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Delovne naloge vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljic so v vseh slovenskih vrtcih podobne.
Delovne naloge vzgojitelja – vodje enote, vzgojitelja defektologa, vzgojiteljev, vzgojitelja
predšolskih otrok so (OŠ Dobrovo, 2013):
-

poleg vseh obveznosti načrtuje, usklajuje, organizira delo v enoti,

-

sodeluje v aktivih enote in zavoda,

-

sodeluje s strokovnimi delavci znotraj in zunaj zavoda,

-

spremlja in nadzoruje stanje v oddelku,

-

vodi dokumentacijo o letnem načrtu dela in pripravlja evalvacijo ter priprave za svoje
delo,

-

vrednoti in analizira svoje lastne postopke,

-

vsa svoja opažanja zapisuje, ko spremlja razvoj in napredek otrok,

-

pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v oddelku strokovno vodi pomočnika
vzgojitelja,

-

vodi in povezuje delo vseh zaposlenih v enoti ter ureja dokumentacijo za enoto,

-

vodi in spremlja izvajanje predpisanih evidenc o delavcih in otrocih v enoti za potrebe
zavoda,

-

spremlja delo na področju varstva pri delu, požarnega varstva in zdravstvenohigienskega področja,

-

uvaja novosti na poslovnem, pedagoškem in organizacijskem področju,

-

se izobražuje za svoje področje dela z literaturo, seminarji, posveti, ogledi in strokovnimi
delavnicami,
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-

pri uvajanju novosti se na področju HACCP-a (angl. Hazard Analize Critical Control
Point) sproti strokovno izobražuje,

-

opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi predpisi ter po navodilih ravnatelja,

-

neposredno izvaja vzgojni program v zavodu in zunaj njega, enoti in skupini,

-

izvaja priprave na vzgojno-varstveno delo z otroki s posebnimi potrebami in drugo delo
s sodelavci, zunanjimi strokovnimi delavci in starši,

-

vodi in ureja dokumentacijo za skupino in načrtuje vzgojno delo,

-

spremlja, načrtuje in izvaja druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,

-

pripravlja se na vzgojno delo (z vsebinsko pripravo, metodično pripravo in s pripravo
didaktičnih pripomočkov in igral),

-

sodeluje pri organizaciji dela in življenja v vrtcu,

-

opravlja tudi druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim procesom (sodeluje s starši;
sodeluje v strokovnih organih vrtca; vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje
in usposabljanje; zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega
in drugega dela; sodeluje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne
delavce; je mentor pripravnikom; ureja igralnice, zbirke, telovadnice, igrišča, nasade
ipd.; organizira kulturne, športne in druge splošno koristne in človekoljubne akcije, pri
katerih sodelujejo otroci vrtca; pripravlja in vodi izlete, bivanje v naravi ipd., ki jih
organizira zavod; opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom),

-

opravlja druga dela, po katerih se potreba pojavlja občasno ali nepričakovano (inventura,
sodelovanje pri pripravi publikacije vrtca),

-

v nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih
delovnih nalog.

Delovne naloge pomočnika vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok so (OŠ
Dobrovo, 2013):
-

sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo, načrtovanju in izvajanju vzgojnega
dela, delu s starši, organizaciji življenja in dela v vrtcu, analizi stanja v oddelku,
spremljanju razvoja in napredka otrok ter pri zapisovanju opažanj, pri izvajanju
varstvenega in drugega dela v skupini,

-

vodi dokumentacijo o letnem načrtu dela in pripravlja evalvacijo za svoje delo,

-

izvaja in pripravlja prehranjevanje, nego in počitek otrok,

-

vzdržuje in ohranja red in čistočo prostorov, opreme, igrač, igral ter oblačil in obutve
otrok,
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-

opravlja druga dela v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega procesa,

-

sodeluje v strokovnih organih vrtca in s strokovnimi sodelavci v enoti, zavodu in zunaj
njega,

-

za svoje področje dela se strokovno izobražuje in usposablja,

-

pomaga vzgojitelju pri urejanju zbirk, igralnic, telovadnice, igrišča, nasadov ipd.,

-

pomaga vzgojitelju pri organizaciji športnih, kulturnih in drugih splošno koristnih akcij
skupaj z otroki vrtca,

-

pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd.,

-

opravlja druga dela, po katerih se potreba pojavlja občasno ali nepričakovano
(inventura),

-

dela v strokovnih organih in strokovnih skupinah,

-

se izobražuje pri uvajanju novosti – HACCP-a (angl. Hazard Analize Critical Control
Point),

-

vzdržuje pribor, posodo, delovne stroje in prostore,

-

kadar je to potrebno, samostojno sprejema otroke v jutranjih urah in jih oddaja staršem,

-

opravlja tudi druga dela v skladu z zakoni, predpisi in navodili nadrejenih (vodje enote,
organizacijskega vodje in ravnatelja),

-

v nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih
delovnih nalog.
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4.1.5 Dejavniki stresa in njegove posledice
Delovno okolje je lahko zelo stresno, odvisno od delovne organizacije in vrste delovnih
nalog. Dogajanje okrog nas zaznavamo s čutili; kadar so delovne razmere neprimerne ali
nevarne delujejo kot stresni dejavniki in lahko vodijo do nastanka različnih bolezni (Traven,
2013).
Stresor oziroma stresni dogodek je fiziološki, psihološki in vedenjski odziv posameznika, ki
se želi privaditi oziroma prilagoditi različnim zunanjim in notranjim dražljajem (Drnovšek
Gorenc, Jeriček, 2006). Izvore stresa lahko razvrstimo v dve skupini, in sicer na dejavnike v
delovnem okolju in dejavnike zunaj delovnega okolja (Traven, 2013). Stres na delovnem
mestu nastaja zaradi izpostavljanja številnim dejavnikom stresa. Med stresorje na delovnem
mestu sodijo tudi:
-

hiter tempo dela in časovni pritiski, neodložljivi termini,

-

pomanjkanje informacij, slaba organizacija dela, nepoznavanje svoje vloge in
odgovornosti na delovnem mestu,

-

nezmožnost organiziranja svojega dela ali vplivanja na spremembo dela,

-

prostorska omejenost in fizične obremenitve,

-

delo s strankami in izolirano delo brez sodelovanja sodelavcev in nadrejenih, nočno
delo,

-

to, da napake in spodrsljaji niso dovoljeni in so kaznovani, kar tvori pritisk nad
delavci itd., birokracija,

-

nerealna pričakovanja in časovni roki,

-

zahtevne stranke, zahtevni in težavni nadrejeni, odpuščanje,

-

nesmiselni sestanki in brezobzirni sodelavci,

-

slabe delovne razmere in

-

dolga vožnja v službo (Bilban 2009; Bilban, 2007; Božič, 2003).

