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POVZETEK
Magistrsko delo predstavlja preučevanje odnosa čustvene kompetentnosti in
vedenja na zavzetost zaposlenih na področju zdravstvene nege. Problem, ki ga pri
vsakdanjem delu zaposlenih v zdravstveni negi zaznavamo je, da zahteve
sodobnega managementa in vsakdanje delo z bolnimi, črpajo čustva zaposlenih,
zato je zelo pomembno, da zaposleni zaznavajo in obvladujejo svoja čustva, jih
ustrezno izražajo in nadzorujejo. V teoretičnem delu prikazujemo pomen
obvladovanja čustev pri zaposlenih v zdravstveni negi in izpostavimo pomen čustev
pri delu s pacienti in medsebojnem sodelovanju. V empiričnem delu preučujemo
povezanost vedenja preko obvladovanja čustev v povezavi z zavzetostjo za delo.
Ugotavljamo statistično pomembne razlike med različnimi profili glede na
čustveno kompetentnost, zavzetost za delo in delno tudi glede na življenjski slog.
S kvantitativno raziskavo preučujemo povezavo med vedenjem zaposlenih v
zdravstveni negi predvsem iz vidika obvladovanja čustev in zdravega življenjskega
sloga in zavzetostjo za delo. Preučujemo torej opredelitve zaposlenih na področju
zdravstvene nege do trditev glede čustvene kompetentnosti, življenskega sloga in
zavzetosti za delo v dveh bolnišnicah Štajerske regije (n = 474).
Rezultati raziskave so pokazali, da sta sposobnost obvladovanje čustev in
zavzetost zaposlenih šibko, vendar statistično pomembno (p < 0,001 pri 1%
tveganju) linearno povezani (r = 0,388). V razskavi smo tudi ugotovili, da sta
starost in obvladovanje čustev neznatno linearno povezani (r = 0,055). Analiza
rezultatov je pokazala, da je stres statistično pomembno negativno povezan z
zazvzetostjo zaposlenih (p < 0,001). Pokazali smo namreč, da se z višanjem
stopnje stresa, niža zavzetost za delo. Dokazali smo tudi, da sta čustvena
kompetenca in zavzetost za delo šibko (r = 0,333), vendar statistično pomembno
(p < 0,001) linearno povezani. Skozi analizo rezultatov smo ugotovili, da je
dejavnik, ki najbolj vpliva na razlike v zavzetosti za delo zaposlenih v zdravstveni
negi stres, saj smo dokazali, da stres statistično pomembno vpliva na zavzetost za
delo zaposlenih v zdravstveni negi.
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- čustvena inteligenca,
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ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Masterarbeit erforscht den Einfluβ der emotionalen Kompetenz
und des Verhaltens der Gesundheitspfleger auf ihr Engagement. Das
wahrnehmbare Problem bei alltäglicher Arbeit der Mitarbeiter in der
Gesundheitspflege ist, dass die modernen Forderungen des gegenwärtigen
Managements und die Arbeit mit Kranken ihre Emotionen erschöpfen. Es ist
daher von großer Bedeutung, dass die Mitarbeiter ihre Emotionen erkennen,
sie beherrschen, entsprechend ausdrücken und kontrollieren. Im theoretischen
Teil dieser Masterarbeit ist die Bedeutung der Emotionsbeherrschung der
Mitarbeiter in der Gesundheitspflege erläutert. Dabei ist die Bedeutung der
Emotionen bei der Arbeit mit Patienten und gegenseitiger Zusammenarbeit
hervorgehoben. Im empirischen Teil ist das Verhalten durch die
Emotionsbeherrschung im Zusammenhang mit dem Mitarbeiterengagement
erforscht. Mit Bezug auf die emotionale Kompetenz, das Arbeitsengagement
und teilweise auch auf den Lebensstil, werden statistisch relevante
Differenzen zwischen verschiedenen Profilen ermittelt. Mit der quantitativen
Studie wird der Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Mitarbeiter in der
Gesundheitspflege
erforscht
vor
allem
aus
der
Sicht
der
Emotionsbeherrschung, des gesunden Lebensstils und des Arbeitsengagements.
Dafür wurden Erklärungen der Gesundheitspfleger bezüglich die Bedeutung
der Emotionskompetenz, des Lebensstils und Arbeitsengagements in zwei
Krankenhäusern in der slowenischen Steiermark erforscht (n = 474).
Die Resultate der Studie zeigen, dass sowohl die Fähigkeit der Mitarbeiter ihre
Emotionen zu beherrschen als auch ihr Engagement bei der Arbeit zwar
schwach, jedoch statistisch relevant (p < 0,001 bei 1% Risiko) linear verbunden
(r = 0,388) sind. Es wurde auch festgestellt, dass das Alter und die
Emotionsbeherrschung unbedeutend linear verbunden (r = 0,055) sind. Die
Analyse der Resultate zeigt, dass der Stress statistisch relevant negativ mit
dem Mitarbeiterengagement (p < 0,001) verbunden ist. Es wurde bewiesen,
dass je höher der Stresses ist, desto geringer ist das Mitarbeiterengagement. Es
wurde auch bewiesen, dass die emotionale Kompetenz und das
Arbeitsengagement schwach (r = 0,333), aber statistisch relevant (p = < 0,001)
linear verbunden sind. Durch die Analyse der Resultate wurde festgestellt, dass
Stress der Faktor ist, von dem die Unterschiede im Arbeitsengagement der
Mitarbeiter in der Gesundheitspflege am meisten beeinflusst werden. Es steht
fest, dass der Stress statistisch relevant die Arbeit des Mitarbeiterengagements
in der Gesundheitspflege beeinflusst.
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-

das Arbeitsengagement,
die Gesundheitspflege,
die emotionale Intelligenz,
die emotionale Kompetenz,
das Verhalten,
der Stress.
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1 UVOD
1.1

PREDSTAVITEV PROBLEMA

Delo zaposlenih v zdravstveni negi oz. medicinskih sester ne vsebuje le znanja,
razumevanja in spretnosti, temveč je pri delu s pacientom in timskem sodelovanju
z drugimi zdravstvenimi in nezdravstvenimi sodelavci, kot tudi pri vodenju
izvajalcev zdravstvene nege, zelo pomembno vedenje zaposlenih, ki se kaže tudi
preko čustvene inteligence. S čustveno inteligenco se ljudje ne rodimo, temveč jo
razvijamo vse življenje. Osebe z visoko razvito čustveno inteligenco znajo v
delovnih situacijah, še posebej stresnih in nepredvidljivih, dobro obvladati svoja
čustva, so učinkoviti v sporazumevanju z drugimi, se znajo spoprijeti s
spremembami ter uspešno reševati probleme in konflikte. Vešči so učinkovite
uporabe humorja za zmanjševanje napetosti v delovnem okolju, so empatični in
ohranjajo optimizem. Vedoč, da čustva igrajo pomembno vlogo pri kontekstu skrbi
za pacienta, je čustvena inteligenca postala pomemben dejavnik za razumevanje
poklica (Perry in Ball, 2007). Čustvena inteligenca ima pomembno vlogo pri
vzpostavljanju odnosov med ljudmi, tudi v odnosu med pacienti in zaposlenimi v
zdravstveni negi, ki je čustveno delo pri vzpostavljanju odnosa medicinska sestra
in pacient (McQueen, 2004, str. 108).
Problem, ki ga v magistrskem delu preučujemo, je prisoten v vsakdanjem delu
zaposlenih v bolnišnični zdravstveni negi. Opažamo, da zahteve sodobnega
managementa in vsakdanje delo z bolnimi ljudmi, črpajo čustva zaposlenih, zato
je zelo pomembno, da zaposleni znajo zaznavati in obvladovati svoja čustva, jih
ustrezno izražati in nadzorovati. V praksi ugotavljamo, da je ob vedno večjih
zahtevah zunanjega in notranjega okolja glede intenzivnosti in zahtevnosti dela,
obvladovanje čustev pri zaposlenih v zdravstveni negi postalo zelo pomembno,
kajti v nasprotnem primeru lahko hitro pridejo v konflikt s pacientom, svojci in/ali
sodelavci. Pri zaposlenih, kjer opažamo večje nezadovoljstvo, nezainteresiranost,
in utrujenost, ugotavljamo večje izražanje stresa in s tem povezano manjšo
zavzetost za delo. Enako v praksi ugotavljamo, da se zavzetost za delo in
zavedanje o pomembnosti zdravega življenjskega sloga viša glede na stopnjo
odgovornosti na delovnem mestu, kar povezujemo v večini primerov z izobrazbo.
Probleme, ki smo jih zaznali v praksi, želimo znanstveno utemeljiti in s tem
postaviti osnovo za z znanjem in rezultati podprto strategijo nujno potrebnega
izobraževanja na področju čustvene inteligence in osebne rasti medicinskih sester.
Danes obstajajo mnoge definicije čustvene inteligence. Weisinger (2001) navaja,
da je čustvena inteligenca preprosto inteligentna uporaba čustev na osebni ravni
in vzajemno. Dovžan (2014) navaja, da je čustvena inteligenca pojem, ki opisuje
človekovo sposobnost samozavedanja, samoobvladovanja, samoiniciative,
empatije in njegove socialne spretnosti. Te sposobnosti posamezniku omogočajo,
da lahko v polnosti razvije druge osebnostne in telesne zmožnosti, ki jih ima
(Dovžan, 2014).
Meyer, Salovey in Caruso (2000) so čustveno inteligenco opisali kot neke vrste
socialno spretnost, povezano s procesi, ki vključujejo identifikacijo, uporabo,
upravljanje, nadzor in razumevanje lastnih občutkov in čustvenih stanj drugih,
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njihovo diferenciacijo in uporabo teh informacij za usmerjanje mišljenja in
vedenja.
Med čustvene lastnosti, ki so pomembne za uspeh dodajamo še: nadzor,
razpoloženje, samostojnost, fleksibilnost, občutek priljubljenosti, reševanje
medosebnih problemov in težav, vztrajnost (vzdržljivost), prijaznost in
spoštovanje.
Goleman
(1997)
opredeljuje
čustveno
inteligenco
kot
najpomembnejši dejavnik osebne prilagoditve in uspešnosti v odnosih med ljudmi,
kar je v zdravstvu oz. pri zaposlenih v zdravstveni negi, ki so kontinuirano v stiku z
drugimi ljudmi, še kako potrebno.
Čustvena inteligenca predstavlja sposobnost za empatijo, samozavest in čustveni
nadzor v samih ljudeh in v njihovih odnosih z drugimi. Vključuje tudi spretnosti,
kot so motivacija in vzdrževanje frustracij, nadzor razpoloženja ter sprošča
težave, ki zavirajo sposobnost razmišljanja in nadzor nad impulzivnimi ukrepi.
Goleman (2013) čustveno inteligenco predstavlja kot alternativo tradicionalni
inteligenci, s katero se lahko uspeh na različnih področjih poklicnega dela in
življenja lažje napove in kaže, da so človeške sposobnosti, kot je samozavedanje,
samodisciplina, vztrajnost in empatija, za življenje bolj pomembni kot
inteligenca.
Po inteligenčnem količniku, ki se skozi življenje bolj ali manj ne spremeni, se
čustvena inteligenca razvija in dopolnjuje skozi celotno življenjsko izkušnjo
(Brackett, Mayer in Warner, 2004). Potrebno jo je negovati, razvijati in
dopolnjevati.
Menimo, da je čustvena inteligenca pri zaposlenih v zdravstveni negi izraz srčnosti
in topline, ki je v posamezniku. Kajti pomembno je, kako zaposleni na področju
zdravstvene nege razumejo in obvladujejo najprej svoja čustva in potem, kako
razumejo in vrednotijo čustva drugih ljudi, da se lahko učinkovito odzovejo na
zahteve delovnega okolja in tudi sicer v vsakdanjem življenju.
Čustvena inteligenca je povezana z zavzetostjo zaposlenih. Bolj kot so zaposleni
zavzeti, bolj je poslovanje podjetja uspešno (Khuong in Yen, 2014, str. 125).
Zavzetost zaposlenih vpliva na uspešnost podjetja (Harter, Hayes in Schmidt,
2002). Menimo, da je tako tudi pri medicinskih sestrah, zaposlenih v zdravstvenih
institucijah.
Medicinske sestre pri opravljanju poklicnega dela kontinuirano sodelujejo z
drugimi ljudmi, zato se od njih pričakuje visoka stopnja čustvene inteligence, saj
se kot zdravstveno osebje nenehno soočajo z novimi, nepredvidljivimi situacijami,
ko je potrebno hitro in ustrezno reagirati. Po študiji Ezzatabadi et al. (2012) ima
čustvena inteligenca medicinskih sester neposreden vpliv na kakovost bolnišničnih
storitev. Zato je pomembno meriti čustveno inteligenco in ugotavljati povezanost
z izvajanjem storitev. Po raziskavi ima čustvena inteligenca pozitiven vpliv na
izvedbo storitev. Čustvena inteligenca nudi okvir in specifične sposobnosti, ki
zagotavljajo sodelovanje, pozitivno obnašanje v konfliktnih situacijah in zdrave
medsebojne odnose v kliničnem okolju za nego (Codier, Kooker in Shoultz, 2008).
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Po Zadel (2010) čustveno inteligenco zaznavamo in merimo preko čustvenih
kompetenc: samozavedanje, samoobvladovanje, socialno zavedanje in socialne
spretnosti.
Takšićev vprašalnik emocionalne kompetentnosti sestavlja 45 postavk, od katerih
je 16 vključenih v lestvico zaznavanja in razumevanja emocij, 13 v lestvico
izražanja in poimenovanja emocij in 16 v lestvico nadzorovanja in uravnavanja
emocij (Avsec, 2010).
Po študiji Codier et al. (2008) je izmerjen visok odstotek medicinskih sester s
podpovprečnimi številom točk čustvene inteligence, zato so upravičene dodatne
raziskave na tem področju. Čustvena inteligenca lahko ponudi okvir in smernice za
krepitev specifičnih veščin – spretnosti, ki vplivajo na krepitev sodelovanja,
zdrave medsebojne odnose in posledično zavzetost zaposlenih za delo (Codier et
al., 2008). Pa vendar je v praksi zelo malo raziskav o čustveni inteligenci kot
notranjemu dejavniku nizke zavzetosti za delo (Thor, 2013).
Zavzetost kot temeljni kadrovski koncept ni nov. Vodilna svetovna raziskovalna
hiša Gallup že dobrih 25 let meri zavzetost zaposlenih na ravni nacionalnih
ekonomij (125 držav), gospodarskih panog ter subjektov (Gruban, 2010).
V slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je zavzetost opredeljena kot velika
stopnja duševne pripravljenosti, volje, zanimanja za ukvarjanje s čim, uresničitev
česa: kazati zavzetost za kaj; občudovati zavzetost koga; zavzetost za delo, pri
delu / čustvena, ustvarjalna zavzetost / vse, kar dela, dela z zavzetostjo
Gruban (2010) navaja, da je zavzetost zaposlenih in čustvena navezanost
posameznikov na delovno okolje koncept, ki ga je treba resno obravnavat.
Zavzetost zaposlenih je po njegovem mnenju “dvorezni meč” saj lahko v različnih
situacijah opredeli razliko med dobrimi in odličnimi organizacijami ali pa razliko
med preživetjem in katastrofo.
Gruban (2010) trdi, da zadovoljstvo zaposlenih ni pogoj za njihovo zavzetost.
Vendar pa le zavzetost zaposlenih zagotavlja večjo delovno in s tem poslovno
uspešnost. Nekaj je gotovo – trend številka ena v prihodnje gotovo ne bo več le
boljše upravljanje poslovnih procesov, ampak maksimiranje zavzetosti zaposlenih
in uporabnikov (Gruban, 2010).
Zaposleni na področju zdravstvene nege (medicinske sestre) so vsakodnevno
vključeni v proces zagotavljanja kakovostnih storitev zdravstvene nege in menimo,
da obvladovanje vedenja zaposlenih v zdravstveni negi vpliva na zavzetost
zaposlenih pri njihovem delu.
Pomembno je, da se zaposleni v zdravstveni negi zavedajo in obvladujejo svoja
čustva in skrbijo za zdrav življenjski slog, saj so le takšni zaposleni lahko zavzeti
za delo in lahko pomagajo drugim, jih razumejo, so empatični ter
zadovoljujejo pacientove potrebe v času potrebne zdravstvene oskrbe in skrbijo za
čim boljše počutje pacientov, kar posledično vpliva na kakovostno izvajanje
storitev zdravstvene nege. Po McQueen (2003) predstavlja čustvena inteligenca
pomemben del pri vzpostavljanju odnosa pacient – medicinska sestra, saj tak
odnos prinaša nevarnost »izgorelosti« (McQueen, 2003), povečuje poškodbe in
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nesreče pri delu, odsotnost z dela (Thor, 2013) in posledično vpliva na zmanjšanje
zavzetosti zaposlenih za delo. Zato bi morali zaposleni v zdravstveni negi
(medicinske sestre) sprejeti strategijo za zaščito svojega zdravja. Analiza
literature podaja ugotovitve, da moderne zahteve črpajo spretnosti čustvene
inteligence zaposlenih v zdravstveni negi, da lahko zagotovijo kakovostno oskrbo
pacientov in kooperativna pogajanja z multidisciplinarnim timom zdravstvene
oskrbe (McQueen, 2003).
Zdravstvene organizacije se zavedajo povezave med kakovostjo zdravstvene nege
in zavzetostjo zaposlenih. Po raziskavi med 3.000 zaposlenimi v zdravstveni negi v
zdravstvenih organizacijah v Združenih državah se tri četrtine anketiranih strinja,
da povezovanje in nadzor nad vedenjem zaposlenih pozitivno vpliva na temeljno
dejavnost zdravstvene nege in predstavlja povračilo v investirano usposabljanje
zaposlenih (Cornerstone, 2014).
Zdravstvene organizacije zaznavajo povezanost med vedenjem zaposlenih in
zdravstveno nego (Cornerstone, 2014). Zavzetost ima vpliv na obnašanje
zaposlenih na kritičnih delovnih mestih v zdravstveni negi (Cornerstone, 2014).
Zavzetost se kaže v vedenju zaposlenih, kot na primer v njihovi pripravljenosti, da
vložijo več energije in navdušenja nad svojim delom in pripadnostjo organizaciji.
Ko zaposleni razvijejo močan občutek zavezanosti organizaciji, bodo zavzeti za
koristno vedenje, ki prinaša uspešnost organizacije (Press, 2015).
Pri vsakdanjem delu z zaposlenimi v zdravstveni negi ugotavljamo, da je zelo
pomembno, da zaposleni zaznavajo in obvladujejo svoja čustva, jih ustrezno
izražajo in nadzorujejo.
Zdravstvena nega se že dolgo razlikuje od ostalih dejavnosti glede zahtevnosti in
obsežnosti čustvenega dela (Bolton, 2001). Pomembno je, da zaposleni na
področju zdravstvene nege, ki so vsakodnevno v medosebnem stiku z bolnimi
ljudmi in drugimi zdravstvenimi in nezdravstvenimi sodelavci v širšem
multidisciplinarnem timu, skrbijo za svoje zdravje in zdrav življenjski slog. Kajti le
zaposleni, ki so sproščeni, zadovoljni in neobremenjeni oz. znajo obvladati svoja
čustva, delajo zavzeto v vedno bolj zahtevnem delovnem okolju na področju
zdravstvenih storitev. Za zaposlene, ki so bolj zavzeti na delovnem mestu, je
značilen zdrav življenjski slog, kar pomeni, da so telesno bolj pogosto aktivni,
zaužijejo več sadja in zelenjave v primerjavi z zaposlenimi, ki se ne ukvarjajo
oziroma bolj poredko s telesnimi aktivnostmi (Yu in Harter, 2015).
V preučeni literaturi smo glede zavzetosti zasledili, da so lahko mnogi zaposleni
nezavzeti za delo, navkljub dobrim delovnim pogojem. Opažamo, da so mnogi
zaposleni na področju zdravstvene nege nezadovoljni in svoje nezadovoljstvo tudi
aktivno izkazujejo, torej ne obvladujejo vedenja, to pa je problem, saj s tem
škodljivo vplivajo na delovno vnemo in zavzetost svojih sodelavcev, posledično pa
menimo, tudi na kakovost storitev zdravstvene nege. Vendar kot navaja Gruban
(2010) politika groženj, kazni in negativne psihologije motivacije ne deluje več,
ker so zaposleni našli »učinkovit« odziv nanjo - nezavzetost in naredijo le še tisto
in toliko, kot morajo.
Zaposleni so temelj za uspeh organizacije. Kako dobro je vodja v interakciji z
različnimi profili zaposlenih, je ključnega pomena za njegov uspeh. Vodja, ki ima
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veščine in znanja o vedenju zaposlenih v organizaciji, lahko dela z zaposlenimi
učinkovitejše in vplivnejše na doseganje njihovih organizacijskih ciljev (McGinnis,
n.d.).