Stresni dogodki v zasebnem življenju, kot so finančne težave, prepiri z najbližjimi, slabšajo
delovno storilnost posameznika in hkrati povečujejo tveganje za nastanek stresa na
delovnem mestu (Božič, 2003). Stresne simptome na delovnem mestu ugotavljamo na
organizacijskem in individualnem nivoju. Na organizacijskem nivoju se stres pojavlja v
obliki izostanka z dela, menjave kadra, konfliktnih odnosov in podobno (Černigoj Sadar,
2002). Na individualnem nivoju se kaže med vedenjskimi (npr. impulzivno vedenje, pitje
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alkohola ali pretirano kajenje), fiziološkimi (npr. neopredeljene bolečine v telesu, povišan
krvni tlak ali srčni utrip), čustvenimi (npr. jeza, depresija, razdraženost) in kognitivnimi
simptomi (npr. pozabljivost, znižana pozornost in zaznavanje) (European Foundation, 2007;
Černigoj Sadar, 2002). Ljudje se različno odzivajo na enake vrste stresorjev (Treven, 2013),
zato je potrebno pri oceni tveganja, ki vpliva na nastanek stresa, upoštevati tudi lastnosti in
sposobnosti posameznika (Bilban, 2011; Bilban, 2007).
V kolikor vzroka za nastanek ogroženosti ne znamo dovolj hitro prepoznati in učinkovito
odpraviti, se stresno stanje nenaravno podaljšuje, kar lahko privede do preobremenjenosti.
Dolgotrajen stres preobremeni organizem, moti presnovo in slabi psihofizično ravnovesje
(Ihan in Simonič Vidrih, 2005).
Duševni in telesni odgovor na vsak stresni dogodek lahko opredelimo s tremi zaporednimi
fazami:
- faza alarma oziroma klic pripravljenosti, ki telo pripravi preko avtonomnega živčnega
sistema na aktivnosti v telesu. Psihična raven se kaže v povečani pozornosti, strahu in
pripravi na boj ali beg. Kadar se pospešuje pulz, dihanje, krvni tlak, imenujemo to fiziološka
raven. Telesno raven zaznavamo z drgetanjem, potenjem in trepetanjem (Cohen, 2001);
- faza odpora se premakne, kadar telo ni bilo učinkovito v fazi alarma. Za njo je značilna
čustvena osamitev. Če se organizem začne umirjati (umiri se utrip, dihanje ipd.), začne
stresna situacija oziroma grožnja pojemati. V nasprotnem primeru se organizem pomakne v
zadnjo fazo (Youngs, 2001), to je
- faza izgorelosti, ko se telo začne prilagajati na stresno situacijo, ki se kaže v napetih
mišicah dolgo po tem, ko stresor izgine. Če se takšno stanje nadaljuje, pride do izčrpanosti
telesa, ki vodi v izgubo prožnosti, potrebne za obvladovanje napetih situacij (Youngs, 2001).
Posledice izpostavljenosti stresu se kažejo na različne načine in so vidne na telesnem in
duševnem zdravju:
-

telesni znaki: napetost in bolečine v mišicah, kronična utrujenost, spremembe v apetitu,
spremembe v telesni teži, razbijanje srca, pogosti glavoboli, vrtoglavica, nespečnost,
pogosti prehladi, prebavne motnje, alergije, povečano uživanje alkohola in pomirjeval
ter več kajenja ipd.;

-

duševni znaki: tesnoba, negativizem, pozabljivost, nemir, napetost, potrtost, depresije,
zaskrbljenost, nemoč, obup, nagle spremembe razpoloženja, razdražljivost, napadalnost,
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občutek praznosti, dvomi, nočne more, pogost jok, nezadovoljstvo, pretirana
občutljivost, pomanjkanje samospoštovanja, izguba perspektive, apatičnost, zmedenost
ipd.;
-

znaki, ki se kažejo v medosebnih odnosih: težave v komunikaciji, izolacija, skrivanje,
netolerantnost, nezaupanje, zmanjšana potreba po spolnosti, zmanjšani kontakti s
prijatelji ipd.;

-

znaki, ki se kažejo pri delu: občutek preobremenjenosti, utrujenosti, izguba perspektive,
pomanjkanje novih idej, težave s koncentracijo in pozornostjo, neučinkovitost,
neuspešnost, nedokončane naloge, lotevanje vedno novih nalog, odpor do dela ipd
(Bilban, 2007).

4.1.6 Obvladovanje stresa
Zagotavljanje zdravih in varnih delovnih mest s spremljanjem izvorov stresa v povezavi z
delom in odzivanje zaposlenih nanje je pomembno za dobro počutje zaposlenih na delu.
Tako zmanjšamo negativne posledice stresa, kot so zdravstvene težave, izgorelost in drugi
negativni izidi, povezani s poklicnim stresom (Novak in sod., 2013).
Negativni stres otežuje delovanje razuma in ustvarjalnosti, hkrati pa slabo vpliva na psihično
in fizično energijo posameznika. Težko se mu je izogniti, zato je prvi korak k učinkovitemu
obvladovanju stresa zavedanje o vzrokih za nastanek le-tega (Božič, 2003).
Prav zato je potrebno odpravljati stresno situacijo v fazi alarma in ne v fazi odpora in
izgorelosti (Bilban, 2011). K boljšemu obvladovanju in zmanjšanju stresa na delovnem
mestu bo v prihodnosti potrebno pristopiti bolj učinkovito. Potrebno bo oceniti dejavnike
tveganja, ki vplivajo na tvegano stresno vedenje, ter določiti vire teh dejavnikov. Pripraviti
in izvajati bo potrebno programe promocije zdravja na delovnem mestu glede na oceno
tveganja za posamezno delovno skupino, poklicno skupino in delovno mesto. V nadaljevanju
bo potrebno programe prenesti v delovne organizacije in oceniti učinkovitost programa, v
katerega bodo vključeni vsi prisotni v delovnem procesu. Potrebna bi bila vključitev politike,
da bi se uredila področja zakonodaje (Bilban, Kukec, 2015).
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4.2 Doživljanje stresa na delovnem mestu vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljic v štajerski regiji
V končno analizo smo vključili 508 od 667 vprašalnikov, kar predstavlja 74,7% odzivnost
na našo raziskavo.

4.2.1 Opis podatkov
Na začetku so predstavljeni demografski podatki, ki zajemajo podatke o spolu, zaposlitvi,
starosti, izobrazbi, nazivu in delovni dobi na tem delovnem mestu. V raziskavi so sodelovale
samo ženske.
V nadaljevanju so prikazani rezultati analize povezanosti med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljic ter obravnavanimi sklopi, in sicer psihološke zahteve,
obvladovanje dela in kvaliteta opore delovnega okolja.
V sklopu o psiholoških zahtevah so anketiranci odgovarjali na naslednja vprašanja: ali pri
svojem delu hitijo, ali porabijo veliko duševnih moči, ali mora biti njihovo delo opravljeno
natančno, ali imajo dovolj časa, da opravijo vse naložene delovne naloge, ali se pojavljajo
pri njihovem delu nasprotujoče zahteve, ali se zahteva, da opravljajo delo v podaljšanem
delovniku.
V vprašanjih o obvladovanju dela smo od anketirancev želeli izvedeti o možnosti, da se pri
svojem delu naučijo novih stvari, ali uporabljajo pri svojem delu pridobljena znanja in
spretnosti, ali je za njihovo delo pomembna domiselnost, ali je vsebina dela takšna, da se
ponavljajo določene naloge, ali je njihovo delo zanimivo, ali lahko pri svojem delu odločajo
o načinu izvajanja delovnih nalog, ali imajo možnost odločanja o vsebini svojega dela in ali
so pri svojem delu samostojni.
Sklop kvalitete opore delovnega okolja zajema vprašanja o sodelovanju na delovnem mestu,
ali se sodelavci zavzamejo zame, ali sodelavci razumejo, da imam slab dan, ali imaš
sposobne sodelavce in dobro opravljajo svoje delo, ali se s podrejenimi in sodelavci dobro
razumem, ali te nadrejeni lahko pritegne k skupnemu opravljanju nalog.
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4.2.2 Delovno mesto opazovanega vzgojnega osebja
V raziskavi so sodelovale samo ženske iz štajerske regije. Od tega je bilo 282 vzgojiteljic,
kar predstavlja 55% in 225 pomočnic vzgojiteljic, kar prestavlja 45 % vseh udeleženk. (Slika
1).

pomočnica
vzgojiteljice
45 %

vzgojiteljica
55 %

vzgojiteljica

pomočnica vzgojiteljice

Slika 1: Na katerem delovnem mestu so anketiranke zaposlene (N = 508).

4.2.3 Starost opazovanega vzgojnega osebja
Starost vzgojnega osebja je bila v razmahu od 21 do 61 let, povprečna starost pa je bila 41,2
leti. Iz Slike 2 je razvidno, da največji odstotek predstavlja vzgojno osebje, staro med 31 in
40 let (35,8 %), sledi vzgojno osebje, ki je starejše od 51 let (26,3 %). Najmanj je bilo
vzgojnega osebja mlajšega od 30 let (16,8 %).
100

DELEŽ %
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40
20
0
do 30 let

31 do 40 let

41 do 50 let

več kot 51 let

Slika 2: Razporeditev opazovanega vzgojnega osebja po oblikovanih starostnih skupinah
(N = 508).
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4.2.4 Delovna doba opazovanega vzgojnega osebja na tem
delovnem mestu
Slika 3 prikazuje število let delovne dobe na delovnem mestu, kjer so bile vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic zaposlene v času raziskave. Največji odstotek vzgojnega osebja ima
do 10 let delovne dobe (51,9 %), najmanj pa od 11 do 29 let delovne dobe (23 %). Razpon
delovne dobe vzgojnega osebja je od 0 do 38 let, v povprečju imajo 15,5 let.
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Slika 3: Razporeditev opazovanega vzgojnega osebja po številu let delovne dobe na
delovnem mestu, kjer so trenutno zaposleni (N = 508).

4.2.5 Izobrazba opazovanega vzgojnega osebja
Slika 4 prikazuje izobrazbo sodelujočih, največji delež predstavlja zaposlene z zaključeno
srednjo šolo (54 %), sledi višja ali visoka šola ter magisterij (46 %). Med anketiranci ni bilo
nobenega zaposlenega samo z osnovnošolsko izobrazbo.
100
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višja ali visoka šola ter magisterij

Slika 4: Dosežena stopnja izobrazbe pri opazovanem vzgojnem osebju (N = 508).
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4.2.6 Naziv opazovanega vzgojnega osebja
Slika 5 prikazuje pridobljene nazive v času zaposlitve. Največji delež vprašanih nima naziva
(54 %), sledi naziv svetovalka (25 %), mentorica (20 %) in svetnica (1 %).
100
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Slika 5: Pridobljen naziv opazovanega vzgojnega osebja v času zaposlitve (N = 508).
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4.2.7 Doživljanje stresa pri vzgojiteljicah in pomočnicah
vzgojiteljic po vsebinskih vprašanjih

V spodnji tabeli, ki se nanaša na psihološke zahteve, so prikazani deleži in število odgovorov
doživljanja stresa pri vzgojiteljicah. Več kot polovica vzgojiteljic (50,4 %) meni, da pri
svojem delu občasno hitijo, pogosto hiti 38 vzgojiteljic (13,5 %). Največji delež vzgojiteljic
navaja, da more biti njihovo delo pogosto natančno opravljeno (56,4 %). Pri vprašanju o
porabi duševnih moči je največ vzgojiteljic odgovorilo, da pogosto porabijo veliko duševnih
moči (64,2 %). Večina vzgojiteljic je odgovorila, da ima občasno dovolj časa za vse delovne
naloge (46,8 %). Na vprašanje ali se zahteva, da podaljšujejo svoj delovnik je skoraj
polovica (48,6 %) vzgojiteljic odgovorila pogosto ali občasno (Tabela 1).
Tabela 1: Odgovori na vprašanja o doživljanju stresa vzgojiteljic v sklopu psiholoških zahtev
VZGOJITELJICE
PSIHOLOŠKE
ZAHTEVE
1.1. Ali se od vas
zahteva, da hitite?