1.2 CILJI TEORETIČNEGA IN EMPIRIČNEGA DELA
Cilji teoretičnega dela






opredeliti pomen vedenja in zavzetosti za delo,
opredeliti pojem čustvene inteligence po različnih avtorjih,
predstaviti pomen čustev pri delu s pacienti in medsebojnem sodelovanju,
predstaviti pomen zdravega življenjskega sloga v skrbi za druge,
opredeliti pojem zavzetosti za delo.

Cilji empiričnega dela






ugotoviti povezanost vedenja preko obvladovanja čustev v povezavi z
zavzetostjo zaposlenih,
ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med različnimi profili
zaposlenih v zdravstveni negi v oceni čustvene kompetentnosti,
ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med različnimi profili
zaposlenih v zdravstveni negi glede ocene zavzetosti za delo,
ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med različnimi profili
zaposlenih v zdravstveni negi glede zdravega življenjskega sloga,
podati predloge za ozaveščanje zaposlenih v zdravstveni negi glede
obvladovanja čustev.

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE
Raziskovalna vprašanja
RZV 1: Kako se različni profili zdravstvenih delavcev v zdravstveni negi zavedajo
pomembnosti obvladovanja čustev in vedenja pri delu s pacienti?
RZV 2: Kako različni profili v zdravstveni negi ocenjujejo čustveno kompetentnost
kot osebnostno lastnost?
RZV 3: Kateri je tisti dejavnik, ki najbolj vpliva na razlike v zavzetosti za delo
zaposlenih v zdravstveni negi?
Delovne hipoteze
H1: Sposobnost obvladovanja čustev ima pozitiven vpliv na zavzetost pri izvajanju
storitev zdravstvene nege.
H2: Pri vodjih timov v zdravstveni negi prevladuje maksimalna ocena čustvenih
kompetenc v primerjavi z drugimi profili zaposlenih v zdravstveni negi.
H3: Starost in obvladovanje čustev sta pozitivno povezana.
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H4: Vedenje zaposlenih močno vpliva na razlike v zavzetosti zaposlenih v
zdravstveni negi.

1.4 METODE
Instrumenti raziskave
Za merjenje čustvene kompetentnosti kot osebnostne lastnosti smo z dovoljenjem
avtorja uporabili validiran vprašalnik Emocionalne kompetentnosti (Taksić, 2013).
Model je sestavljen iz 45 predpostavk, na katere anketirani odgovarjajo s 5stopenjsko skalo in meri 3 dimenzije: sposobnost prepoznavanja in razumevanja
emocij, izražanje in imenovanje emocij in sposobnost upravljanja z emocijami.
Z zdravjem povezan vedenjski slog smo ugotavljali s prirejenim vprašalnikom
Inštituta za varovanje zdravja: Cindi Slovenija 2008 – kratka verzija, ki zajema 6
področij (zdravstveno stanje, kajenje, prehranjevalne navade, alkohol, gibanje,
preživljanje počitnic), ki so za našo raziskavo zanimiva.
Za merjenje zavzetosti zaposlenih smo uporabili nabor anketnih vprašanj v okviru
rešitve FOCAL EE, ki omogoča merjenje zavzetosti zaposlenih in strateško
usklajevanje znotraj organizacije (Custom Insight, 2015).
Raziskavo pri zaposlenih v zdravstveni negi smo izvedli le v dveh bolnišnicah
štajerske regije, ker iz tretje institucije nismo pridobili ugodnega odgovora glede
izvajanja ankete. V anketiranje smo vključili naključne zaposlene v zdravstveni
negi v sklopu omenjenih zdravstvenih institucij. Ankete smo razposlali v takšnem
številu, da smo zajeli nekaj več kot 30-odstotni vzorec zaposlenih v zdravstveni
negi v posamezni ustanovi.
Za dovoljenje anketiranja zaposlenih smo pridobili soglasja ustanov oz. soglasja
pomočnikov direktorja za zdravstveno nego. Za izvedbo izpolnitve anketnih
vprašalnikov smo zaprosili strokovne vodje oddelkov zdravstvene nege.
Raziskovalna metoda
Za empirični del je bila izvedena raziskava o oceni čustvene kompetentnosti, z
zdravjem povezanim vedenjskim slogom in zavzetostjo zaposlenih za delo v
zdravstveni negi. Raziskava temelji na kvantitativni metodi, kot instrument za
izvedbo raziskave smo uporabili anketo. Vprašanja za anketo smo na podlagi
preučene literature posebej izdelali za namen raziskovanja. Z anketo smo
ugotavljali sposobnost obvladovanja čustev zaposlenih, ugotavljali z zdravjem
povezan vedenjski slog zaposlenih ter med različnimi profili zaposlenih v
zdravstveni negi ugotavljali opredelitev do trditev glede zavzetosti za delo. Torej
smo raziskovali osebnostne lastnosti, zdravje in z zdravjem povezan vedenjski slog
zaposlenih v zdravstveni negi in to povezali z zavzetostjo za delo.
Primarne vire, zbrane z anketiranjem, smo analizirali s statističnimi preizkusi,
vključenimi v računalniško obdelavo podatkov v sklopu programa SPSS 20.0.
S pomočjo rezultatov raziskave smo prikazali povezanost med vedenjem in
zavzetostjo pri zaposlenih na področju zdravstvene nege. Med zaposlenimi želimo
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širiti zavedanje pomena obvladovanja čustev pri skrbi za paciente, poudariti zdrav
življenjski slog, ki je pri zaposlenih v zdravstveni negi, ko skrbijo za bolne in
izvajajo zdravstveno vzgojno delo, ključnega pomena. Saj so le čustveno
kompetentne osebe tudi zavzete za delo. Na podlagi ugotovitev smo pripravili
predloge za ozaveščanje zaposlenih v zdravstveni negi glede obvladovanja čustev.
Predpostavke in omejitve
Raziskava temelji na naslednjih predpostavkah:
‒ Predpostavljamo, da ocena čustvene kompetentnosti pomembno vpliva na
zavzetost zaposlenih v zdravstveni negi;
‒ Predpostavljamo, da obstajajo razlike v oceni čustvene kompetentnosti
glede na profil zaposlenih v zdravstveni negi;
‒ Predpostavljamo, da zaposleni z višjo oceno čustvenih kompetenc, živijo
bolj zdrav življenjski slog in izražajo večjo zavzetost pri oskrbi pacientov.
Raziskava temelji na naslednjih omejitvah:
‒ raziskava je izvedena na vzorcu zaposlenih v zdravstveni negi v eni večji in
eni manjši bolnišnici štajerske regije,
‒ preučevali smo vpliv različnih vidikov vedenja na zavzetost zaposlenih,
‒ raziskovalni vzorec je le način, s katerim želimo prikazati, ali ima vedenje
zaposlenih vpliv na zavzetost zaposlenih pri oskrbi pacientov.
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2 POMEN OBVLADOVANJA VEDENJA
2.1 OPREDELITEV ČUSTVENE INTELIGENCE
Korenine pojma čustvene inteligence lahko najdemo v konceptu socialne
inteligence, pojmu, ki ga Thorndike leta 1920 opredeljuje kot sposobnost
razumevanja in povezovanja z ljudmi, sposobnost obvladovanja ljudi in razumnega
vedenja pri medčloveških odnosih. Socialno inteligentne posameznike, po
njegovem, opisujejo lastnosti, kot so čustveno in razumno ravnovesje, zanimanje
za druge in socialne odnose ter pravilno samoocenjevanje (Towler, 2001).
Čustveno nestabilni posamezniki so zaskrbljeni, hitro se jih lahko spravocira, so
depresivni in ranljivi, zato lahko rečemo, da je čustvena inteligenca kombinacija
čustvene stabilnosti in inteligence (Avses, Taksič in Mohorič, 2009, str.102).
Čustvena inteligenca je bila kot pojem prvotno omenjena s strani avtorjev
Salovey in Mayer (1990). Leta 1995 je psiholog in novinar Daniel Goleman objavil
delo »Emotional Intelligence and Goleman's book«, ki je postala instant uspešnica.
Čustvena inteligenca je postal znan stavek v medijskih krogih (Matthews, Zeidner
in Roberts, 2002), nato so pojem in razlago sprejela velika podjetja. Od leta 1995
je Goleman objavil Working with Emotional Intelligence (1998), Primal Leadership
and Social Intelligence (2006) in številne druge znanstvene članke s področja
čustvene inteligence.
Čustvena inteligenca je danes zelo raziskana in mnogo je tudi kritik na to temo.
Pojav čustvene inteligence kot konstrukt, vreden znanstvene raziskave, sta
zaznamovala dva dogodka: leta 1990, ko sta Salovey in Mayer objavila članek
Emotional Intelligence v znanstveni reviji Imagination, Cognition and Personality
in kasneje, leta 1995, ko je Golemanovo knjigo Emotional Intelligence promoviral
Time Magazine (Furnham, 2006). Po teh dveh dogodkih se je na univerzah,
predvsem na področjih psihologije, izobraževanja in poslovnega raziskovanja,
zanimanje za čustveno inteligenco zelo povečalo.
Čeprav so bile razvite številne teorije o čustveni inteligenci, so bile v znanstvenih
krogih sprejete samo tri teorije, in sicer teorije avtorjev Bar-On, Goleman in tima
John Mayer in Peter Salovey. Ti avtorji so pomembno prispevali k razvoju teorije
čustvene inteligence, kakor tudi na pridobivanje znanja in rezultatov raziskav na
tem področju. Vsak od teh teoretikov je koncept »čustvene inteligence« usmerjal
v svojo raziskovalno smer in tako prispeval k skupni definiciji tega pojma:
Čustvena inteligenca je opredeljena kot sposobnost (Mayer in Salovey, 1997), ki je
niz lastnosti in sposobnosti (Bar-On, 2005) ali kombinacija znanja in osebnih
sposobnosti (Goleman, 1998a).
Čustvena inteligenca je sposobnost opravljanja fizične in umske dejavnosti in ta
sposobnost, je lahko prirojena ali pridobljena z izobraževanjem ali prakso
(American Psychological Association (APA), 2007). Mayer in Salovey (1997)
opredeljujeta čustveno inteligenco kot sposobnost dojemanja, ocenjevanja in
izražanja čustev, procesiranje prejetih oziroma zaznanih impulzov, ki jih
ustvarjajo čustva, upravljanje s čustvi in imeti znanje o uporabi in obvladovanju
čustev v smislu intelektualne rasti. Avtorja trdita, da imajo možgani ločen sistem
za predelavo čustvenih informacij, ki zaznava in meri, procesira in uravnava
Jožefa Tomažič: Obvladovanje vedenja in zavzetosti zaposlenih v zdravstveni negi v vodilnih bolnišnicah
štajerske regije
stran 8