Število
odgovorov
38
142
79
23

Delež
odgovorov (%)
13,5 %
50,4 %
28,0 %
8,2 %

282

181
82
16
3

64,2 %
29,1 %
5,7 %
1,1 %

282

159
107
13
3

56,4 %
37,9 %
4,6 %
1,1 %

282

120
132
30
0

42,6 %
46,8 %
10,6 %
0%

282

21
112
128
21

7,4 %
39,7 %
45,4 %
7,4 %

22
115
117
28

7,8 %
40,8 %
41,5 %
9,9 %

Kategorija

N

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

282

1.2. Ali pri vašem delu
porabite
veliko
duševnih moči?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.3. Ali mora vaše delo
biti
opravljeno
natančno?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.4. Ali imate dovolj
časa, da opravite vse
delovne naloge?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.5. Ali se pri vašem
delu
pojavljajo
nasprotujoče zahteve,
ki izzivajo konflikte?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.6. Ali se od vas
Da, pogosto
zahteva, da opravljate
Da, občasno
282
delo v podaljšanem
Ne, redko
delovniku?
Ne, nikoli
Legenda: krepko prikazuje največ odgovorov na posamezno vprašanje
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V Tabeli 2 so prikazani deleži in število odgovorov doživljanja stresa pri pomočnicah
vzgojiteljic. Skoraj polovica (48,4 %) odgovarja, da pri svojem delu občasno hitijo, 37
vzgojiteljic (16,4 %) pa hiti pogosto. Na vprašanje 1.2. je bilo večino anketirank mnenja, da
pogosto ali občasno pri svojem delu porabijo veliko duševnih moči. Nadrejeni od zaposlenih
pogosto oziroma občasno (40,9 %) zahtevajo, da podaljšujejo svoj delovnik.
Tabela 2: Odgovori na vprašanja o doživljanju stresa pomočnic vzgojiteljic v sklopu
psiholoških zahtev
POMOČNICE VZGOJITELJIC
PSIHOLOŠKE
ZAHTEVE
1.1. Ali se od vas
zahteva, da hitite?

Število
odgovorov
37
109
66
13

Delež
odgovorov (%)
16,4 %
48,4 %
29,3 %
5,8 %

225

112
95
13
5

49,8 %
42,2 %
5,8 %
2,2 %

225

116
97
10
2

51,6 %
43,1 %
4,4 %
0,9 %

225

107
95
23
0

47,6 %
42,2 %
10,2 %
0%

225

17
77
100
31

7,6 %
34,2 %
44,4 %
13,8 %

12
80
107
26

5,3 %
35,6 %
47,6 %
11,6 %

Kategorija

N

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

225

1.2. Ali pri vašem delu
porabite
veliko
duševnih moči?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.3. Ali mora vaše delo
biti
opravljeno
natančno?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.4. Ali imate dovolj
časa, da opravite vse
delovne naloge?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.5. Ali se pri vašem
delu
pojavljajo
nasprotujoče zahteve,
ki izzivajo konflikte?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.6. Ali se od vas
Da, pogosto
zahteva, da opravljate
Da, občasno
225
delo v podaljšanem
Ne, redko
delovniku?
Ne, nikoli
Legenda: krepko prikazuje največ odgovorov na posamezno vprašanje
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Tabela 3 prikazuje deleže in število odgovorov doživljanja stresa pri vzgojiteljicah v
povezavi z obvladovanjem svojega dela . Večina vzgojiteljic navaja, da se pogosto naučijo
novih stvari, da uporabljajo svoja pridobljena znanja in spretnosti, da je za njihovo delo
potrebna domiselnost, da se vsebina dela ponavlja ter da je delo zanimivo in lahko odločajo
o vsebini in načinu svojega dela.
Tabela 3: Odgovori na vprašanja o doživljanju stresa vzgojiteljic v sklopu obvladovanje
dela
VZGOJITELJICE
OBVLADOVANJE
DELA
1.10. Ali se lahki pri n
delu naučite novih
stvari?

Število
odgovorov
208
72
2
0

Delež
odgovorov (%)
73,8 %
25,5 %
0,7 %
0%

282

264
17
1
0

93,6 %
6,0 %
0,4 %
0%

282

272
9
1
0

96,5 %
3,2 %
0,4 %
0%

282

208
72
2
0

73,8 %
25,5 %
0,7 %
0,0 %

282

271
11
0
0

96,1 %
3,9 %
0%
0%

282

241
41
0
0

85,5 %
14,5 %
0%
0%

282

249
32
1
0

88,3 %
11,3 %
0,4 %
0%

265
16
0
1

94,0 %
5,7 %
0%
0,4 %

Kategorija

N

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

282

1.11. Ali uporabljate pri
svojem delu pridobljena
znanja in spretnosti?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.12. Ali je za vaše delo
potrebna domiselnost,
ustvarjalnost?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.13. Ali je vsebina
vašega dela takšna, da
se ponavljajo določene
naloge in stvari?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.14. Ali je vaše delo
zanimivo?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.15. Ali lahko pri
svojem delu odločate o
načinu
izvajanja
delovnih nalog?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.16. Ali imete možnost
odločanja o vsebini
svojega dela?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.17. Ali ste pri svojem
delu samostojni?

Da, pogosto
Da, občasno
282
Ne, redko
Ne, nikoli
Legenda: krepko prikazuje največ odgovorov na posamezno vprašanje
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Tabela 4 prikazuje deleže in število odgovorov doživljanja stresa pri pomočnicah
vzgojiteljic. Večina pomočnic vzgojiteljic meni, da pogosto ali občasno obvladujejo svoje
delo. V primerjavi pomočnice vzgojiteljic slabše obvladujejo svoje delo kot vzgojiteljice,
kar je razvidno iz deleža odgovorov iz Tabele 3 in 4.
Tabela 4: Odgovori na vprašanja o doživljanju stresa pomočnic vzgojiteljic v sklopu
obvladovanje dela
POMOČNICE VZGOJITELJIC
OBVLADOVANJE
DELA
1.10. Ali se lahki pri n
delu naučite novih
stvari?

Število
odgovorov
147
74
4
0

Delež
odgovorov (%)
65,3 %
32,9 %
1,8 %
0%

225

192
30
3
0

85,3 %
13,3 %
1,3 %
0%

225

192
32
1
0

85,3 %
14,2 %
0,4 %
0%

225

147
74
4
0

65,3 %
32,9 %
1,8 %
0%

225

204
21
0
0

90,7 %
9,3 %
0%
0%

225

106
96
22
1

47,1 %
42,7 %
9,8 %
0,4 %

225

97
105
21
2

43,1 %
46,7 %
9,3 %
0,9

142
71
10
1

63,1 %
31,6 %
4,4 %
0,4 %

Kategorija

N

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

225

1.11. Ali uporabljate pri
svojem delu pridobljena
znanja in spretnosti?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.12. Ali je za vaše delo
potrebna domiselnost,
ustvarjalnost?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.13. Ali je vsebina
vašega dela takšna, da
se ponavljajo določene
naloge in stvari?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.14. Ali je vaše delo
zanimivo?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.15. Ali lahko pri
svojem delu odločate o
načinu
izvajanja
delovnih nalog?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.16. Ali imete možnost
odločanja o vsebini
svojega dela?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.17. Ali ste pri svojem
delu samostojni?