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

čustva. Trdita tudi, da je čustvena inteligenca odvisna od sposobnosti za obdelavo
čustvenih informacij in uporabo sposobnosti povezanih s čustvi (Emmerling in
Goleman, 2003; Emmerling in Goleman, 2005; Mayer et al., 2000). Mayer in
njegovi sodelavci so zgradili model štirih vej čustvene inteligence in razvili orodja
za merjenje čustvene sposobnosti reševanja pridobljenih podatkov. Po Mayer in
Saloveyu je čustvena inteligenca podobna akademski inteligenci, saj se je človek
lahko nauči, narašča s starostjo in je pokazatelj, kako čustveno dojemanje
podatkov in situacij prispeva k uspehu (Mayer in Salovey, 1997; Mayer, Salovey in
Caruso, 2004).
Bar-On (2005) konceptualizira čustveno inteligenco kot sklop osebnostnih lastnosti
in sposobnosti, ki napovedujejo čustveno in socialno prilagoditev v okolju.
Lastnosti so trajne osebnostne značilnosti, ki opisujejo posamezno vedenje v
različnih situacijah (APA, 2007). Bar-On (2005) opredeljuje čustveno-socialno
inteligenco kot presek čustvenih in socialnih kompetenc, spretnosti in odločitev,
kako razumeti sebe, druge in kako se spopasti z dnevnimi zahtevami na različnih
področjih. Bar-On trdi, da so teorije okolja vplivale na razvoj emocionalnosocialnega konceptualnega modela, ki opisuje znanje, možnosti in tako olajšajo
dojemanje čustveno-socialne inteligence. Opredelil je pet ključnih lastnosti,
povezanih s čustveno-socialno inteligenco, in sicer medosebne spretnosti,
medsebojne spretnosti, prilagodljivost, obvladovanje stresa in splošno
razpoloženje. Tako Bar-On (2008), kot tudi Mayer et al. (2004) trdita, da je
čustveno-socialna usposobljenost napovedovalec uspeha človeškega delovanja in
čustveno-socialne inteligence (Bar-On, 2005).
Goleman (1998a, 2005) vidi čustveno inteligenco kot niz naučenih veščin in
kompetenc. Zapisal je, da ima človeški um čustvene in racionalne komponente, ki
vodijo do odgovorov, odločitev in čustvenih odzivov, ki so "... hitri, ampak površni
...« (Goleman,1998b). Goleman definira čustveno inteligenco kot zmogljivost
prepoznavanja lastnih občutkov in občutkov drugih v cilju motiviranja sebe in
kontrole čustev na osebni ravni, kakor tudi v odnosih z drugimi. Meni tudi, da je
čustvena inteligenca ločena od kognitivne inteligence (IQ testi) in dopolnjuje
akademsko inteligenco – akademsko delo (Goleman,1998a).
Gardner (1995), avtor mnogih člankov o čustveni inteligenci, je predstavil model
osmih tipov inteligence, in sicer so to: prostorska, glasbena, čustvena,
medčloveška, telesna, naturalistična in tradicionalna akademska, ki jo loči na
jezikovno in logično–matematično.
Sternberg (1985) pa je identificiral tri vrste miselnih sposobnosti, to so analitična
inteligenca, kreativna inteligenca in praktična inteligenca.
Upravljanje in urejanje čustev je ključna komponenta čustvene inteligence in zato
ni presenetljivo, da imajo v povprečju največjo povezanost ravno čustvena
inteligenca in čustvena stabilnost (Van Rooy et al., 2005 v Avsec, A., Takšič, V.,
Mohorič, T. 2009, str. 102).
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2.1.1 Razlika med čustvi in čustveno inteligentnostjo
Teorija čustvene inteligence se je razvila iz definicij inteligence. V preteklosti je
bilo razumevanje naravne inteligence in čustev težko. Definicija inteligence
razlikuje in vključuje vedenje, povezano z obdelavo podatkov, izkustvenim
učenjem, okoljsko prilagoditvijo, mišljenjem in sklepanjem povezav iz danih
vzorcev (APA, 2007; Matthews et al., 2002). Čustva so kompleksni reakcijski vzorci
in vključujejo vedenjske nefiziološke elemente osebno pomembnih dogodkov
(APA, 2007; Barrett in Salovey, 2002; Nussbaum, 2002). Inteligenco in čustva so
preučevali kot sestavni del duševnih dogodkov in fizioloških in vedenjskih vzorcev
odzivanja v okolju, vendar pa raziskave o inteligenci in čustvih niso jasno
opredelile pojmovanja oziroma razlike med njima (Barrett in Salovey, 2002).
Pojem »čustvo« predstavlja posebej občutljiv problem. Čeprav se izraz uporablja
zelo pogosto, je še vedno vprašanje, kaj čustvo dejansko je, saj so si odgovori
posameznikov, znanstvenikov, laikov redko enaki ali podobni. William James je
poskušal dati že leta 1884 avtoritaren odgovor, kaj čustvo je, vendar je sprožil le
nadaljnje razprave, ki iščejo nove opredelitve (Niedenthal, Barsalou, Winkielman,
Krauth-Gruber in Ric, 2005). Tako je število znanstvenih definicij za pojmovanje
pojma »čustvo« naraslo do te mere, da je nadaljnje štetje precej brezupno.
Kleinginna in Kleinginna sta jih že leta 1981 naštela več kot sto (Scherer, 2005;
Kleinginna in Kleingina; 1981).
Čustva lahko razdelimo na več vrst. Prva vrsta čustev se nanaša na razmere, v
katerih je potrebno sprejeti nekatere ukrepe, druga vrsta čustev se nanaša na
spremembe situacij, ki nastanejo kot odziv na fizično okolje. Tretja vrsta čustev
se nanaša na vplivanje na drugo osebo s preusmeritvijo pozornosti, četrta vrsta pa
se nanaša na kognitivne spremembe (DeSteno, Kubzansky in Gross, 2013). Čustva
prispevajo k dojemanju tveganj, povezanih z zdravjem (Peters, Lipkus in
Diefenbah, 2006) in sprejemanju odločitev v zdravstvu (DeSteno et al., 2013). Po
Lerner in Tiedens (2006) imajo čustva vpliv na posamezno odločitev. Na primer
jeza povečuje tveganje za nepravilnosti in negotovosti (Ferrer, Klein, Lerner,
Reyna in Keltner, 2014). Če povzamemo, so čustva osrednji del človekovega
življenja, tako medosebne kot notranje čustvene izkušnje in imajo močan vpliv na
delovanje ljudi, tako pozitiven kot negativen (Nezlek in Kuppens, 2008). Čustva
lahko sistematično vplivajo na medsebojne odnose z vidika zaupanja in
odgovornosti pri zdravljenju bolnikov. Čustva vplivajo na vedenje posameznika,
kot je prenajedanje, kajenje, interakcijo z drugimi (Ferrer et al., 2014). Čustva
delimo na pozitivna in negativna. Negativna čustva so posledica doživljanja
negativnih dogodkov v življenju (Hershfield, Scjeobe, Sims in Carsensten, 2012).
"Sposobnost zaznavanja diskretnih čustev, kot so jeza, gnus, strah, žalost in
podobno v drugih ljudeh, je temeljni del družbenega življenja. Brez te sposobnosti
ljudje nimajo empatije, slabo precenijo okolje in imajo težave pri izogibanju
slabim situacijam in ljudem (Lindquist, Gendron, Barrett in Dickerson, 2014).
Sposobnost zaznavanja čustev ima pozitiven učinek na uspešnost na delovnem
mestu (Elfenbein, Foo, White, Tan in Aik, 2007), kakovost odnosov in duševno
zdravje (Hall, Andrzejewski in Yopchick, 2009). Po modelu, ki temelji na
sposobnosti čustvene inteligence (Salovey in Mayer, 1990), je zaznavanje čustev
"sposobnost prepoznati čustva v sebi in drugih, kot tudi v različnih situacijah"
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(Brackett, Reke, Shiffman, Lerner in Salovey, 2006). V skladu s tem je sposobnost
zaznavanja čustev najbolj temeljna, med štirimi hierarhično povezanimi
sposobnostmi, in sicer sposobnosti zaznavanja, uporabe, razumevanja in
regulacije čustev pri sebi in drugih (Joseph in Newman, 2010).
Raziskave o razvoju čustvene sposobnosti so pritegnile veliko pozornosti in
izkazalo se je, da je mogoče razviti čustvene sposobnosti s pomočjo usposabljanja
(Nelis, Quoidbach, Mikolajczac in Hansenne, 2009).
Sposobnost zaznati čustva drugih oseb pomaga posamezniku, da prepozna čustva
drugih oseb da bi dobil pomembne informacije o njihovih namenih in ciljih (Van
Kleef, 2009). Zaznavanje čustev igra ključno vlogo v vsakdanjem življenju in je
zelo pomembno pri izpolnjevanju različnih zahtev na delovnem mestu. V študiji s
300 učitelji (Nizielski, Hallum, Schütz in Lopes, 2013) je bilo dokazano, da ima
sposobnost zaznavanja čustev pomembno vlogo pri varovanju izgorelosti. Momm et
al.,(2015) so ugotovili, da so bili posamezniki z visoko sposobnostjo zaznavanja
čustev drugih boljši pri medosebnih odnosih na delovnem mestu in so imeli višje
plače.
»Osebe z visoko razvitimi čustvenimi spretnostmi so navadno bolj zadovoljne z
življenjem in tudi učinkovitejše, saj obvladujejo svoje miselne navade, s katerimi
spodbujajo plodnost razmišljanja; ljudje, ki ne znajo nadzorovati svojega
čustvenega življenja, se v sebi neprestano bojujejo in rušijo svojo zbranost pri
delu ter jasnosti misli« (Goleman, 2013a).
2.1.2 Izražanje in obvladovanje čustev na delovnem mestu v zdravstveni negi
Zdravstvena nega je stresen poklic, saj zahteva obvladovanje visokih čustvenih,
kognitivnih in fizičnih dejavnikov (McVicar, 2003). Dolgotrajno izpostavljanje tem
zahtevam je povezano s stresom, izgorelostjo in utrujenostjo (Garrosa, MorenoJimenez, Liang in González, 2008) ter drugimi duševnimi in fizičnimi težavami
(Winwood, Winefield in Lushington, 2006). Kljub temu je pomoč drugim in tesno
sodelovanje z ljudmi v stiski odličen vir motivacije za medicinske sestre in ima
lahko tudi številne prednosti (McCabe, Nowak in Mullen, 2005; McQueen, 2004).
Želja skrbeti za druge in dajati podporo so pogosto motivi za izbiro negovalnega
poklica in sestavni del "ideala medicinske sestre", ki se običajno osredotoča na
skrb. Dojemanje občutka skrbi se pri medicinski sestri lahko razvije v izziv
pomagati osebi, motivacijo in zadovoljstvo z opravljenim delom (Morgan in Lynn,
2009).
De Jonge, Le Blanc, Peeters in Noordam (2008) so v raziskavi med medicinskimi
sestrami in zdravstvenimi delavci ugotovili, da visoke čustvene zahteve
napovedujejo ustvarjalnost in delovno motivacijo. Študije kažejo, da si čustvene
zahteve medicinske sestre razlagajo kot izziv, ki vodi k angažiranosti za delo in
pozitivnim izkušnjam, medtem ko druge zahteve (npr. fizični napori) vodijo do
čustvene izčrpanosti in pomanjkanja dobrega počutja (Crawford, LePine in Rich,
2010). Lahko bi rekli, da imajo čustvene zahteve ugodne učinke na dobro počutje
medicinskih sester.
Eden od dejavnikov, ki bi lahko pojasnili, zakaj visoke čustvene zahteve prinašajo
dobro počutje in motivacijo medicinskim sestram, je razpoložljivost kadra (Bakker
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in Sanz-Vergel, 2013) in delovnih sredstev ter upravljanje z njimi (De Jonge et al.,
2008). Glede na to so čustvene sposobnosti pomembne za dojemanje čustvenih
pogledov na dogodke in delo ter so pomemben dejavnik za razvoj poklicne in
osebne poti (Augusto Landa, López-Zafra, Berrios Martos in Aguilar-Luzón, 2008).
Raziskave kažejo, da je obvladovanje in poznavanje osebnih čustev na delovnem
mestu pomemben dejavnik za napoved zdravja, predvsem psihičnega (DonaldsonFeilder in Bond, 2004), pozitivnega razpoloženja (Liu, Prati, Perrewé in Brymer
2010), čustvene izčrpanosti (Biron in Van Veldhoven, 2012) in delovne zavzetosti
(Bond, Lloyd in Guenole, 2013). Ker je zdravstvena nega delo z visoko čustveno
komponento, morajo imeti medicinske sestre čustvene sposobnosti za doseganje
optimalne ravni na osebnem in profesionalnem področju zelo razvite. (Cadman in
Brewer, 2001).
Skrb za pacienta je bistvena značilnost prakse zdravstvene nege in je opredeljena,
kot duševni, čustveni in fizični napor za pomoč, podporo in oskrbo (Baines, Evans
in Neysrmth, 1991). V preteklosti so bile čustvene zahteve, ki izhajajo iz skrbi za
bolnike, običajno povezane z višjo čustveno izčrpanostjo in stresom (van Den
Tooren in De Jonge, 2008), vendar pa bi lahko bile čustvene zahteve povezane z
zdravstveno nego tudi vir motivacije in izziv (Bakker, Hakanen, Demerouti in
Xanthopoulou, 2007; Bakker in Sanz-Vergel, 2013; De Jonge et al., 2008).
Čustveno delo z bolniki je ena od značilnosti dela v zdravstveni negi in verjetno
eden od razlogov za izbiro in opravljenje tega poklica (Morgan in Lynn, 2009;
Sundin, Hochwälder, Bildt in Lisspers, 2007). Motiviranost medicinskih sester je
močno povezana s pomembnostjo dela in z zahtevami delovnih mest (Edgar,
1998). Zahteve so v mnogih primerih odnosi s pacienti, ki kažejo veliko odvisnost
od pomoči in oskrbe medicinske sestre (Bolton, 2000). V študiji med medicinskimi
sestrami (McCabe, Nowak in Mullen, 2008) je bilo dokazano, da so bili
najpomembnejši razlogi za izbiro poklica (1) pomoč drugim; (2) zanimivo in
zahtevno delo; (3) sodelovanje z ljudmi v stiski. Poleg tega meni McQueen (2004),
da imajo medicinske sestre korist od čustvenega dela, ker jim zadovoljstvo na
osebni ravni nudi sodelovanje z bolniki. Zato čustveno delo prinaša motivacijo,
energijo in dobro počutje na delovnem mestu (Morgan in Lynn, 2009).
Čustvene zahteve na področju zdravstvene nege vključujejo naloge, kot so
pozornost, razumevanje pacientovih občutkov in čustev ob upoštevanju njegovih
potreb, kar pomeni identifikacijo z njim, ravnanje v čustvenih situacijah (npr.
nemiren pacient ali agresivni sorodniki) in uporaba določenega čustva za
terapevtske, edukativne in organizacijske namene. Glede na naravo dela in obilo
čustvenih zahtev je delo medicinske sestre stresno in zahtevno (Bakker in SanzVergel, 2013; Heuven, Bakker, Schaufeli in Huisman, 2006; Pisaniello, Winefield
in Delfabbro, 2012). Raziskave so pokazale, da zatiranje čustev, kakor tudi
pretvarjanje glede čustev, negativno vpliva na medicinske sestre in povzroča
čustveno izčrpanost (Morris in Feldman, 1996), po drugi strani pa upoštevanje
čustev in njihova uporaba v pozitivne namene pripelje do zadovoljstva pacienta,
visoke timske pripadnosti, produktivnosti in osebnega zadovoljstva, kar skupaj
povečuje zadovoljstvo pri delu in motivacijo zaposlenih (Zapf in Holz, 2006). Poleg
tega čustvene zahteve ponujajo zaposlenim možnost samoizražanja (Adelmann,
1995), kar vpliva na razvoj čustvene inteligence in pozitivnih odnosov s pacienti.
Gratz in Roemer (2004) menita, da razumeti čustva pomeni možnost dojemanja,
prilagajanja in odzivanja na čustva (ne glede na njihovo intenzivnost).
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Sprejemanje čustev pomeni pozitiven odgovor na lastna negativna čustva,
čustvene reakcije ali stiske. To pomeni, da so negativna čustva del
profesionalnega in privatnega opravljanja del in nalog ter lahko vplivajo na
pozitivne rezultate in odnos do dela in življenja, saj spodbujajo strpnost in
potrpežljivost v stiski in zmanjšujejo čustveno reakcijo (Campbell-Sills, Barlow,
Brown in Hofmann, 2006). Kontrola lastnih čustev pomeni sposobnost obnašanja v
skladu z željenimi cilji tudi, če so čustva negativna, saj je samokontrola na
področju čustev pozitivna in prispeva k doseganju osebnih ciljev (Hayes, 2004).
Čustvena kontrola se nanaša na nadzor lastnega vedenja pri doživljanju negativnih
čustev, ker zavira impulzivno vedenje (Gratz in Roemer, 2004). Relativna
odsotnost nekaterih sposobnosti pri doživljanju in obvladovanju čustev kaže na
prisotnost težav pri uravnavanju in sprejemanju občutkov in posledično prisotnost
zdravstvenih težav ali slabega počutja (Aldao, Nolen-Hoeksema in Schweizer,
2010; Gratz in Roemer, 2004).
V organizacijskem smislu bi lahko prisotnost čustvenih težav med zaposlenimi
vplivalo na njihovo počutje in delovno uspešnost (Donaldson-Feilder in Bond, 2004;
Iglesias, Vallejo in Fuentes, 2010). Natančneje, zaposleni z nižjim čustvenim
zavedanjem težje ugotovijo občutke frustracije in stresa ter jih ne morejo
odpraviti ali zmanjšati (Sy, Tram in O’hara, 2006). Prav tako bi se zaposleni, ki ne
sprejemajo svojih negativnih čustev ali tisti, ki v svoje delovne aktivnosti
vmešavajo negativna čustva, morali osredotočiti na njihovo obvladovanje ali
preoblikovanje, saj so takšna čustva neprijetna tudi za njih. Takšni delavci, ki ne
obvladujejo svojih negativnih čustev, veliko energije porabijo za opravičevanje
sebe, ne pa za delo, ki ga opravljajo, kar lahko povzroči veliko strokovnih napak,
slabše zmogljivosti in privede do slabega počutja (Biron in van Veldhoven, 2012).
Skratka zaposleni, ki svoja čustva znajo obvladovati in nadzirati, imajo višjo
stopnjo energije in se boljše počutijo na delovnem mestu, saj lahko uporabijo
svoje sposobnosti dojemanja in obvladovanja čustev za boljše opravljanje dela in
nadzor nad zahtevami in nalogami na svojem delovnem mestu (Sy et al., 2006).
»Aristotel je spoznal, da ne smemo kriviti čustev, temveč njihovo primernost in
izražanje. Pomembno je vedeti, kako razum združiti s čustvi ali vzpostaviti oliko
na ulicah in se naučiti pozornosti do drugih v našem skupnem življenju« (Goleman,
2013a).
2.1.3 Pomen uporabe čustev v odnosu do pacienta
Čustvo je ključnega pomena za prakso zdravstvene nege (Bulmer Smith, ProfettoMcGrath in Cummings, 2009), saj je vsakodnevna praksa strokovno zelo zahtevna,
zlasti v zvezi z medsebojnimi in terapevtskimi odnosi. Očitno je, da čustveno
obvladovanje ostaja strokovno pričakovanje, ne glede na to, da kaže eksplicitne
znake negativnih čustev, kot so stiska, žalost, jeza in ga še vedno ne obravnavamo
ustrezno (Hayward in Tuckey 2011).
Namerno zatiranje čustev je značilno pri opravljanju profesionalnega dela
medicinske sestre, še posebej v zelo emotivnih okoliščinah (Gray, 2009) ali ko se
medicinske sestre soočajo z osebnimi nerešenimi čustvenimi zadevami v interakciji
s pacientom (Cecil, 2007). Zato čustvena angažiranost zahteva aktivno
razmišljanje medicinske sestre v smislu zavedanja vedenjskih vplivov (Australian
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Nursing and Midwifery Council, 2008; Australian Nursing and Midwifery Council,
2010).
Čeprav je obvladovanje čustev opredeljeno kot izziv in je na trenutke
problematično za medicinske sestre, je dokazano, da ima pozitivne učinke na
sprejemanje in obvladovanje čustev na delovnem mestu oziroma uporabo znanja
in spretnosti v smislu čustvene inteligence (Akerjordet in Severinsson, 2007;
Akerjordet in Severinsson, 2008). Uporaba znanj in veščin v sprejemanju in
obvladovanju čustev dokazano (Akerjordet in Severinsson, 2007) pozitivno vpliva
na zmanjšanje stresa in izboljšanje zdravja, saj s temi znanji čustvene pritiske
lahko ublažimo (Billeter-Koponen in Freden, 2005; Georges, 2011; Glass, 2009).
Poleg tega se s profesionalnim nastopom in opravljanjem dela medicinske sestre
čustveno zaščitijo pred zapletenimi medsebojnimi odnosi s pacienti (Janlöv,
Hallberg in Petersson, 2011).
Vse več je literature o kompleksnosti čustev v zdravstveni negi (Georges, 2011;
Gray, 2009; Hayward in Tuckey, 2011; Miller et al., 2008). Pozornost je usmerjena
predvsem na čustveni aspekt, čustveno inteligenco in čustva v interakciji
medicinska sestra – pacient. Pozitivni vplivi čustvene inteligence na stres so
velikega pomena za dobro delo na področju zdravstvene nege (Akerjordet in
Severinsson, 2007; Bulmer Smith et al., 2009; Glass, 2009; Görgens-Ekermans in
Brand, 2012).
Stroka zdravstvene nege si prizadeva za optimalne odnose medicinska sestra –
pacient in je v zadnjih desetletjih videti velik premik v smislu bolj sproščenih
navedenih odnosov (McQueen, 2004 ), kakor tudi prevzemanje večje odgovornosti
v odnosu medicinska sestra – zdravnik (Van Bogaerta, Kowalskic, Weeks, Van
Heusdena, in Clarke, 2013). Čustveni odnosi na teh relacijah so zelo pomemben
del terapevtskega dela pri pacientu, zato je pomembno, da medicinska sestra zna
prepoznati in obvladovati svoja, kakor tudi čustva pacienta in v timu (Hayward in
Tuckey, 2011; Miller et al., 2008).
Zelo pomembne so tudi človeške interakcije na medicinske sestre. Človeški odzivi
na medsebojne interakcije so večplastni, zato se medicinske sestre nenehno
soočajo z osebnimi čustvi v interakciji s pacientom (Sheldon, Barrett in Ellington,
2006). Pomembno je, da medicinska sestra čustveno ne vpleta osebne zadeve in
dogodke v odnos s pacientom in da profesionalno opravlja svoje delo.
2.1.4 Merjenje čustvene kompetentnosti
V zadnjih dveh desetletjih je pojem čustvene kompetence pridobil veliko
pozornosti s strani javnosti in s strani znanosti. Pojem čustvena kompetenca se
nanaša na individualne razlike v identifikaciji, razumevanju, izražanju, urejanju in
uporabi lastnih čustev glede na druge in je pomemben napovednik prilagajanja
posameznika na svoje okolje. Višja čustvena kompetenca je povezana z večjo
srečo, boljšim duševnim in telesnim zdravjem, boljšimi družbenimi in zakonskimi
odnosi in večjo poklicno uspešnostjo. Bolj pravilen izraz kot čustvena inteligenca
je emocionalna kompetenca, ker najnovejši rezultati kažejo, da se emocionalne
kompetence da naučiti za razliko od inteligence (Brasseur, Grégoire, Bourdu in
Mikolajczak, 2013).
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Individualne čustvene različnosti delimo na sposobnosti, lastnosti ali mešanico
obeh. Lastnosti čustvene inteligence in sposobnosti njenega pojmovanja imajo 3
stopnje: znanje, sposobnosti in lastnosti (Bar-On, 2008).
Prva raven se nanaša na to, kar ljudje vedo o čustvih. Raven sposobnosti se
osredotoča na to, kaj ljudje lahko naredijo (to je njihova največja zmogljivost) in
kakšna je njihova sposobnost uporabe znanja v realni situaciji. Na primer, čeprav
veliko ljudi ve, da je sprejetje učinkovito za zmanjšanje anksioznosti, mnogi
preprosto ne morejo sprejeti svojih čustev, ko so zaskrbljeni. Lastnost se nanaša
na nagnjenost k temu, da se obnašajo na določen način v čustvenih situacijah.
Poudarek ni na tem, kaj ljudje vedo, ali naredijo, ampak na tem, kaj je potrebno
storiti. Empirične dokaze za te ohlapne odnose so podali Lumley, Gustavson,
Partridge in Labouvie-Vief (2005), ki so dokazali, da se znanje ne da vedno
prevesti v sposobnosti (Brasseur et al., 2013).
Čustvena kompetenca vpliva na najbolj ključna področja življenja: psihično dobro
počutje, telesno zdravje, socialne odnose in strokovno uspešnost. Na psihološki
ravni je višja čustvena kompetentnost povezana z večjo samozavestjo, dobrim
počutjem in zadovoljstvom z življenjem (Schutte, Malouff, Simunek, Hollander in
McKenley, 2002; Gallagher in Vella-Brodrick, 2008), kot tudi z zmanjšanim
tveganjem za razvoj psiholoških motenj ali izgorelost (Mikolajczak, Menil in
Luminet, 2007). Na telesni ravni, čustvena kompetenca vpliva na boljšo telesno
zdravje in manjše število simptomov bolezni (Schutte, Malouff, Thorsteinsson,
Bhullar in Rooke, 2007; Martins, Ramalho in Morin, 2010), kar ni presenetljivo, saj
višja čustvena kompetenca zmanjša verjetnost za sprejemanje zdravju škodljivega
vedenja (Brackett et al., 2004), kot je kajenje in prekomerno pitje alkohola
(Trinidad in Johnson, 2002). Glede socialnih odnosov čustvena kompetenca vpliva
na boljše socialne in zakonske odnose (Lopes et al., 2004; Schutte et al., 2001) ter
na večjo verjetnost partnerske veze (Shutte et al., 2001). Čustvena kompetenca je
povezana z vrhunsko učno uspešnostjo (Leroy, Grégoire, Magen, Gross in
Mikolajczak, 2012) in večjo učinkovitostjo pri delu, še posebej za delovna mesta,
ki vključujejo visoke ravni medosebnih odnosov (Joseph in Newman, 2010).
Merjenje čustvene kompetence se je izkazalo za zelo koristno pri napovedovanju
številnih učinkov, zaradi česar je lažje razumeti pomen čustvene kompetence v
psihološkem, somatskem, poklicnem in socialnem področju. Poleg tega
znanstveniki domnevajo, da v nekaterih primerih medsebojna čustvena
kompetenca nosi večjo težo kot medosebna čustvena kompetenca, medtem ko bi
nasprotno veljalo tudi v drugih primerih (npr. napovedovanje kakovosti socialnih
odnosov). Znano je, da je čustveno kompetenco mogoče razviti tudi v odrasli dobi
(Brasseur et al., 2013).

2.2 RAZLOGI ZA POZNAVANJE ZDRAVEGA VEDENJSKEGA SLOGA
Življenjski slog je način življenja posameznika, ki bazira na razpoznavnih vzorcih
obnašanja, določenih skozi vzajemno delovanje med posameznikovimi osebnimi
karakteristikami, socialno interakcijo ter socio-ekonomskim okoljem in okoljskimi
življenjskimi pogoji (Health Promotion Strategy, 1998).
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Vedenjski vzorci so kontinuirano prikazani in testirani v različnih socialnih
situacijah in zato niso fiksni, ampak se lahko spreminjajo. Življenjski slog
posameznika, ki je okarakteriziran skozi identificirane vzorce obnašanja, ima
lahko velik vpliv na zdravje posameznika in na zdravje ostalih. Če želimo izboljšati
zdravje skozi spremembo življenjskega sloga, ne smemo vplivati samo na
posameznika direktno, ampak tudi na življenjske pogoje, ki povzročajo in
vzdržujejo obstoječe vedenjske vzorce (Health Promotion Strategy, 1998).
Telesna dejavnost oziroma gibanje in prehrana sta pomembna vedenjska
dejavnika, ki izrazito vplivata na naše zdravje v vseh življenjskih obdobjih.
Pogostost, intenzivnost in vrsta telesne dejavnosti ter prehranski vnos, prehranske
navade in prehranski status so pomembne determinante kroničnih nenalezljivih
bolezni, bodisi kot dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje ali kot varovalni dejavnik,
ki krepi zdravje in izboljša kakovost življenja (NIJZ1, 2011).
2.2.1 Motivi in stališča do lastnega zdravja in vedenjskega sloga
Sinteza 187 mednarodnih študij glede zdravja medicinskih sester, ki sta jo opravila
Fronteira in Ferrinho (2011) je pokazala, da medicinske sestre pogosteje zbolevajo
za kostno-mišičnimi obolenji in so izpostavljene večjemu tveganju za pridobivanje
tuberkuloze in okužb krvi s patogenimi organizmi. Nadalje je sinteza mednarodnih
študij pokazala, da imajo več poklicnih alergij kot splošna populacija. Ena študija
je pokazala tudi, da imajo medicinske sestre, ki delajo neposredno s pacienti na
oddelku, za polovico višjo stopnjo depresije (17 %) kot je nacionalno povprečje
(Letvak, Ruhm in Gupta, 2012).
Ugotovljeno je tudi, da izmensko delo povečuje zdravstvene težave medicinskih
sester. Študija, ki je zajela 53 487 medicinskih sester (ženske), ki so delale več
kot 20 let v izmenah, je pokazala, da imajo bistveno večje tveganje za raka
endometrija od ostale populacije (Viswanathan, Hankinson in Schernhammer,
2007). Leta 2014 je bila izvedena študija, ki je pokazala, da je nočno delo in stres
na delovnem mestu povezano s pomanjkanjem spanja, pomanjkanjem gibanja in
večjim tveganjem za kardiološke in metabolične bolezni (Jacobsen et al., 2014).
Študija, ki so jo izvedli Letvak et al. (2012), je pokazala, da medicinske sestre, ki
delajo z bolečino in/ali depresijo, naredijo več napak pri zdravilih, pogosteje se
pojavljajo poškodbe pacientov v njihovi oskrbi in imajo nižjo raven kakovosti
oskrbe.
Ameriška zveza medicinskih sester (ANA) opredeljuje zdravo medicinsko sestro kot
tisto, ki se »aktivno osredotoča na ustvarjanje in ohranjanje ravnotežja in
sinergijo med telesnim, intelektualnim, čustvenim, duhovnim, osebnim in
strokovnim dobrim počutjem.« Ta opredelitev pomeni, da morajo medicinske
sestre prevzeti aktivno vlogo pri zagotavljanju lastnega zdravja.
Pregled literature o možnostih za izboljšanje zdravja medicinskih sester je dalo 18
študij (Letvak, 2013). V vseh študijah je dokazano izboljšanje zdravja pri uporabi
določenih programov za izboljšanje zdravja. Evalvacija je pokazala znižanje
stresa in izboljšanje samoobvladovanja pri sodelujočih (Lown in Manning, 2010).
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Pomembno je omeniti, da se večina literature in raziskav osredotoča na
medicinske sestre, ki delajo v kontroliranih okoljih – bolnišnica.
Članek »Effective Interpersonal Communication: A Practical Guide to Improve Your
Life« (Vertino, 2014) obravnava pomen medosebne komunikacije v osebnem in
poklicnem življenju. Ugotavlja, da glede na Maslow-ovo teorijo potreb, lahko
učinkovito komuniciranje zmanjša stres, spodbuja dobro počutje in izboljša
splošno kakovost življenja. Z dvanajstimi primeri neučinkovitega komuniciranja
predstavi neučinkovito reševanje konfliktov in pomanjkanje empatije, skupaj z
njihovimi posledicami in rešitvami za izboljšanje učinkovite komunikacije, ki je pri
medicinskih sestrah pomembna na delovnem mestu in izven njega.
Avtorji Nahm et al. (2014) v članku z naslovom »Implementation of a ParticipantCentered Weight Management Program for Older Nurses« ugotavljajo, da je skoraj
50 % medicinskih sester, ki so sodelovale v raziskavi, prekomerno težkih ali
debelih in v kombinaciji z visoko stopnjo stresa to predstavlja veliko tveganje za
zdravstvene težave. 25 medicinskih sester, starejših od 45 let z ITM2 > 24 je
sodelovalo v programu vadbe in zdrave prehrane osem tednov. Rezultati študije so
pokazali, da so udeleženke v povprečju izgubile nekaj več kot dva kilograma,
povečale porabo sadja in zelenjave ter povečale svoj prosti čas, kar dokazuje, da
se z določenimi izobraževanji in stimulacijo lahko vpliva na posameznika, da
učinkovito prispeva k izboljšanju zdravja.
Avtorji Albert, Butler in Sorrell (2014) opredeljujejo dejavnike, povezane z zdravo
prehrano in telesno dejavnostjo v bolnišnici. Namen raziskave je bil ugotoviti,
kateri osebni in vedenjski dejavniki so bili povezani z zdravo prehrano in telesno
aktivnostjo medicinskih sester v bolnišničnem okolju.
V raziskavi je sodelovalo dvesto oseminsedemdeset medicinskih sester povprečne
starosti 31,5 let. Študija je pokazala, da medicinske sestre, ki delajo v enotah, ki
potrebujejo veliko gibanja v tipičnem delovnem dnevu, še vedno niso dovolj
aktivne, kar pomeni, da količina gibanja na delovnem mestu še vedno ne odtehta
aktivnega gibanja v naravi ali telesne vadbe.
Medicinske sestre skrbijo za paciente vsak dan in v različnih okoljih. Delo in naloge
ter organizacija dela največkrat zahtevajo od medicinske sestre izmensko in tudi
nadurno delo. Pri tem pa so izpostavljanje stresu in skrbi za ljudi, ki so bolni. Na
omenjene obremenitve in dobro počutje medicinske sestre lahko negativno
vplivajo prehranjevalne navade, kakor tudi izbira hrane (živil). Medicinske sestre
so vir informacij o zdravi prehrani za pacienta in prav bi bilo, da tudi s svojim
vedenjem vplivajo na izobraževanje pacientov. Zdrava prehrana in prehranjevanje
je eden od načinov, s katerim medicinska sestra lahko zmanjša vplive stresorjev
na telo, pozitivno vpliva na svoje zdravje in posledično bolj kakovostno opravi
svoje delo. V članku »Healthy Eating for Healthy Nurses: Nutrition Basics to
Promote Health for Nurses and Patients« avtor predstavlja najnovejše informacije
o vlogi stresa in vplivu prehrane na debelost, pa tudi, kakšen vpliv ima hrana na
spanje medicinskih sester. Avtor poudari pomembnost izobraževanja za
medicinske sestre na področju prehranjevanja, predvsem pa na področju zdrave
prehrane v smislu dobrega počutja, višje kakovosti opravljanega dela in manj
napak pri delu ter osebnega zadovoljstva (Reed, 2014).
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2.3 DEJAVNIKI ZAVZETOSTI ZA DELO
V današnjem času za organizacije ni pomembno le, da so zaposleni na delovnem
mestu zadovoljni. Potrebno je nekaj več, kar prinaša korist tudi organizaciji,
potrebna je zavzetost zaposlenih za delo. Zavzetost zaposlenih je veliko več kot
zadovoljstvo s plačo in možnost zaposlenega, da delo zaključi ob 15. uri, temveč
je to tisto, kar ohrani zaposlene na delovnem mestu produktivne (Rogel, 2015). Le
tako pa lahko zavzetost povezujemo s pomembnimi finančnimi in drugimi kazalniki
uspešnosti podjetij.
Zavzetost za delo (ang. employee engagement) je v preučenih virih opredeljeno
kot stanje posameznika, ki je z znanjem, čustvi in vedenjem usmerjen v
doseganje organizacijskih ciljev. To pomeni, da zaposleni, ker resnično zaupajo
organizaciji, razumejo in prevzamejo cilje organizacije kot lastne cilje. Tako brez
prisile mislijo, čutijo in ravnajo v skladu z organizacijskimi cilji.
Trenutne razmere v vedno bolj konkurenčnem globalnem okolju tudi na področju
zdravstva zahtevajo za dolgoročen obstoj zdravstvenih institucij kakovostne
storitve, ki pa jih zdravstvene institucije lahko zagotovijo le preko zavzetih
zaposlenih.
Po raziskavi Hardvard Business Review (2015) je bilo 73 % anketiranih mnenja, da
učinkovita komunikacija prinaša zavzetost zaposlenih, organizaciji pa uspeh
(Harvard Busines Review, 2015). Pregled raziskav Ruyle, Eichinger in De Meuse
(2009) opredeljuje 11 glavnih dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih:
‒ Strateška orientiranost: delo zaposlenega je orientirano na to, kje in kako
se delo izvaja.
‒ Zaupanje v vodstvo: zaposleni verjamejo, zaupajo in sledijo vodjem.
‒ Neposreden odnos vodja – zaposleni: kvaliteta vodenja tima ima
neposreden vpliv na uspešnost in ohranitev zaposlenih v organizaciji.
‒ Zgledna kultura organizacije: učinkoviti medsebojni odnosi pripeljejo do
zelo dejavnih, produktivnih zaposlenih, ki predstavljajo zagon uspešne
organizacije.
‒ Vpliv na osebnost zaposlenega – zaposleni čutijo, da ima organizacija
interes za njihovo prizadevanje k boljšim načinom dela, inovativnosti.
‒ Kariera: možnosti zaposlenih, da se razvijajo, rastejo in imajo možnosti
zadovoljevanja lastnih ciljev.
‒ Vrsta dela: delovno mesto, ki je skladno s sposobnostmi, spretnostmi,
kvalifikacijami, izkušnjami zaposlenih.
‒ Možnosti za razvoj: zaposleni imajo možnost, da poleg formalnih del, za
katere so odgovorni na delovnem mestu, pridobivajo nova znanja.
‒ Priznanje zaposlenim za dosežke, inovacije.
‒ Pošten način nagrajevanja: motiviranje zaposlenih s pravičnim sistemom
nagrajevanja, ki je vezano na uspešnost.
Velik del zavzetosti zaposlenega temelji na njegovem vedenju, v komunikaciji, ki
daje povratne informacije, da prispevek zaposlenih doprinaša k spremembam v
organizaciji (Custom Insight, 2014). Osrednji dejavniki, ki vplivajo na zavzetost
zaposlenih so stres, priložnost za rast, povratne informacije (Ruyle, et al., 2009;
Hewitt, 2013).
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Globalna raziskava (Hewitt, 2013) kaže, da je nivo zavzetosti zaposlenih v porastu
po vsem svetu. V letu 2012 se je zavzetost povečala za 2 % iz 58 % v letu 2011.
Raziskava nadalje kaže, da je 60 % zaposlenih zavzetih, 40 % pa pasivnih.
Zavzetost zaposlenih je vodilni kazalnik rasti organizacije, vendar pa je
gospodarska recesija v letu 2009 sprožila velik pritisk organizacij za zniževanje
stroškov za talente, ki so najbolj zavzeti za delo (Hewitt, 2013).
Po raziskavi Hewitt (2013) se je percepcija z vidika ključnih dejavnikov zavzetosti
zaposlenih v letu 2012 spremenila glede na leto 2011. Za 7 % se je povečala
pomembnost dejavnika komunikacije, ki vpliva na zavzetost zaposlenih, s 5 % sledi
dejavnik upravljanje uspešnosti, priznavanje zaposlenih in inovacije (Hewitt,
2013).
Čustva imajo pomemben vpliv na zavzetost zaposlenega. Dobro čustveno počutje
zaposlenega je pomemben dejavnik zavzetosti zaposlenega (Sahoo & Mishra, 2012
v Mitchell, 2012, str. 17).
2.3.1 Razvoj koncepta zavzetosti
Razumevanje dejavnikov zavzetosti povečuje povezanost med delom zaposlenega
in poslanstvom organizacije. Pri izboljšanju zavzetosti zaposlenih organizacija
ustvarja priložnost za povezanost zaposlenih s svojimi sodelavci, vodji in širše v
organizaciji ter ustvarja okolje, v katerem so zaposleni motivirani in se želijo
povezati s svojim delom.
Kot navaja Lowe (2012) »je zavzetost zaposlenih predpogoj za zagotavljanje
visokih zmogljivosti pri izvajanju storitev v zdravstveni negi« in prvi korak k
izboljšanju zavzetosti je narejen takrat, kadar ustanove pričnejo z merjenjem
zavzetosti.
Temeljni koncept zavzetosti zaposlenih je ideja, da lahko vsi zaposleni prispevajo
k uspešnemu delovanju in stalnemu izboljševanju procesov organizacije. Zavzetost
je povezana z ustvarjanjem priložnosti organizacije za povezanost zaposlenih s
svojimi sodelavci, vodji in širše v organizaciji. Prav tako je povezana z
ustvarjanjem okolja, v katerem so zaposleni motivirani in se želijo povezati s
svojim delom (Gatenby, Rees, Soane in Truss, 2014). Zavzetost daje priložnost, da
se zaposleni naučijo več in poklicno rastejo (Markey, 2013).
Teorija o zavzetosti kot temeljni kadrovski koncept ni nova. Vodilna svetovna
raziskovalna hiša Gallup že dobrih 25 let meri zavzetost zaposlenih na ravni
nacionalnih ekonomij (125 držav), gospodarskih panog in subjektov (Gruban,
2010).
Gruban (2010) meni, da gre pri zavzetosti zaposlenih za čustveno navezanost
posameznikov na svoje delovno okolje. Je koncept, ki v kriznih časih postaja
nepogrešljiv.
Večina znanstvenikov se strinja, da pojem »delo« vključuje element energije in
element identifikacije (Bakker, Schaufeli, Leiter in Taris, 2008). Angažiranost za
delo je pozitivno opredeljeno stanje in zajema dobro počutje, osebno izpolnitev,
visoko raven energije in močno identifikacijo z delom, ki se opravlja. Maslach in
Leiter (2008) opredeljujejo sodelovanje oziroma zavzetost za delo kot nasprotje
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izgorelosti. Zaposleni imajo polno energije in učinkovito so povezani z delom, ki
ga opravljajo. Energija, ki je značilna za sodelovanje, in strokovna učinkovitost
sta neposredno orožje pri zmanjševanju izgorelosti (Maslach in Leiter, 2008).
Schaufeli in Bakker (2010) opredeljujeta zavzetost za delo kot stanje duha, ki daje
pozitiven občutek in občutek osebnega zadovoljstva pri delu in za katerega je
značilna vitalnost, predanost in absorbcija (Schaufeli, Salanova, González-Roma,
in Bakker, 2002). Občutek osebnega zadovoljstva, ki je povezan z opravljenim
delom, je v nasprotju z občutkom praznine, ki se kaže kot izgorelost.
Vitalnost je pojem za visoko raven telesne in duševne energije ali moči tudi v
smislu opravljanja dela. Predanost opredeljuje občutek pomembnosti in
navdušenja pri opravljanju določenega dela. Absorpcija pa opredeljuje moč
koncentracije in pozitivnega sproščanja skozi opravljanje določenega dela
(Schaufeli in Bakker, 2003; Schaufeli, et al., 2002). Halbesleben in Wheeler (2008)
sta dokazala, da pripadnost predstavlja gonilno silo pri delu in je sestavljena iz
več komponent, in sicer občutka povezanosti z organizacijo, visoko energijo za
opravljanje dela in žrtvovanjem, da se obdrži zaposlitev. Te ugotovitve so zelo
pomembne pri managementu vpliva zadovoljstva in zavzetosti pri delu
(Halbesleben in Wheeler, 2008).
Po zadnjih študijah je zavzetost zaposlenih opredeljena kot raven pozitivnega
razpoloženja, ki se odraža skozi pozornost, predanost, sodelovanje, navdušenje
nad vlogo zaposlenega pri delu. Za zavzetost je značilna, energija, vključevanje,
učinkovitost zaposlenega pri delu (Saks, 2006).
Zaposleni so lahko zadovoljni, ne da bi bili zavzeti, vendar pa le zavzetost
zaposlenih zagotavlja večjo delovno in s tem poslovno uspešnost. Nekaj je gotovo
– trend številka ena v prihodnje gotovo ne bo več le boljše upravljanje poslovnih
procesov, ampak maksimiranje zavzetosti zaposlenih in uporabnikov (Gruban,
2010). Zavzetost nam pove, ali so zaposleni motivirani in vlagajo svoj trud v delo
(Custom Insight, 2014).
Zdravstvene organizacije lahko temeljito izboljšajo nego bolnikov in stopnje
zadovoljstva tako, da preprosto izboljšajo zavzetost zaposlenih. Običajno je
zavzetost opredeljena kot dodaten diskrecijski trud, ki ga zaposleni odraža pri
delu. Višje stopnje zavzetosti sovpadajo z zaposlenimi, ki so pripravljeni napraviti
»dodatno kilometrino«. Zavzeti zaposleni so v vseh panogah pomembna
pridobitev: so bolj željni znanja, z večjo verjetnostjo predani ciljem in uspehu
organizacije ter običajno bolje pomnijo. Zares zavzeti zaposleni izrazito vplivajo
na številne ukrepe pri negi bolnikov, še posebej v zdravstvenih organizacijah
(Cornerstone, 2014).
2.3.2 Povezanost vedenja z zavzetostjo zaposlenih v zdravstveni negi
Zaposleni na področju zdravstvene nege so vsakodnevno vključeni v zagotavljanje
kakovostnih storitev zdravstvene nege in menimo, da je pomembno razumevanje
in obvladovanje dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih za delo v
zdravstveni negi. Vzpostavitev in spodbujanje zavzetosti zaposlenih je prednostna
naloga managementa zdravstvene nege, še posebej zaradi zagotovitve kakovostnih
storitev in učinkovitosti dela.
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Zdravstvene organizacije se zavedajo povezave med kakovostjo zdravstvene nege
in zavzetostjo zaposlenih. Zavzetost se kaže v vedenju zaposlenih, kot na primer v
njihovi pripravljenosti, da vložijo več energije in navdušenja nad svojim delom in
pripadnosti organizaciji. Ko zaposleni razvijejo močan občutek zavezanosti
organizaciji, bodo zavzeti za koristno vedenje, ki prinaša uspešnost organizacije
(Press, 2015).
Medicinske sestre oz. zaposleni v zdravstveni negi se pri opravljanju poklicnega
dela nenehno soočajo z novimi, nepredvidljivimi situacijami, ko je potrebno hitro
in ustrezno reagirati. Od njih se pričakuje, da izvajajo kakovostne bolnišnične
storitve in zagotavljajo učinkovitost dela za doseganje uspešnosti zdravstvene
institucije. Bolj kot so zaposleni zavzeti, bolj je uspešno poslovanje (Khuong in
Yen, 2014). Zavzetost zaposlenih vpliva na uspešnost organizacije (Harter, Hayes,
in Schmidt, 2002) in pri izvajalcih zdravstvene nege zaposlenih v zdravstvenih
institucijah. Za management zdravstvene nege je pomembno ugotavljanje
dejavnikov, ki pri izvajalcih zdravstvene nege najbolj vplivajo na razlike v
zavzetosti za delo. Razumevanje dejavnikov, ki povečujejo ali zavirajo zavzetost
zaposlenih v zdravstveni negi bi lahko zdravstvenim institucijam olajšalo hitrejše
odpravljanje ovir, s katerimi se zaposleni srečujejo in prispevalo k izboljšanju
tistih dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na zavzetost zaposlenih. Zavzetost
zaposlenih je predpogoj za zagotavljanje visokih zmogljivosti pri izvajanju storitev
v zdravstveni negi (Lowe, 2012); prvi korak k izboljšanju je merjenje zavzetosti
(Cornerstone, 2014).
Zavzetost je ključna točka konkurenčne prednosti, večje produktivnosti, kakovosti
in nižje fluktuacije zaposlenih (Vance, 2006). Po študiji Gallup, bolnišnice, ki se
manj ukvarjajo z zavzetostjo medicinskih sester, plačajo več kot 1,1 milijona USD
letno zaradi odškodninskih zahtevkov slabe kakovosti storitev kot tiste, ki imajo
večinoma zavzete medicinske sestre (Cornerstone, 2014).
Greco, Laschinger in Wong (2008) so dokazali, da so medicinske sestre, ki so bile
motivirane, bolj zavzete pri svojem delu. Tudi Stander in Rothmanna (2010) sta
ugotovila, da je psihološka moč statistično pomemben napovednik zavzetosti
zaposlenih. Ko zaposleni svoje delo doživljajo kot pomembno, lahko govorimo o
zavzetosti (Luthans in Peterson, 2001; May in Harter, 2004). Zavzetost pri
zaposlenih se vidi v samoiniciativnem reševanju nastalih situacij in problemov
(Schaufeli et al., 2002). Reynders (2005) je v svoji raziskavi zajel zaposlene v
državnih ustanovah in je pokazal, da je pri zaposlenih z višjo motivacijo višja tudi
raven zavzetosti.
2.3.3 Vloga vodje pri zavzetosti zaposlenih
Po raziskavi SampleCo International (2014) zavzetost zaposlenih pomeni počutje,
ki sproža strast pri delu in zavzemanje za organizacijo. Obstajata dva glavna
dejavnika, ki vplivata na zavzetost zaposlenih, in sicer zavzetost do organizacije –
kako zavzeti so zaposleni do organizacije kot celote in posledično, kaj menijo o
višjemu vodstvu. Ta dejavnik je povezan z (Custom Insight, 2014):
‒ zaupanjem,
‒ poštenostjo,
‒ vrednotami,
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spoštovanjem,
zaupanjem v vodstvo organizacij.