Da, pogosto
Da, občasno
224
Ne, redko
Ne, nikoli
Legenda: krepko prikazuje največ odgovorov na posamezno vprašanje
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V spodnji tabeli, ki se nanaša na kvaliteto delovnega okolja, so prikazani deleži in število
odgovorov doživljanja stresa pri vzgojiteljicah. Več kot polovica vzgojiteljic navaja, da se
pogosto ali občasno razumejo med sodelavci, si pomagajo, imajo dobro mnenje drug o
drugem in da jih nadrejeni lahko motivirajo k skupnemu opravljanju delovnih nalog (Tabela
5).
Tabela 5 Odgovori na vprašanja o doživljanju stresa vzgojiteljic v sklopu kvaliteta opore
delovnega okolja
VZGOJITELJICE
KVALITETA OPORE
DELOVNEGA
OKOLJA
1.18.
Na mojem
delovnem mestu je
značilno sodelovanje?

Kategorija
Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.19. Moji sodelavci se
zavzemajo zame?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.20. Razumejo me, da
imam kdaj slab dan?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.21. Moji delavci so
sposobni
in dobro
opravijo svoje delo?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.22.
predpostavljenimi
dobro razumem?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

S
se

N

Število
odgovorov

Delež
odgovorov (%)

282

140
127
14
1

49,6 %
45,0 %
5,0 %
0,4 %

282

115
144
21
2

40,8 %
51,1 %
7,4 %
0,7 %

282

108
149
24
1

38,3 %
52,8 %
8,5 %
0,4 %

282

166
111
4
0

58,9 %
39,4 %
1,4 %
0%

282

197
79
6
0

69,9 %
28,0 %
2,1 %
0%

151
111
20
0

53,5 %
39,4 %
7,1 %
0%

1.23. Moj nadrejeni nas
Da, pogosto
lahko
pritegne
k
Da, občasno
282
skupnemu opravljanju
Ne, redko
nalog?
Ne, nikoli
Legenda: krepko prikazuje največ odgovorov na posamezno vprašanje
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Tabela 6 prikazuje deleže in število odgovorov doživljanja stresa pri pomočnicah vzgojiteljic
v povezavi s kvaliteto opore delovnega okolja. Več kot polovica pomočnic vzgojiteljic meni,
da imajo dobro delovno podporo sodelavcev in nadrejenih, tako kot vzgojiteljice.
Tabela 6: Odgovori na vprašanja o doživljanju stresa pomočnic vzgojiteljic v sklopu
kvaliteta opore delovnega okolja
POMOČNICE VZGOJITELJIC
KVALITETA OPORE
DELOVNEGA
OKOLJA
1.18.
Na mojem
delovnem mestu je
značilno sodelovanje?

Kategorija
Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.19. Moji sodelavci se
zavzemajo zame?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.20. Razumejo me, da
imam kdaj slab dan?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.21. Moji delavci so
sposobni
in dobro
opravijo svoje delo?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

1.22.
predpostavljenimi
dobro razumem?

Da, pogosto
Da, občasno
Ne, redko
Ne, nikoli

S
se

N

Število
odgovorov

Delež
odgovorov (%)

225

93
113
19
0

41,3 %
50,2 %
8,4 %
0%

22

93
113
17
2

41,3 %
50,2 %
7,6 %
0,9 %

224

82
124
18
0

36,6 %
55,4 %
8,0 %
0%

225

128
89
8
0

56,9 %
39,6 %
3,6 %
0%

225

153
70
2
0

68,0 %
31,1 %
0,9 %
0%

115
94
16
0

51,1 %
41,8 %
7,1 %
0%

1.23. Moj nadrejeni nas
Da, pogosto
lahko
pritegne
k
Da, občasno
225
skupnemu opravljanju
Ne, redko
nalog?
Ne, nikoli
Legenda: krepko prikazuje največ odgovorov na posamezno vprašanje
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5 ANALIZA POVEZANOSTI
V Tabeli 1 so prikazani rezultati razlik med opazovanima skupinama glede na povprečne
vrednosti opazovanih spremenljivk (psihološke zahteve, obvladovanje dela in kvaliteta
opore delovnega okolja). Rezultati ugotavljanja razlik med povprečnimi vrednostmi
odgovorov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic po posameznih sklopih so pokazali, da imajo
vzgojiteljice pri svojem delu višje psihološke zahteve kot pomočnice vzgojiteljic.
Tabela 7: Ocena razlik med odgovori opazovanega vzgojnega osebja (N = 508).

SKLOP

Kategorije

PSIHOLOŠKE
ZAHTEVE

Vzgojiteljice

OBVLADOVANJE
DELA

Vzgojiteljice

KVALITETA
OPORE
DELOVNEGA
OKOLJA

VSI SKLOPI

Pomočnice
vzgojiteljic

Pomočnice
vzgojiteljic
Vzgojiteljice
Pomočnice
vzgojiteljic
Vzgojiteljice
Pomočnice
vzgojiteljic

Povprečje

SD

2,73

0,40

p-vrednost

0,044
2,66

0,40

1,43

0,12

1,64

0,26

1,54

0,43

< 0,001

0,427
1,57

0,44

1,90

0,24
0,017

1,96

0,28

Legenda: SD – standardni odklon, p-vrednost smo vrednotili kot statistično značilne pri p ≥0,05.

Povprečna vrednost odgovorov pri psiholoških zahtevah vzgojiteljic je 2,73 (SD = 0,40) in
je statistično značilno višja od povprečne vrednosti odgovorov pri pomočnicah vzgojiteljic,
ki je 2,66 (SD = 0,40).
Obvladovanje dela so vzgojiteljice ocenile bolje (povprečje je 1,43 in SD = 0,12) kot
pomočnice vzgojiteljic (povprečje je 1,64 in SD = 0,26).
Statistične razlike med povprečnimi vrednostmi odgovorov vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljic se pojavljajo v sklopu psihološke zahteve (p = 0,044) in v sklopu obvladovanje
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dela (p < 0,001), kjer se kažejo velike statistične razlike. Prav tako smo ugotovili statistično
pomembne razlike med vsemi sklopi vprašanj (p = 0,017), le pri oceni kvalitete opore
delovnega okolja ni pomembnih statističnih razlik.