Zavzetost zaposlenih glede na vodstvo pa je povezana z občutkom zaposlenih do
svojih neposrednih vodij glede:
‒ njihovih vrednot – vrednot vodij,
‒ pridobivanjem povratnih informacij in usmeritev, močne povezanosti med
zaposlenimi in vodjem, ki temelji na medsebojnem spoštovanju.
Za vodjo je pomembno, tako na individualni ravni kakor tudi pri skupinskem delu,
da se vsi člani počutijo pomembne. Velik del zavzetosti zaposlenega temelji na
njegovem vedenju, v komunikaciji, ki daje povratne informacije, da prispevek
zaposlenih doprinaša k spremembam v organizaciji (Custom Insight, 2014).
Konczak, Stelly in Trusty (2000) opredeljujejo šest lastnosti vedenja za učinkovito
vodenje, in sicer:
‒ izražanje avtoritete,
‒ sposobnost voditelja podati pomen odgovornosti,
‒ spodbujanje samostojnega odločanja,
‒ komunikativne sposobnost voditelja (izmenjava informacij),
‒ razvoj veščin (učenje in prenos znanja),
‒ spodbujanje inovacij in razvoja.
Zmožnost voditelja pokazati omenjene lastnosti bo vplivala na način sprejemanja
nalog s strani delavca in kakovost opravljenega dela (Wilson, DeJoy, Vandenberg,
Richardson in McGrath, 2004). Greco et al. (2006) trdijo, da bodo zaposleni bolj
zavzeti, če vodja razloži smiselnost dela, omogoči sodelovanje pri odločanju,
omogoči in z nasveti olajša izpolnjevanje nalog, izraža zaupanje v visoko
zmogljivost zaposlenih in zagotavlja avtonomijo. Vodja, ki upošteva pravice
zaposlenih, ustvarja ugodno delovno klimo med organizacijo in zaposlenimi, pa
tudi prispeva k izboljšanju gospodarske uspešnosti organizacije in zmanjševanju
konfliktov in nejasnosti glede dela med zaposlenimi (Greasley et al., 2008).
Po Mardanov, Heischmidt in Henson (2008) je obnašanje zaposlenih odvisno od
odnosa med zaposlenimi in vodjo. Vsak zaposleni v organizaciji mora imeti
določeno nalogo in odgovornost za izvedbo (Rizzo, House in Lirtzman, 1970), saj je
raziskava Mukherjee in Malhotra (2006) pokazala, da so, ko vodja jasno opredeli
naloge, rezultati dela, kakor tudi odnosa, zelo pozitivni. Vodje, ki zagotavljajo
jasne smernice glede nalog, se pri zaposlenih izognejo ustvarjanju negotovosti
(Hong, Nahm in Doll, 2004), saj so Nielsen, Randall, Yarker in Brenner (2008) to
dognanje podprli s svojo ugotovitvijo, da obstaja pozitivna povezava med
nadzorno razlago in jasnim dojemanjem zahtev s strani zaposlenih. Klidas, Van
den Berg in Wilderom (2006) so dokazali, da zaposleni čutijo nemoč in negativen
pritisk v primeru slabega vodenja v smislu komunikacije in delegiranja nalog, ker
niso natančno razumeli zahteve vodje.
Pojem jasnosti je sestavljen iz dveh konceptov, in sicer konflikta in dvoumnosti
(Rizzo et al., 1970). Konflikt se pojavi, ko se pojavita dve ali več nasprotujočih si
zahtev na istem delovnem mestu, tako da, če želiš opraviti enega, moraš opraviti
druge, ki so težji (Rizzo et al .,1970; Teh, Ooi in Yong, 2008). Nejasnost se nanaša
na pomanjkanje jasnosti in na nepredvidljivosti rezultatov lastnega vedenja
(Rizzo et al , 1970. Slatten, 2008). Zaposleni, ki od vodje dobijo jasne smernice in
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zahteve (nizka raven konflikta in nejasnosti) glede dela, so sposobni nadzorovati
oziroma upravljati svoje okolje in s tem opraviti delo kakovostno (Greasley et al.,
2008).
Organizacije, ki povečujejo vpliv in moč zaposlenih skozi pristojnosti in možnost
samoodločanja, neposredno vplivajo na pozitivne rezultate dela (Thomas in
Velthouse, 1990). Greasley in sodelavci (2008) so dokazali, da imajo organizacije z
višjo stopnjo zaupanja v zaposlene vidne izboljšave na različnih področjih, saj so
zaposleni čutili večjo pripadnost in bili bolj zavzeti za delo (Greco et al., 2006).
Ozaveščena organizacija je tista, v kateri vodja spodbuja zaposlene, da se
vključijo v procesu odločanja in dodeljevanja odgovornosti (Malone, 2004).
2.3.4 Merjenje zavzetosti
Merjenje zavzetosti zaposlenih v okviru organizacije vsebuje naslednje dejavnike
(Custom Insight, 2014, str. 5):
‒ Komunikacija: informacije in znanje, ki se prenaša med zaposlenimi;
‒ Poštenost: vsakdo je pravično obravnavan;
‒ Spoštovanje zaposlenih s strani managementa: vodje v organizaciji vedo,
kaj počnejo;
‒ Timsko delo in sodelovanje: obstaja močan duh timskega dela in
sodelovanja med zaposlenimi;
‒ Timsko delo: vsak zaposleni se počuti kot del tima;
‒ Mnenja zaposlenih: vodje so zainteresirani za mnenja vseh zaposlenih.
Merjenje zavzetosti zaposlenih glede na vodstvo vsebuje naslednje dejavnike
(Custom Insight, 2014, str. 6):
‒ Namen in usmeritev zaposlenih: zaposleni prejmejo koristne in
konstruktivne povratne informacije od svojega vodje;
‒ Timsko delo in sodelovanje: vodja poudarja sodelovanje in timsko delo
med člani delovne skupine;
‒ Spoštovanje zaposlenih: zelo sem zadovoljen s svojim managerjem;
‒ Vrednote: moj vodja vedno deluje na način, ki je skladen z vrednotami
organizacije;
‒ Sprejemanje mnenj zaposlenih: svoje strinjanje lahko povem vodji brez
strahu, da bi bil pri tem v težavah;
‒ Spoštovanje zaposlenih: vedno sem obravnavan pravično s strani svojega
vodje;
‒ Namen in usmeritve: prejmem koristne in konstruktivne povratne
informacije od svojega vodje;
‒ Spoštovanje vodje: zelo sem zadovoljen s svojim vodjem.
Učinkovita komunikacija prinaša zavzetost zaposlenih, podjetju pa uspeh.
Takšnega mnenja je bilo v raziskavi 73 % anketiranih (Harvard Busines Review,
2015). Za vodjo je pomembno, na individualni ravni kakor tudi pri skupinskem
delu, da se vsi člani počutijo pomembne. Velik del zavzetosti zaposlenega temelji
na njegovem vedenju, v komunikaciji, ki daje povratne informacije, da prispevek
zaposlenih doprinaša k spremembam v organizaciji (Custom Insight, 2014).
Osrednji dejavniki, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih, so stres (Moretti,
Postružnik, 2012), priložnost za rast, povratne informacije (Ruyle et al., 2009;
Hewitt, 2013).
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3 PREDSTAVITEV OKOLJA
3.1

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA OKOLJA

3.1.1 Univerzitetni klinični center Maribor
Univerzitetni klinični center Maribor (v nadaljevanju UKC) je javni zdravstveni
zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za
območje Maribora, Pesnice, Ruš, Ormoža, Lenarta, Ptuja in Slovenske Bistrice ter
z nekaterimi subspecialnimi dejavnostmi pokriva tudi potrebe severovzhodne
Slovenije, Koroške kot tudi celotne Slovenije in tujine. Obenem je UKC Maribor
učni zavod za vse poklice zdravstvenih delavcev in različne poklice nezdravstvenih
delavcev, dodiplomskih in podiplomskih študentov. UKC Maribor tesno sodeluje z
drugimi klinikami in bolnišnicami tako v Sloveniji kot v tujini. Vzpostavljeno ima
tudi tesno sodelovanje s številnimi zdravilišči po vsej Sloveniji. V ustanovi imajo
sedež številna društva, v katerih se združujejo ljudje, ki se morajo zaradi bolezni
naučiti živeti v spremenjenih okoliščinah. Že od 80-ih let 20. stoletja dalje je
imela Splošna bolnišnica Maribor status učne bolnišnice za Medicinsko fakulteto v
Ljubljani, Srednjo zdravstveno šolo v Mariboru, kasneje tudi za Fakulteto za
zdravstvene vede Maribor. Z ustanovitvijo Medicinske fakultete v Mariboru pa je
postala v celoti klinična bolnišnica in učna baza za študente Medicinske fakultete
ter drugih fakultet in srednjih šol (www.ukc-mb.si).
UKC Maribor tako predstavlja eno izmed največjih zdravstvenih ustanov v Sloveniji
in hkrati najpomembnejšo zdravstveno institucijo v severovzhodni Sloveniji.
Dejavnost UKC Maribor je usmerjena v doseganje najboljših strokovnih in
poslovnih rezultatov med javnimi zdravstvenimi zavodi Slovenije. Pacientom in
drugim odjemalcem želi ponujati najboljše možne in varne storitve na področju
hospitalne in specialistične ambulantne medicinske in negovalne dejavnosti z
vsemi, za terciarno ustanovo potrebnimi podpornimi dejavnostmi (www.ukcmb.si).
Osnovne smernice politike kakovosti poslovanja so: spodbujanje strokovnega
razvoja, izvajanje pedagoške dejavnosti, izvajanje znanstveno-raziskovalnega
dela, krepiti povezave in sodelovanja, vzpostavljati partnerski odnos s pacientom,
izvajati dogovorjen delovni program, zagotavljati kompetentnost zaposlenih,
zagotavljati prostorsko ureditev, opremljenost, skrbeti za okolje in na koncu
uravnoteženo finančno-ekonomsko poslovanje (www.ukc-mb.si).
V UKC Maribor je zaposlenih več kot 2900 ljudi različnih izobrazbenih profilov. Na
področju zdravstvene nege je zaposlenih nekaj manj kot 1300 oseb (Informativni
bilten, 2015).
Služba zdravstvene nege je v UKC Maribor integrirana služba in eno temeljnih
področij bolnišnične dejavnosti. Obsega sicer največjo poklicno skupino izvajalcev
zdravstvenih storitev, kajti zaradi narave bolnišničnega dela se izvaja zdravstvena
nega neprekinjeno 24 ur na dan. Hiter napredek medicinskih strok ter zahteve
širšega in ožjega delovnega okolja zahtevajo od zaposlenih na področju
zdravstvene nege strokovno znanje ter maksimalno strpnost in predanost delu.
Zraven strokovnega znanja zaposleni na področju zdravstvene nege dajejo
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pomemben prispevek s svojo osebnostjo, s prirojenimi in pridobljenimi človeškimi
lastnostmi, čustveno zrelostjo in humanostjo. Ustrezno vedenje, dobri, strpni in
spoštljivi medosebni odnosi so tudi sicer temelj kakovostnega dela v zdravstveni
negi.
Pri vsakdanjem delu z zaposlenimi na področju zdravstvene nege zaznavamo, da
ob vedno večjih zahtevah zunanjega in notranjega okolja postaja zavzetost za
delo in obvladovanje vedenja zaposlenih zelo pomembno. V praksi pri nekaterih
sodelavcih opažamo nižjo motiviranost za delo, večje nezadovoljstvo, večje
izražanje stresa, utrujenost in posledično s tem povezano manjšo zavzetost za
delo. Takšni zaposleni svoje nezadovoljstvo večkrat aktivno izkazujejo, kar pa je
lahko problem, saj menimo, da ne obvladujejo svojega vedenja in s tem škodljivo
vplivajo na delovno vnemo in zavzetost tudi svojih sodelavcev.
Zaradi pomena obvladovanja vedenja na delovnem mestu in tako v svetu kot pri
nas vedno bolj pomembne zavzetosti za delo, nas je zanimalo raziskati čustveno
kompetentnost, življenski slog in zavzetost zaposlenih na področju zdravstvene
nege v omenjenih bolnišničnih ustanovah.
3.1.2 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju
sekundarne zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju
bolnikov v severovzhodni Sloveniji (Levanič, 2015).
Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju osebnosti slehernega posameznika,
tako zaposlenega kot bolnika in svojcev, na medsebojnem vzajemnem –
korektnem sodelovanju ter na pozitivnem odnosu do morebitnih sprememb tako
znotraj kot zunaj bolnišničnega okolja. Pri tem velja izpostaviti organizacijsko
kulturo kot odsev samopodobe organizacije, ki vodi k njeni prepoznavnosti v
ožjem in širšem okolju delovanja. Je zbir vrednot, ki temeljijo tako na morali kot
na pravilih strokovnega in poslovnega obnašanja, načinu internega in eksternega
komuniciranja ter medsebojnih odnosih. Zato je organizacijska kultura temeljni
del namena in obstoja, torej tako poslanstva, kakor tudi vizije SB Ptuj (Levanič,
2015).
Vizija SB Ptuj izpostavlja predvsem bolnika, in sicer, da je deležen vrhunske
oskrbe. V organizaciji težijo k promociji kakovostne in varne obravnave ter da bo
vsak zaposleni zadovoljen s pogoji dela, delovnim okoljem in odnosi med
zaposlenimi. Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija sta nujno potrebna, saj se SB
Ptuj stalno sooča z izzivi družbenega in zdravstvenega sistema, uspešnost soočenja
pa v osnovi temelji na poslanstvu in viziji, torej stanju, ki ga želijo doseči
(Levanič, 2015).
Temeljna vrednota bolnišnice Ptuj na poti do uresničevanja njenega poslanstva je
odgovornost in skrb za pacienta. Odnos do pacientov je ključen pri nudenju
zdravstvenih storitev. Vse več pozornosti se namenja pravicam pacientov in tudi ti
so čedalje bolj seznanjeni z njimi. S pacienti razvijamo partnerski odnos, ki
temelji na obojestranskih pravicah in odgovornostih. Paciente je potrebno
informirati in dosledno upoštevati njihovo voljo, kar je temelj partnerskega
odnosa. Osredotočenost na pacienta je povezana tudi z drugimi vrednotami, kot so
strokovnost vseh zaposlenih, ki temelji na nenehnem izobraževanju, usposabljanju
in izpopolnjevanju. Prijaznost bistveno prispeva k dobremu počutju pacientov,
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svojcev in vseh zaposlenih. Prioriteta je multidisciplinaren pristop k zdravljenju,
timsko delo, kar pomeni uspešno sodelovanje med vsemi profili zaposlenih v
zasledovanju skupnega cilja – nudenje najustreznejših storitev pacientu, zaupanje
med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev (Levanič, 2015).
SB Ptuj zaposluje okoli 420 ljudi, od tega jih je okoli 220 zaposlenih na področju
zdravstvene nege (Levanič, 2015).
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4 RAZISKAVA
V prvem, teoretičnem, delu magistrske naloge smo opredelili pojme, ki so
pomembni v empiričnem, raziskovalnem, delu naloge. S študijem tuje in domače
strokovne literature smo opredeli pojme vedenje in zavzetost za delo, čustvena
inteligenca, pomen čustev pri delu s pacienti in medsebojnem sodelovanju ter
pomen zdravega življenjskega sloga v skrbi za druge. Na rezultatih sinteze
strokovne literature smo postavili drugi del magistrskega dela – empirični del
oziroma raziskavo.
Na začetku smo si v empiričnem delu zastavili cilje, ki jih želimo doseči skozi
analizo rezultatov ter hipoteze in raziskovalna vprašanja. S kvantitativno metodo
dela smo odgovorili na razskovalna vprašanja, testirali hipoteze in interpretirali
rezultate.

4.1 OPIS VZORCA
V raziskavo so bili vključeni zaposleni s področja zdravstvene nege iz dveh
zdravstvenih ustanov, in sicer Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (SB Ptuj)
in Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor). Razdeljenih je bilo 580
anket, in sicer v UKC Maribor 500 in SB Ptuj 80. Od tega je bilo vrnjenih in pravilno
izpolnjenih (veljavnih) 474, iz UKC Maribor 398 in SB Ptuj 76 anket. Odzivnost v
UKC Maribor je bila 79,6-odstotna in SB Ptuj 95-odstotna. V anketiranje je bilo v
posamezni ustanovi zajetih nekaj več kot 30 % vseh zaposlenih na področju
zdravstvene nege.

4.2 POTEK RAZISKAVE IN UGOTOVITVE
Postopki zbiranja podatkov
Za izvedbo raziskave smo uporabili metodo anketiranja. Pripravili smo vprašalnik,
ki vključuje postavke o oceni čustvenih kompetenc, z zdravjem povezan vedenjski
slog in zavzetost zaposlenih in je namenjen zaposlenim v zdravstveni negi.
Vprašalnik smo pripravili na podlagi analize literature in na osnovi
predpostavljenih instrumentov v točki 1.4. Vprašalnik vsebuje trditve, katere so
anketiranci ocenjevali po ocenjevalni lestvici Likertovega tipa. Vprašanja so
zaprtega in odprtega tipa. Anketiranje je potekalo v decembru 2015 in marcu
2016. Podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniškega orodja Microsoft
Excel 2010 in SPSS 20, določili smo odvisne in neodvisne spremenljivke. Z uporabo
opisne statistike smo pregledali demografske podatke, s pomočjo t- testa in
analize variance ugotovili statistično pomembne razlike med posameznimi
spremenljivkami ter s pomočjo korelacijske analize ugotavljali povezanost med
posameznimi spremenljivkami. Analizirali smo vpliv ene ali več neodvisnih
spremenljivk na odvisno spremenljivko. Statistično pomembnost smo testirali pri
5-odstotnem riziku (p≤0,05).
V zaključku smo združili teoretična spoznanja in rezultate, dobljene s pomočjo
izvedene ankete.
Na podlagi rezultatov empirične raziskave smo podali predloge za obvladovanje
čustev zaposlenih v zdravstveni negi in za ozaveščanje pomena vedenja, ki lahko
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vpliva na zavzetost zaposlenih in s tem posledično na kakovost izvajanja storitev
zdravstvene nege.
Opisna statistika
Spol anketiranih
V raziskavi je sodelovalo 12,5 % moških in 87,55 % žensk, zaposlenih v zdravstveni
negi. V UKC Maribor je sodelovalo 13,1 % moških in 86,9 % žensk, v SB Ptuj pa 9,2
% moških in 90,8 % žensk (Tabela 1).
USTANOVA po spolu

SB Ptuj

UKCMb

Frekvenca

Odstotek

moški

7

9,2

ženske

69

90,8

Total

76

100,0

moški

52

13,1

ženske

346

86,9

Total

398

100,0

Tabela 1: Zaposleni po spolu
Starost po spolu
Iz tabele 2 je razvidno, da je povprečna starost anketiranih pri moških v UKC
Maribor 34,5 let, za ženske 42,5 in v SB Ptuj pri moških 28 let, pri ženskah pa 41,5
let. Povprečna starost vseh anketiranih je (Tabela 3) za moške 33,7 let, za ženske
42,4 leta.
USTANOVA spol

SB Ptuj

UKCMb

moški
žensk
e
Total
moški
žensk
e
Total

N

Mean

Median

Std.
Std. Error of
Deviation
Mean
1,826
,690

7

28,00

28,00

69

41,52

41,00

8,731

1,051

76
52

40,28
34,50

40,00
32,00

9,212
9,480

1,057
1,315

346

42,51

42,00

9,100

,489

398

41,47

42,00

9,530

,478

Tabela 2: Starost anketiranih po ustanovah
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Median

moški

59

33,73

Std. Error of Std.
Mean
Deviation
31,00
1,19
9,15

ženske

415

42,35

42,00

,44

9,03

Total

474

41,28

41,00

,43

9,48

Tabela 3: Starost anketiranih
Delovno mesto zaposlitve anketiranih
Med anketiranimi je 55,5 % zaposlenih s srednjo izobrazbo, 39,7 % zaposlenih je
diplomiranih medicinskih sester, 4,4 % so strokovni vodje zdravstvene nege
oddelka in 0,4 % so strokovni vodje zdravstvene nege klinike oziroma službe. V
UKC Maribor je bilo anketiranih 54,8 % zdravstvenih tehnikov, 39,4 % diplomiranih
medicinskih sester, 5,3 % strokovnih vodij zdravstvene nege oddelka in 0,5 %
strokovnih vodij zdravstvene nege klinike ali službe. V SB Ptuj je delež anketiranih
naslednji: 59,2 % zdravstvenih tehnikov in 40,8 % diplomiranih medicinskih sester
(Tabela 4).
Iz tabele 4 je razvidna zastopanost spola po delovnem mestu zaposlitve glede na
ustanovo.
Ustanova
SB Ptuj