5.1 Psihološke zahteve
Slika 6 prikazuje razlike med povprečnimi vrednostmi odgovorov vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljic. V sklopu psiholoških zahtev smo vzgojno osebje spraševali o njihovih duševnih
močeh, ali pri svojem delu hitijo, ali imajo dovolj časa za delovne naloge, kako natančno
morajo delo opravljati, ali se pojavljajo nasprotujoče zahteve, ki izzivajo konflikte, ali
menijo, da je stres vzrok za izostanek z dela.
Iz grafa v obliki okvirja z ročaji je razvidno, da imajo vzgojiteljice nekoliko višje psihološke
zahteve kot pomočnice vzgojiteljic. Iz grafa razberemo dva osamelca, ki kažeta, da dvema
vzgojiteljicama psihološke zahteve na delovnem mestu ne predstavljajo stresa.

Slika 6: Psihološke zahteve – ocena razlik med odgovori opazovanega vzgojnega osebja (N
= 508).
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5.2 Obvladovanje dela
V sklopu obvladovanje dela smo vzgojno osebje spraševali, ali je njihovo delo zanimivo, ali
imajo možnost odločanja o vsebini dela in o izvajanju delovnih nalog, ali se določene naloge
ponavljajo, ali je potrebna domiselnost – ustvarjalnost, ali se naučijo nove stvari, ali so pri
svojem delu samostojni. Slika 7 prikazuje, da pomočnice vzgojiteljic slabše obvladujejo
svoje delo kot vzgojiteljice. Iz grafa razberemo, da se osamelci pojavljajo tako pri
vzgojiteljicah kot pri pomočnicah vzgojiteljic. Kažejo, da tri vzgojiteljice nekoliko slabše
obvladujejo svoje delo, prav tako tri pomočnice vzgojiteljic izstopajo, saj le-te precej slabše
obvladujejo svoje delo kot ostale pomočnice, kar jim predstavlja dodaten stres na delovnem
mestu.

Slika 7: Obvladovanje dela – ocena razlik med odgovori opazovanega vzgojnega osebja (N
= 508).
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5.3 Kvaliteta opore delovnega okolja
Iz slike 8 je razvidno, da imajo pomočnice vzgojiteljic nekoliko slabšo oporo delovnega
okolja kot vzgojiteljice. Vprašanja v tem sklopu so zajemala mnenja o sodelovanju –
pomaganju na delovnem mestu, če se sodelavci zavzamejo za njih, ali so sodelavci sposobni
in dobro opravljajo delo, ali se dobro razumejo s podrejenimi, ali njihov nadrejeni lahko
pritegne k skupnemu opravljanju nalog. Graf prikazuje osamelca pri vzgojiteljicah in kaže,
da ena vzgojiteljica nima dobre opore v delovnem okolju in ji to predstavlja dodaten stres.

Slika 8: Kvaliteta opore delovnega okolja – ocena razlik med odgovori opazovanega
vzgojnega osebja (N = 508).

32

5.4 Vsi sklopi
Združili smo vse ocenjevalne sklope skupaj (psihološke zahteve, obvladovanje dela in
kvaliteto delovnega okolja), da ugotovimo doživljanje stresa v celoti. Rezultati so pokazali
statistične razlike med povprečnimi vrednostmi odgovorov vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljic. Slika 9 prikazuje, da vzgojiteljice glede na vse sklope skupaj doživljajo delovno
mesto manj stresno kot pomočnice vzgojiteljic. Iz grafa lahko razberemo osamelce tako pri
vzgojiteljicah kot pomočnicah vzgojiteljic. Kažejo, da imata dve pomočnici in dve
vzgojiteljici izraženih več stresnih dejavnikov in jim posledično delovno mesto predstavlja
največji stres med vsemi udeleženkami naše raziskave.