Delovno mesto
TNZ, ZT, MS
Dipl.m.s./ dipl.zn./
dipl bab.
TNZ, ZT, MS

UKC Mb

Dipl.m.s./ dipl.zn./
dipl bab.
Strokovni vodja ZN
oddelka
Strokovni vodja
klinike/službe
TNZ, ZT, MS

Skupaj

Dipl.m.s./ dipl.zn./
dipl bab.
Strokovni vodja ZN
oddelka
Strokovni vodja
klinike/službe

Skupaj

število
%

število
%
število
%
število
%
število
%
število
%
število
%
število
%
število
%
število
%
število
%

Spol
moški
ženski
2
43
2,6%
56,6%
5
26
6,6%
34,2%
29
189
7,3%
47,5%
22
135
5,5%
33,9%
1
20
0,3%
5,0%
0
2
0,0%
0,5%
31
232
6,5%
48,9%
27
161
5,7%
34,0%
1
20
0,2%
4,2%
0
2
0,0%
0,4%
59
415
12,4%
87,6%

Skupaj
45
59,2%
31
40,8%
218
54,8%
157
39,4%
21
5,3%
2
0,5%
263
55,5%
188
39,7%
21
4,4%
2
0,4%
474
100,0%
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Tabela 4: Delovno mesto anketiranih po spolu in glede na ustanovo
Delovna doba anketiranih
Največ anketiranih, 17,3 %, ima 31–35 let delovne dobe, sledijo anketirani, ki so v
delovnem odnosu 21–25 let (16,5 %). Približno enak odstotek je anketiranih z 6–10
let delovne dobe, in sicer 14,1 % in anketiranih z 11–15 let delovne dobe je 13,7
%. V najmanjšem deležu so zastopani anketiranci s 36–40 let delovne dobe, 5,7 %,
in z več kot 41 let delovne dobe 0,2 %.
Delovna doba

Frekvenca

1–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40
41–
Skupaj

Odstotek

55
67
65
51
78
48
82
27
1
474

Veljaven
odstotek

11,6
14,1
13,7
10,8
16,5
10,1
17,3
5,7
,2
100,0

Kumulativni odstotek
11,6
14,1
13,7
10,8
16,5
10,1
17,3
5,7
,2
100,0

11,6
100,0
25,3
36,1
52,5
62,7
80,0
85,7
85,9

Tabela 5: Delovna doba anketiranih
Najvišja dosežena izobrazba anketiranih
Največ vključenih v anketo ima srednjo izobrazbo 53,0 %, sledijo anketirani z
visoko izobrazbo 38,6%, univerzitetno izobrazbo ali strokovni magisterij ima 6,1 %
vključenih. V najmanjšem številu so med anketiranci zastopani zaposleni z višjo
šolo, in sicer 2,3 % (Tabela 6).
IZOBRAZBA
srednja
višja
visoka
univerzitetna/strok.magister.
Skupaj

Frekvenca

Odstotek

Veljaven
odstotek

Kumulativni
odstotek

251

53,0

53,0

53,0

11

2,3

2,3

55,3

183

38,6

38,6

93,9

29

6,1

6,1

100,0

474

100,0

100,0

Tabela 6: Najvišja dosežena izobrazba anketiranih
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Ožja enota dela anketiranih
Večina anketirancev je po rezultatih ankete zaposlenih na oddelku, 61,8 %, v
intenzivni terapiji 14,8 % in operacijskih sobah 8 %, kar je uporaben vzorec glede
na teoretična izhodišča. Najmanjši delež anketirancev je zaposlen v ambulantah in
enotah za diagnostiko.

ENOTA DELA

Frekvenca

1 ambulanta
2 oddelek

45
293

9,5
61,8

9,5
61,8

9,5
71,3

38
17

8,0
3,6

8,0
3,6

79,3
82,9

70

14,8

14,8

97,7

11

2,3

2,3

100,0

474

100,0

100,0

3 operacijska soba
4 diagnostika
5 intenzivna
terapija
6 ambulanta in
oddelek
Skupaj

Odstotek

Veljaven
odstotek

Kumulativni
odstotek

Tabela 7: Ožja enota zaposlitve anketiranih
Status zaposlitve anketirancev
Iz rezultatov ankete je razvidno, da je večina anketiranih zaposlenih za
nedoločen čas, 72,2 %. 25,9 % anketiranih ima zaposlitev za določen čas.
STATUS ZAPOSLITVE

Frekvenca

Odstotek Veljaven
odstotek

Kumulativni
odstotek

Nedoločen čas

342

72,2

73,5

73,5

Določen čas

123

25,9

26,5

100,0

465

98,1

100,0

9

1,9

474

100,0

Skupaj
Manjkajoči
Skupaj

Tabela 8: Status zaposlitve anketiranih
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Opisna statistika čustvene kompetentnosti – Upravljanje z emocijami
Upravljanje z emocijami pri zaposlenih je bilo merjeno s 16 spremenljivkami.
Podatki povzemajo povprečja povprečne ocene, mediane in standardnega odklona
pri odgovorih na temo obvladovanja čustev.
Trditve
Dobro razpoloženje lahko ohranim tudi, če se mi
zgodi kaj slabega.
Tudi kadar so ljudje okrog mene slabo razpoloženi,
lahko ohranim dobro razpoloženje.
Iz neugodnih izkušenj se učim, da naj se v bodoče
obnašam drugače.
Ko me nekdo pohvali ali nagradi, delam še z več
elana.
Če mi je neka oseba všeč, naredim vse, da sem ji
tudi jaz všeč.
Če sem dobro razpoložen, me je težko spraviti v
dobro voljo.
Če sem dobro razpoložen, vsak problem z lahkoto
rešim.
Ko sem z osebo, ki me ceni, sem pozoren, kako se
obnašam.
Najbolje se učim in si zapomnim stvari, če sem
dobro razpoložen.
Kadar trmasto vztrajam, rešim tudi na prvi pogled
nerešljiv problem.
Hitro lahko prepričam prijatelja, da ni razloga za
zaskrbljenost.
Trudim se ublažiti negativna in utrditi pozitivna
čustva.
Nič ni slabega v tem, kako se običajno počutim.
Obveznosti in naloge najraje naredim takoj, ne da o
njih razmišljam.
Poskušam ohraniti dobro razpoloženje.
Kar se mene tiče, je popolnoma v redu, da se
počutim tako, kot se.
Povprečje

Povprečna Mediana Standardni
ocena
odklon
3,03

3,00

0,934

3,41

3,00

0,838

3,83

4,00

0,785

4,17

4,00

0,752

3,53

4,00

0,875

3,70

4,00

0,804

3,91

4,00

0,742

3,83

4,00

0,903

4,00

4,00

0,783

3,72

4,00

0,828

3,45

3,00

0,699

3,82
3,67

4,00
4,00

0,751
0,770

3,80
4,10

4,00
4,00

0,890
0,695

3,82

4,00

0,846

3,74

3,75

0,482

Tabela 9: Povprečne ocene, mediana, standardni odklon za tematsko področje
obvladovanje čustev
Pri analizi podatkov, predstavljenih v tabeli 9, ugotavljamo, da je dobro počutje
anketiranih dejavnik, ki jim omogoča najlažje učenje, obvladovanje dela in
reševanje problemov, ki sicer niso izrecno opredeljeni. Na lestvici od 1–5 je
povprečno visoko oceno dobila tudi trditev, da se iz neugodnih izkušenj
anketiranci učijo, kar kaže na zavedanje pri upravljanju z emocijami in je za
poklic zdravstvene nege izredno pomembno. Visoko oceno so prejele tudi trditve,
ki se nanašajo na odnose z ljudmi oziroma sodelavci in trditev, ki govori o
obvladovanju neprijetnih čustev in upravljanju s pozitivnimi čustvi. Na podlagi
povprečne vrednosti ocene tematskega sklopa Upravljanje z emocijami lahko
trdimo, da anketiranci dobro obvladujejo svoja čustva in znajo z njimi dobro
upravljati, kar je za poklic zdravstvene nege zelo pomembno. Največje razlike v
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ocenah udeležencev sta dobili spremenljivki »Dobro razpoloženje lahko ohranim
tudi, če se mi zgodi kaj slabega« in »Ko sem z osebo, ki me ceni, sem pozoren,
kako se obnašam«. Pri prvi omenjeni spremenljivki je zanimivo, da je dobila tudi
najnižjo povprečno oceno.
Opisna statistika sklopa Zavzetosti
Zavzetost pri izvajanju storitev smo pri zaposlenih ugotavljali z več
spremenljivkami. Podatki v tabeli 10 povzemajo povprečja povprečne ocene,
mediano in standardni odklon pri desetih izbranih trditvah na temo zavzetost
zaposlenih za delo.
Trditve

Povprečna Mediana Standardni
ocena
odklon

Zaposleni smo odgovorni za kakovost dela, ki ga
opravimo.

4,05

4,00

0,808

Kakovost storitev je v naši ustanovi zelo pomembna.

3,94

4,00

0,949

V naši ustanovi ohranjamo zelo visoke standarde
kakovosti.

3,70

4,00

0,952

Naša ustanova razume potrebe svojih uporabnikov.

3,37

3,00

1,043

Potrebe naših uporabnikov so najvišja prioriteta v
naši ustanovi.

3,49

4,00

1,049

Zaposleni vedno iščemo načine za izboljšanje naših
storitev.

3,71

4,00

0,843

Razumem, kako moje delo neposredno prispeva k
vsesplošnemu uspehu organizacije.

3,83

4,00

0,930

Moje delo igra pomembno vlogo pri izvrševanju nalog
organizacije.

3,69

4,00

0,974

Če svoje delo dobro opravljam, me to navdaja z
občutkom lastnega zadovoljstva.
Zelo sem predan ustanovi.

4,17

4,00

0,821

3,73

4,00

0,906

3,768

3,75

0,9277

Povprečje

Tabela 10: Opisna statistika za zavzetost pri delu
Iz rezultatov je razvidno, da je najvišjo oceno prejela trditev o lastnem
zadovoljstvu (4,17). Tudi trditev o odgovornosti za kakovost dela, ki bi jo naj
nosili izvajalci, po ocenah anketirancev, večinoma drži. Anketiranci v povprečju
menijo, da ustanova, v kateri delajo, samo včasih razume potrebe svojih
uporabnikov (3,37). Ostale trditve so anketiranci v povprečju ocenili, da včasih
držijo, kar ne kaže na visoko zavzetost za delo. V povprečju je ocena sklopa za
trditve na temo zavzetost za delo zaposlenih 3,77, kar lahko ocenimo, kot dokaj
dobro.
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Opisna statistika za vedenje anketiranih (življenski slog)
Pri vedenju anketiranih spremljamo 9 spremenljivk, njihovo povprečno statistično
vrednost in standardni odklon.
Življenjski slog

Povprečna

Standardni
odklon

statistika
zdr_stanje

Statistike

1,91

0,734

2,2447

0,729

1,29

0,809

2,9451

0,644

zajtrk

2,12

1,381

dop.malica

2,76

1,478

kosilo

1,32

0,673

pop.malica

3,08

1,481

večerja

2,28

1,368

skrb_zdravje
STRES
ure_spanja

Tabela 11: Opisna statistika za tematsko področje vedenja zaposlenih (življenjski
slog)
Spremljali smo oceno trenutnega zdravstvenega stanja, skrb za zdravje,
doživljanje stresa, ure spanja med delovnim tednom in pogostost uživanja pet
dnevnih obrokov. Pri oceni trenutnega zdravstvenega stanja smo imeli pri
odgovorih pet možnosti, in sicer »zelo dobro«, »dobro«, »srednje«, »slabo« in
»zelo slabo«. Vsak odgovor je bil oštevilčen od 1 »zelo dobro« do 5 »zelo slabo«.
Rezultati kažejo, da vprašani ocenjujejo svoje zdravstveno stanje, v povprečju,
kot »dobro«, saj je povprečna vrednost odgovorov M = 1,91. Glede na to, da
standardni odklon σ = 0,734 kaže majhno razpršenost okoli srednje vrednosti,
lahko trdimo, da je večina anketirane populacije ocenila svoje trenutno
zdravstveno stanje kot »dobro«.
Spremenljivko »skrb za zdravje« je opredeljevalo pet trditev, in sicer »zelo
dobro« oštevilčeno z ena, »kar dobro« oštevilčeno z dva, »bolj malo, premalo«
oštevilčeno s tri, »skoraj nič«, oštevilčeno s štiri in »ne vem, kaj bi rekel/a« s
številko pet. Povprečje vseh odgovorov nam kaže, da so anketirani v povprečju
skrb za svoje zdravje ocenili kot »kar dobro« M = 2,24. Glede na standardni odklon
σ = 0.73 pa lahko sklepamo, da obstajajo večja odstopanja v odgovorih od
povprečne vrednosti.
Povprečne vrednosti odgovorov glede doživljanja stresa kažejo, da bi naj
anketirani trdili, da se zelo redko počutijo napete, pod stresom ali velikim
pritiskom M = 1,29. Tudi to spremenljivko smo merili s petimi trditvami: »nikoli« z
vrednostjo 1,«zelo redko« vrednost 2, »občasno« vrednost 3, »pogosto« vrednost 4
in »vsak dan« vrednost 5. Standardni odklon nam pokaže, da je večina vprašanih
podala isti odgovor, saj je razpršenost odgovorov blizu srednje vrednosti σ = 0,81.
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Za vprašanje »Koliko ur spite med delovnim tednom?«, so bili podani štirje
odgovori, ki so jim bile pridružene vrednosti od 1–4. Za »več kot 8 ur« vrednost 1,
»8 ur« vrednost 2, »6–7 ur« vrednost 3 in manj, kot 6 ur« vrednost 4. Srednja
vrednost odgovorov je bila M = 2,95, kar bi pomenilo, da anketirani v povprečju
spijo 6–7 ur, ampak je razpršenost podatkov dosti manjša od srednje vrednosti σ =
0,65, tako da lahko sklepamo, da so bili dogovori dokaj razpršeni.
Statistični podatki srednje vrednosti v zvezi s pogostostjo uživanja obrokov nam
kažejo, da vprašani zajtrk in večerjo uživajo v povprečju 4–6-krat na teden M =
2,12 in M = 2,28, dopoldansko malico in popoldansko malico 1–3-krat na teden M =
2,76 in M = 3,08, kosilo pa uživajo vsak dan M = 1,32. Pri vrednostih standardnega
odklona ugotavljamo, da so glede popoldanske malice odgovori bolj razpršeni in
manj koncentrirani okoli aritmetične sredine σ = 1,48.
Opisna statistika za
poimenovanje emocij

področje

Trditve
Skoraj vedno lahko z besedami
opišem svoja občutja in čustva.
Če mi je nekaj všeč, to takoj tudi
pokažem.
Zlahka najdem način, kako priti do
osebe, ki mi je všeč.
Lahko opišem čustva, ki jih v
določenem trenutku doživljam.
Svoja čustva lahko dobro izrazim.

čustvene
Povprečna
ocena

kompetentnosti
Mediana

–

Izražanje

Standardni odklon

3,71

4,00

,802

3,61

4,00

,939

3,26

3,00

,821

3,65

4,00

,805

3,73

4,00

,843

Lahko opišem, kako se počutim.

3,83

4,00

,789

Lahko opišem svoje trenutno stanje.

3,92

4,00

,791

3,96

4,00

,823

3,67

4,00

,866

3,65

4,00

,943

3,56

4,00

,890

3,61

4,00

,842

3,80

4,00

,798

3,69

3,71

,583

Lahko rečem, da veliko vem o svojem
čustvenem stanju.
Moje vedenje odraža moja notranja
občutja.
Pri meni se vedno vidi, kako sem
razpoložen.
Na splošno sem lahko izrazil
simpatije do osebe nasprotnega
spola.
Večino
svojih
občutij
lahko
poimenujem.
Večino
svojih
občutij
lahko
prepoznam.
Povprečje

in

Tabela 12: Opisna statistika za področje izražanje in poimenovanje emocij
Povprečne ocene trditev, ki so jih dali udeleženci glede izražanja in poimenovanja
čustev kažejo, da znajo vprašani zelo dobro izraziti in poimenovati čustva, kar
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kaže na dobro čustveno kompetentnost. Glede na odgovore lahko sklepamo, da je
anketirancem najtežje pokazati svoja čustva in simpatije ter ubrati pot do osebe,
ki jim je všeč. Kar se tiče poimenovanja in razlage osebnih čustev, glede na
povprečno oceno lahko trdimo, da je večina sodelujočih čustveno pismenih
oziroma, da so čustveno kompetentni pri izražanju in poimenovanju emocij. Glede
na povprečne ocene vsake trditve lahko trdimo, da so udeleženi v anketi čustveno
kompetentni, kar je zaželena lastnost pri delavcih v zdravstveni negi.