Slika 9: Vsi sklopi – ocena razlik med odgovori opazovanega vzgojnega osebja (N = 508).
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6 RAZPRAVA
Sistematični pregled literature je pokazal, da je večina objavljenih raziskav, ki so bile
izvedene v Sloveniji in v svetu, usmerjenih v učitelje srednjih in osnovnih šol. Ugotovitve
raziskav v osnovnih in srednjih šolah ne moremo primerjati s poučevanjem v vrtcu, saj se
delovno okolje in naloge močno razlikujejo, zato smo bili pri primerjavi rezultatov o
doživljanju stresa v vrtcu omejeni. Zagotovo pa bo ta raziskava pripomogla k dodatni
ozaveščenosti o doživljanju stresa na delovnem mestu vzgojnega osebja in predstavlja dobro
izhodišče za nadaljnje raziskave.
V naši raziskavi so sodelovale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz naključno izbranih
vrtcev štajerske regije. Povprečna starost vzgojiteljic je bila 44 let, njihova povprečna
delovna doba pa 20 let. V večini imajo vzgojiteljice zaključeno višjo ali visoko izobrazbo.
Pomočnice vzgojiteljic so v povprečju stare 38 let in imajo 10 let delovnih izkušenj. Večji
delež pomočnic vzgojiteljic ima zaključeno srednjo šolo.
Rezultati naše raziskave so pokazali, da prihaja v nekaterih obravnavanih sklopih doživljanja
stresa na delovnem mestu do pomembnih statističnih razlik med odgovori vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljic. Prav tako je Slivar (2009) v svoji raziskavi potrdil razlike med
odgovori vzgojnega osebja glede na dogodke, ki so jih strokovne delavke ocenile kot stresne.
Med glavne psihosocialne stresorje na delovnem mestu v različnih raziskavah uvrščajo
preobremenitev z delom, slabe delovne razmere, pomanjkanje samokontrole nad delom,
delovna mesta za določen čas, konfliktne situacije, negativni delovni odnosi med sodelavci,
pomanjkanje podpore sodelavcev ali nadrejenih (Steven in sod., 2015; Bilban in Kukec,
2015; Karpljuk in sod., 2008).
V sklopu psihološke zahteve smo ugotovili razlike med odgovori vzgojnega osebja.
Ugotovili smo, da imajo vzgojiteljice višje psihološke zahteve pri delu kot pomočnice
vzgojiteljic. Možni vzroki za nastanek razlik so lahko večja odgovornost vzgojiteljic,
časovne stiske, raznolikosti delovnih nalog od priprave, načrtovanja in izvajanja vzgojnega
dela, urejanja dokumentacije do sodelovanja s starši in ostalimi dejavnostmi zunaj ali znotraj
vrtca.
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Učiteljski in vzgojiteljski poklic v nemški raziskavi uvrščajo med poklice z največ
psihološkimi tveganji (Hasselhorn in Nübling, 2004). V splošnem psihološkem počutju
Slivar (2009) ni ugotovil razlik med vzgojnim osebjem. Od skupno 25 % vzgojiteljev, ki so
bili odsotni z dela zaradi bolezni, jih je 24 % mnenja, da je vzrok za njihovo odsotnost stres.
Od 29 % vprašanih pomočnikov vzgojiteljev jih je 18 % menilo, da je stres vzrok za njihovo
odsotnost z dela. Največji stresni dejavnik za vzgojno osebje predstavlja pedagoško delo
(nemirni otroci, motiviranje otrok, vzpostavljanje discipline, sodelovanje s starši), sledijo
stresorji v povezavi z medsebojnimi odnosi s sodelavci (razni konflikti in nesporazumi)
(Slivar, 2009). Največji stresni dejavniki v raziskavi Klobase (2015) so obremenitve na delu,
sledijo jim slabi odnosi s sodelavci, problemi v družini, slabi materialni pogoji in
osamljenost. Največji stresorji so nemirni otroci, sledijo pogovori s težavnimi starši,
konflikti med sodelavci, preveč otrok v skupini ipd. (Klobasa, 2015). V romunski raziskavi
so potrdili povezanost med stresom in pedagoškim delom izven šolskih dejavnosti, in sicer
sodelovanje in priprava učencev za tekmovanja ter spremljanje napredka posameznika
(Masari et al., 2013). Za vzgojitelje so bolj stresne situacije, povezane z odsotnostjo različnih
oblik podpore za delo in opravljanje administrativnih nalog kot pomočnikov vzgojiteljev
(Slivar, 2009).
Eden izmed gradnikov zdravja vsakega posameznika kot tudi delovne institucije so dobri
medsebojni odnosi (Božič, 2003). Ti lahko bolezen povzročijo ali ohranijo, lahko pa zdravje
ohranjajo ter spodbujajo (Petruša in Remec, 2010). Ena izmed številnih psihosocialnih
dejavnikov, ki ima vplive na delavce na delovnem mestu, je komunikacija (Štih in Ferjan,
2014). Komunikacija med zaposlenimi je zelo pomembna, saj vpliva na oblikovanje odnosa.
Kadar pa medsebojne pomoči in podpore primanjkuje, lahko pripomore k nastanku stresa
(Meško, 2011).V številnih raziskavah jo proučujejo v obliki medsebojnih odnosov in
pojavov stresa na delovnem mestu (Štih in Ferjan, 2014). Delo in z njim povezan stres je že
dolgo znan dejavnik fizičnih in psihosocialnih zdravstvenih težav, hkrati pa predstavlja
veliko gospodarsko breme za podjetja in družbo (Leka in Kortum, 2008; European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007). V naši raziskavi
smo pri kvaliteti opore v delovnem okolju ugotovili, da ni razlik med odgovori vzgojnega
osebja. Vzgojno osebje ocenjuje, da imajo dobro delovno podporo in jim to ne predstavlja
dodatnega stresa. Sklepamo, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dobro počutijo v
svojem delovnem okolju. S sodelavci si pomagajo, sodelujejo, zavzemajo se drug za
drugega, imajo dobro mnenje drug o drugem, tudi pri komunikaciji in sodelovanju z
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nadrejenimi nimajo težav. V primerjavi s Slivarjevo (2009) raziskavo so rezultati vezani na
medsebojne odnose na delovnem mestu slabši. Vzgojno osebje uvršča stresne faktorje v
povezavi z odnosi na delovnem mestu v drugo najbolj stresno skupino stresorjev. Skupina
zajema naslednje stresorje: pomanjkanje dialoga o problemih vrtca in slaba komunikacija
med sodelavci, konflikti, neodgovorno in nevestno delo sodelavcev, pomanjkanje toplih
odnosov in toga organiziranost vrtca ter neupoštevanje mnenja s strani vodstva. Pokazale so
se tudi statistične razlike med odgovori vzgojnega osebja, saj so situacije, povezane z
odsotnostjo različnih oblik podpore za delo, in opravljanje administrativnih nalog bolj
stresne za vzgojiteljice kot za pomočnice vzgojiteljic.
V naši raziskavi smo ugotovili, da vzgojiteljice bolje obvladujejo svoje delo kot pomočnice
vzgojiteljic. Eden izmed razlogov za takšen rezultat je lahko daljša delovna doba in
posledično večja izkušenost vzgojiteljic. Razlogi za slabši rezultat pomočnic vzgojiteljic bi
lahko bili, da zaradi večjega obsega fizičnega dela, ki zajema hranjenje otrok, previjanje,
priprava na spanje ipd., ne uspejo obvladati svojega dela. Slivar (2009) ugotavlja, da se
vzgojitelji pri svojem delu ocenjujejo kot bolj učinkoviti v primerjavi s pomočniki
vzgojiteljev.
Želeli smo pridobiti tudi splošno informacijo o doživljanju stresa vzgojnega osebja na
delovnem mestu, zato smo vzeli povprečje vseh treh sklopov. Rezultati so pokazali
statistične razlike med odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Ugotovili smo, da
vzgojiteljice svoje delo doživljajo manj stresno kot pomočnice vzgojiteljic. Rezultati v
posameznih sklopih kažejo na stresne obremenitve na delovnem mestu vzgojnega osebja.
Stres pri delu v vrtcu so potrdili tudi z drugo raziskavo v Romuniji leta 2013, v kateri je
42 % vzgojiteljic menilo, da je delo v vrtcu zelo stresno, in 41,3 %, da je delo v vrtcu zmerno
stresno (Clipa in Boghean, 2014). Tudi v turški raziskavi so ocenili, da je stres prisoten pri
delu vzgojnega osebja. Primerjali so vzgojno osebje iz javnih in zasebnih vrtcev in so
ugotovili, da imajo vzgojiteljice v javnih vrtcih nižjo raven izgorelosti in so manj čustveno
izčrpane kot vzgojiteljice iz zasebnih vrtcev (Kabadayi, 2015). Za vzgojno osebje iz Hong
Konga največ stresa predstavlja delovni čas in stresorji v povezavi z delom. Posledice stresa
se kažejo v utrujenosti in čustveni izčrpanosti (Tsai in sod., 2006). Raziskava v Romuniji je
ocenila, da vzgojno osebje iz mestnih vrtcev občuti več stresa in so manj zadovoljni na
svojem delovnem mestu kot vzgojno osebje s podeželja. Merila za zadovoljstvo so višina
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plače, medsebojni odnosi ter organizacija in komunikacija med zaposlenimi (Anghelache,
2014).
Evropska agencija za varnost in zdravje uvršča stres na drugo najpogostejšo z delom
povezano zdravstveno težavo (European Foundation, 2007). Stres lahko privede do bolečin
v vratni hrbtenici, glavobola, povečanega tveganja za infarkt in bolezni prebavil, povzroči
napetost v mišicah, oslabi imunski sistem (Tratnik in sod., 2009; Bilban, 2007; Godina,
2007). V romunski raziskavi so ocenili povezavo med stresom in bolezenskimi znaki pri
vzgojnem osebju, kot so glavobol, vrtoglavica, slaba koncentracija, prehlad in bolečine v
grlu (Masari et al., 2013).
Stres nastane zaradi negativnih ali stresnih dogodkov med posameznikom in okoljem. Je del
sodobne družbe, z njim smo v stiku v vsakdanjem življenju, med drugim tudi na delovnem
mestu. Številne raziskave (Gračner, 2016; Kacjan Žgajnar, 2016; Kabadayi, 2015; Klobasa,
2015; Clipa in Boghean, 2014; Anghelache, 2014; Masari et al., 2013; Premzl, 2011; Slivar,
2009; Tsai in sod., 2006; Hasselhorn in Nübling, 2004) so potrdile prisotnost stresa na
različnih delovnih mestih in hkrati opozorile na posledice, povezane s stresom na delovnem
mestu.
Najpomembnejši rezultati naše analize povezanosti med tveganim stresnim vedenjem in
opredeljenimi dejavniki tveganja so pokazali, da so pomočnice vzgojiteljic bolj obremenjene
kot vzgojiteljice. Pomočnice vzgojiteljic so obvladovanje dela in kvaliteto opore delovnega
okolja ocenile kot bolj stresno. Naši rezultati so lahko posledica daljšega delovnega časa,
delo pomočnic vzgojiteljic je tudi fizično bolj obremenjeno in imajo bistveno nižji osebni
dohodek kot vzgojiteljice. Vzgojiteljice so odgovorne za vodenje celotnega izobraževalnega,
ustvarjalnega, administrativnega procesa zunaj in znotraj vrtca ter sodelujejo s starši, v naši
raziskavi ocenjujejo, da imajo višje psihološke zahteve. Pri iskanju vzrokov za boljše
obvladovanje dela vzgojiteljic se lahko opremo na starost in delovne izkušnje, saj so
vzgojiteljice v povprečju starejše in imajo več delovnih izkušenj kot pomočnice vzgojiteljic.
Možni vzroki za nastanek razlik so lahko večja odgovornost vzgojiteljic, časovna stiska,
raznolikost delovnih nalog od priprave, načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela, urejanja
dokumentacije do sodelovanja s starši in ostalimi dejavnosti zunaj in/ali znotraj vrtca. V
Slivarjevi (2009) raziskavi so vzgojiteljice ocenile, da so pogosteje pod stresom, pogosteje
čutijo čustveno izčrpanost in so bolj izgorele kot pomočnice vzgojiteljic.
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Zaradi višjih stresnih obremenitev vzgojiteljic bi bilo priporočljivo preveriti njihove delovne
obremenitve. Dlje trajajoč in ponavljajoč stres v delovnem okolju lahko negativno vpliva na
celotno organizacijo vrtca. Posledice se pojavijo kot zmanjšanje storilnosti vzgojnega
osebja, slabše delovno vzdušje in posledično nezadovoljstvo otrok, staršev, sodelavcev ter
nadrejenih. Z rezultati naše raziskave potrjujemo, da bi bile dobrodošle oziroma nujno
potrebne spremembe ne samo na individualni ravni, ampak predvsem na ravni organizacije
vrtca. Ugotovili smo, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic doživljajo stres na svojem
delovnem mestu, kar potrjujejo tudi ostale raziskave, opravljene v Sloveniji in drugod po
svetu (Gračner, 2016; Kacjan Žgajnar, 2016; Kabadayi, 2015; Klobasa, 2015; Clipa in
Boghean, 2014; Anghelache, 2014; Masari et al., 2013; Premzl, 2011; Slivar, 2009; Tsai in
sod., 2006; Hasselhorn in Nübling, 2004).
Za zmanjšanje obremenitev in stresa vzgojnega osebja na delovnem mestu je z
organizacijskega vidika vrtca potrebno posvetiti pozornost pri načrtovanju delovnega časa
in omogočati sodelovanje zaposlenih pri odločitvah, vezanih na delovne naloge, da bodo v
skladu z znanji in sposobnostmi zaposlenega.
Na individualni ravni promocije zdravja je potrebno iskati tehnike zmanjšanja stresa na
delovnem mestu. Vsak posameznik doživlja stres drugače, zato mora tudi vsak posameznik
najti sebi primerno aktivnost, ki bo pozitivno delovala na njegovo počutje. Priporoča se, da
vzgojno osebje poskrbi za zadostno število športnih aktivnosti, zdravo prehranjevanje in
različne sprostitve, kot so joga, meditacija, masaža, ples ipd.
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7 SKLEP
Glavne ugotovitve naše raziskave po zastavljenih hipotezah so naslednje:
1. Hipotezo 1 smo preverjali s pomočjo uporabe parametričnega t-testa. Ugotovili smo, da
prihaja do statističnih razlik med odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic.
Pomočnice vzgojiteljic svoje delo doživljajo bolj stresno kot vzgojiteljice, zato glede na
dobljene rezultate hipotezo 1 potrdimo.
2. Hipotezo 2 smo preverjali s pomočjo uporabe parametričnega t-testa. Ugotovili smo, da
prihaja do statistično značilnih razlik med odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic.
Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da imajo vzgojiteljice višje psihološke
zahteve kot pomočnice, zato hipotezo 2 potrdimo.
3. Hipotezo 3 smo preverjali s pomočjo uporabe parametričnega t-testa. Ugotovili smo, da
prihaja do pomembnih statističnih razlik med odgovori vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljic. Vzgojiteljice bolje obvladujejo svoje delo kot pomočnice vzgojiteljic, zato
hipotezo 3 potrdimo, glede na dobljene rezultate.
4. Hipotezo 4 smo preverjali s pomočjo uporabe parametričnega t-testa. V sklopu vprašanj
o kvaliteti opore v delovnem okolju smo ugotovili, da ne prihaja do pomembnih
statističnih razlik med odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Hipoteze 4 zato
glede na dobljene rezultate ne potrdimo.
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