4.3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V tem poglavju bomo odgovorili na raziskovala vprašanja in jih interpretirali.
Raziskovalno vprašanje 1: Kako se različni profili zdravstvenih delavcev v
zdravstveni negi zavedajo pomembnosti obvladovanja čustev in vedenja pri delu z
pacienti?
IZOBRAZBA

TZN/ZT/
MS

Dipl.m.s.

Strokovni
vodja ZN
oddelka
Strokovni
vodja ZN
klinike

Skupaj

N
Srednja ocena
Mediana
Standardni odkon
N
Mean
Mediana
Standardni odklon
N
Mean
Mediana
Standardni odklon
N
Mean
Mediana
Standardni odklon
N
Mean
Mediana
Standardni odklon

ZAVZETOST PRI
DELU
251
3,753652
3,833333
,7525239
11
3,848485
3,666667
,7205497
183
3,645719
3,666667
,7813561
29
3,666667
3,666667
,7893135
474
3,708861
3,833333
,7650157

OBVLADOVANJE
ČUSTEV
251
3,719124
3,750000
,4891437
11
3,602273
3,562500
,2798894
183
3,761954
3,750000
,4892892
29
3,775862
3,687500
,4283212
474
3,736419
3,750000
,4816827

Tabela 13: Opisna statistika za raziskovalno vprašanje 1
Pri raziskovalnem vprašanju 1 smo se spraševali, kako se različni profili
zdravstvenih delavcev (zdravstveni tehnik (ZT), tehnik zdravstvene nege (TZN),
medicinska sestra (MS), diplomirana medicinska sestra (dipl. m. s.), strokovni
vodja ZN oddelka in strokovni vodja ZN klinike) zavedajo pomembnosti
obvladovanja čustev in zavzetosti pri delu. Že na začetku smo se vprašali, kako bi
opredelili »zavedanje pomembnosti« pri anketirancih. Glede na anketo smo se
odločili za opisno statistiko, ki nam je podala odnos zaposlenih do opredeljenih
področij, zavzetost in obvladovanje čustev. Trditve, ki so postavljene v zvezi z
obvladanjem čustev, so navedene v tabeli 9, za zavzetost pri delu pa v tabeli 10.
Anketirani so se morali opredeliti do trditev na lestvici od 1–5, in sicer 1 – sploh
ne velja, 2 – večinoma ne velja, 3 – včasih velja, 4 – večinoma velja, 5 – vedno
velja. V tabeli 13 so podane srednje ocene odgovorov vseh udeleženih. Rezultati
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kažejo, da se, če upoštevamo odgovore na trditve iz tematskega sklopa »zavzetost
zaposlenih« glede na izobrazbo, pomena zavzetosti za delo najbolj zavedajo
diplomirane medicinske sestre (M = 3,85), sledijo jim zdravstveni tehniki oziroma
medicinske sestre (M = 3,75). Iz odgovorov lahko sklepamo, da se najmanj
zavedajo pomembnosti, glede zavzetosti za delo, strokovne vodje ZN oddelkov in
strokovne vodje ZN klinike. Zanimivo je, da je analiza odgovorov pokazala, da višji
kot je položaj, manjše je zavedanje o pomembnosti zavzetosti za delo. Ravno
nasprotno kažejo rezultati o zavedanju glede obvladovanja čustev v poklicnih
skupinah. Najbolj pomembno se to zdi strokovnim vodjem ZN klinik (M = 3,78),
strokovnim vodjem ZN oddelkov (M = 3,76). Zavedanje o pomembnosti
obvladovanja čustev je tudi zelo visoko pri medicinskih sestrah in zdravstvenih
tehnikih (M = 3,72). Najmanj pomembno pa menijo, da je obvladovanje čustev,
diplomirane medicinske sestre. Glede na vse anketirane ugotavljamo, da se
vprašani zavedajo pomembnosti zavzetosti za delo in obvladovanja čustev, saj je
srednja ocena vseh odgovorov za »zavzetost pri delu« M = 3,71 in »obvladovanja
čustev« M = 3,74, kar bi interpretirali, da trditve predstavljene v tabelah 9 in 10
večinoma držijo.
Iz tega lahko podamo odgovor na raziskovalno vprašanje: »Kako se različni profili
zdravstvenih delavcev v zdravstveni negi zavedajo pomembnosti obvladovanja
čustev in vedenja pri delu s pacienti?« In sicer se pomembnosti zavzetosti za delo
najbolj zavedajo diplomirane medicinske sestre, glede pomembnosti obvladovanja
čustev pa se najbolj zavedajo vodilni delavci zdravstvene nege, in sicer strokovni
vodje ZN klinik in služb.
Raziskovalno vprašanje 2: Kako različni profili v zdravstveni negi ocenjujejo
čustveno kompetentnost kot osebnostno lastnost?
Da bi odgovorili na to vprašanje, smo naredili opisno statistiko za čustveno
kompetentnost glede na delovno mesto.

DELOVNO MESTO
TZN/ZT/MS
dipl.m.s/dipl.zn./dipl
bab.
Strokovni vodja ZN
oddelka
Strokovni vodja ZN
klinike, službe
Skupaj

Povprečna
ocena

N

Mediana

Standardni
odklon

263

3,663227

3,642857

,5667339

188

3,692819

3,714286

,6177680

21

3,938776

3,928571

,3994803

2

3,571429

3,571429

,6060915

474

3,686784

3,714286

,5826766

Tabela 14: Opisna statistika za vpliv čustvene kompetence na zavzetost
zaposlenih
Tabela 14 podaja povprečne ocene posameznih profilov glede čustvene
kompetence. Najvišje povprečje je pri strokovnih vodjih ZN (M = 3,94), najnižja pa
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pri strokovnih vodjih ZN služb in klinik (M = 3,57), vendar je tega naziva izredno
mali vzorec vključenih. Zanimivo je, da rezultati naše raziskave oziroma
raziskovalnega vprašanja 2 sovpadajo z rezultati nekaterih tujih raziskav, ki niso
vsi bili »v prid« pozitivnega vpliva čustvene inteligentnosti. Weinbergerjeva (2009)
raziskava o povezavi med čustveno inteligentnostjo in transformacijskim
vodenjem, pri kateri je uporabil MSCEIT (test čustvene inteligentnosti) in
multifaktorski vprašalnik za vodje, ni pokazala nikakršne korelacije znotraj 138
vodij. So pa rezultati pokazali, da je posameznikova čustvena inteligentnost
dejansko osrednjega pomena za učinkovito in uspešno vodenje. Dojemanje
učinkovitosti nadrejenega s strani podrejenih je močno povezano s čustveno
inteligentnostjo nadrejenega, iz česar lahko potegnemo sklep, da bi bilo pri
rekrutiranju in selekcijskemu procesu nujno upoštevati stopnjo čustvene
inteligence posameznikov, ki se prijavljajo na mesto vodje. Rosete in Ciarrochi,
2005 sta v svojo raziskavo vključila 41 avstralskih menedžerjev v javnih službah in
ugotavljala, kakšen je odnos med čustveno inteligentnostjo, osebnostjo,
kognitivno inteligenco in učinkovitim vodenjem. Ugotovila sta, da je višja stopnja
čustvene inteligentnosti povezana z večjo učinkovitostjo in uspešnostjo pri
vodenju.
Odgovor na raziskovalno vprašanje: Čustveno kompetentnost, kot osebno lastnost
najviše ocenjujejo strokovni vodje ZN (M=3,94), najnižje pa strokovni vodje ZN
služb in klinik (M=3,57).
Raziskovalno vprašanje 3: Kateri je tisti dejavnik, ki najbolj vpliva na razlike v
zavzetosti za delo zaposlenih v zdravstveni negi?
Za oceno zavzetosti zaposlenih (anketiranih) smo analizirali odgovore iz sledečih
tematskih področij: 1. možnost pridobitve povratnih informacij, 2. skupinsko delo,
3. priložnosti za rast, 4. ravnovesje delo in življenje; stres in tempo dela, 5.
kakovost in osredotočenje na uporabnika, 6. dojemanje nalog in namen, 7. ocena
delovnega mesta in sredstev za delo, 8. komunikacija, 9. spoštovanje zaposlenih,
10. storilnost in odgovornost, 11. izražanje osebnega mnenja, ki je vključevalo
tudi trditev glede, 12. iskanja zaposlitve izven ustanove in ali so se 13. v zadnjih
šestih mesecih prijavili na drugo delovno mesto izven ustanove (Tabela 15).
USTANOVA

SB Ptuj

Tematska področja vprašanj za
oceno zavzetosti zaposlenih

Povprečna
ocena

Standardna
napaka

Standardni
odklon

1. Povratne informacije

3,671053

,8187496

,0939170

2. Skupinsko delo

3,427632

,9511535

,1091048

3. Priložnosti za rast

3,280702

,9993370

,1146318

4. Ravnovesje delo/življenje

3,024123

,7730191

,0886714

5. Kakovost/uporabnik

3,848684

,6923806

,0794215

6. Naloge in namen

3,791667

,6645104

,0762246

7. Delovno mesto/sredstva

3,326316

,7330973

,0840920

8. Komunikacija

3,359649

,7770088

,0891290

9. Spoštovanje zaposlenih

3,809211

,6620417

,0759414

10. Storilnost/odgovornost

3,877193

,7340241

,0841983
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11. Izražanje osebnega mnenja

3,2895

,77142

,08849

12. Ne iščejo del. mesta izven org.

1,76

1,130

,130

13. V zadnjih 6 mes. niso
prijavljeni na drugo del. mesto

1,26

,929

,107

Skupno povprečje

3,4550

,57338

,06577

1. Povratne informacije

3,611181

,8504596

,0426297

2. Skupinsko delo

3,440955

,9903342

,0496410

3. Priložnosti za rast

3,351759

,9458889

,0474131

4. Ravnovesje delo/življenje

3,090034

,7691422

,0385536

5. Kakovost/uporabnik

3,682161

,7760568

,0389002

6. Naloge in namen

3,821189

,7419164

,0371889

7. Delovno mesto/sredstva

3,316583

,7842765

,0393122

8. Komunikacija

3,433836

,8721552

,0437172

9. Spoštovanje zaposlenih

3,757956

,7984992

,0400251

10. Storilnosti/odgovornost

3,767169

,7778452

,0389899

3,2023

,78693

,03945

12. Ne iščejo del. mesta izven org.

2,35

1,590

,080

13. V zadnjih 6 mes. niso
prijavljeni na drugo del. mesto

2,19

1,732

,087

3,4605

,60410

,03028

11. Izražanje osebnega mnenja

Skupno povprečje

Tabela 15: Povprečne ocene, standardna napaka in standarden odklon od
povprečij za odgovore iz tematskih področij (1.–13.) na temo zavzetosti
zaposlenih.
Povprečne ocene odgovorov na posamezne trditve iz posameznih tematskih
področij iz ankete so podana v tabeli 15. Skupna povprečna ocena zavzetosti
zaposlenih je na osnovi skupnega izračuna povprečij 3,46.
V univariatni analizi smo ugotovili, da ni bilo pomembnih razlik v primerjavi
povprečnih ocen za posamezna tematska področja vprašanj na temo zavzetosti
zaposlenih glede na posamezne podskupine anketiranih (spol, delovno mesto,
stopnja izobrazbe in glede ocene zdravstvenega stanja). To pomeni, da naštete
skupine nimajo pomembnega vpliva na zavzetost zaposlenih. Na drugi strani pa so
bile razlike v povprečjih ocen glede določenih tematskih področij vprašanj
pomembno različne v podskupinah anketiranih glede mesta oz. enote zaposlitve,
glede udeležbe na izobraževanjih, glede na aktivnost udeležbe, glede števila
obolenj, glede potrebe obiska pri zdravniku, glede invalidske ocenitve – III.
kategorija in glede občutka stresa (tabela 16).
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Statistična pomembnost (p)
Tematska
področja
vprašanj

Aktivna
Enota
Udeležba
udeležba na
zaposlitve na izobraž.
izobraž.

Število
obolenj

Potreba po
obisku
zdravnika

Invalidnost
III. Kat.

Stres

1.

ns

0,008

ns

ns

ns

ns

0,002

2.

0,005

ns

ns

ns

ns

ns

0,000

3.

ns

0,000

0,004

ns

ns

ns

0,001

4.

ns

ns

ns

0,038

ns

ns

0,000

5.

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,037

6.

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Ns

7.

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,000

8.

ns

0,038

ns

ns

ns

ns

0,000

9.

ns

0,001

ns

ns

ns

ns

0,007

10.

ns

ns

0,024

ns

ns

ns

0,004

11.

ns

ns

0,013

0,040

0,035

ns

0,000

12.

ns

ns

0,026

ns

ns

ns

Ns

13.

ns

ns

0,022

ns

ns

ns

Ns

Tabela 16: Pomembni faktorji vpliva (t-test, One-Way ANOVA; p < 0,05) na
povprečno oceno posameznih tematskih področjih (ns = statistično neznačilno)
Tematska področja v tabeli 16 so: 1. možnost pridobitve povratnih informacij, 2.
skupinsko delo, 3. priložnost za rast, 4. ravnovesje med delom in življenjem (stres
in tempo dela), 5. kakovost in osredotočenje na uporabnika, 6. dojemanje nalog,
namen, 7. ocena delovnega mesta in sredstev za delo, 8. stanje komunikacije, 9.
spoštovanje zaposlenih, 10. storilnost in odgovornost, 11. izražanje osebnega
mnenja, 12. ne iščejo zaposlitve izven organizacije, 13. v zadnjih 6. mesecih se
niso prijavili na drugo delovno mesto.
Z analizo rezultatov smo ugotovili, da je dejavnik, ki najbolj vpliva na razlike v
zavzetosti za delo zaposlenih v zdravstveni negi stres, saj smo dokazali, da stres
statistično pomembno vpliva na delovno zavzetost zaposlenih v zdravstveni negi.
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4.4 TEST HIPOTEZ
V nadaljevanju
interpretacija.

so

predstavljeni

rezultati

delovnih

hipotez

in

njihova

Hipoteza 1: Sposobnost obvladovanja čustev ima pozitiven vpliv na zavzetost pri
izvajanju storitev zdravstvene nege.
Pri testiranju hipoteze 1 smo preverjali, ali obvladovanje čustev vpliva na
zavzetost pri delu zaposlenih v zdravstveni negi in ali je ta vpliv pozitiven.
Za testiranje hipoteze 1 smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, ki nam
opredeljuje smer in jakost povezanosti med dvema spremenljivkama. Kot
spremenljivke smo vzeli povprečje ocen področja obvladovanja čustev in
povprečje ocen področja zavzetosti zaposlenih v zdravstveni negi, Pearsonov
koeficient korelacije, mero linearne povezanosti (ang. linear correlation) dveh
številskih spremenljivk. Vrednost korelacijskega koeficienta (Pearsonov koeficient
korelacije) opredeljuje smer in jakost povezanosti med posameznima
spremenljivkama. Zavzema lahko vrednosti v intervalu [−1, 1] (Kokol, 2010).
Vrednosti glede na smer povezanosti med posameznimi spremenljivkami:
0: med spremenljivkama ni povezanosti,
1 in −1: popolna povezanost, tedaj obstaja med X in Y linearna funkcijska zveza (Y
= a + bX),
p < 0: negativna povezava,
p > 0: pozitivna povezava.
Jakost korelacije interpretiramo glede na številčno vrednost koeficienta (Kožuh,
2011):
‒ 0 − 0,20: neznatna linearna povezanost,
‒ 0,20 − 0,40: šibka linearna povezanost,
‒ 0,40 − 0,70: srednje močna linearna povezanost,
‒ 0,70 − 0,85: močna linearna povezanost,
‒ 0,85 − 1: zelo močna linearna povezanost.
Postavimo ustrezni statistični hipotezi:
H0: Spremenljivki Obvladovanje čustev in Zavzetost za delo nista linearno
povezani (Pearsonov koeficient korelacije je na populaciji enak 0).
H1: Spremenljivki Obvladovanje čustev in Zavzetost za delo sta linearno povezani
(Pearsonov koeficient korelacije je na populaciji različen od 0).
Rezultati testiranja hipoteze 1 so prikazani v tabeli 17.
ZAVZETOS ZA DELO
Pearson Correlation
OBVLADOVANJE
ČUSTEV

,388**

Sig. (2-tailed)

,000

N

474

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela 17: Pearsonov koeficient korelacije za hipotezo 1
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Iz tabele 17 je razvidno, da je p-vrednost p < 0.001, kar kaže, da sta spremenljivki
Obvladovanje čustev in Zavzetost za delo povezani pri 1-odstotnem tveganju
(torej ničelne domneve ne moremo potrditi). Pearsonov koeficient korelacije je
enak 0.388, kar nakazuje šibko pozitivno linearno povezanost med
spremenljivkama Obvladovanje čustev in Zavzetost za delo.
Če povzamemo, sposobnost obvladovanja čustev ima šibek, ampak statistično
pomemben pozitiven vpliv na zavzetost za delo delavcev v zdravstveni negi.
Hipotezo 1 lahko potrdimo.
Hipoteza 2: Pri vodjih timov v zdravstveni negi prevladuje maksimalna ocena
čustvenih kompetenc v primerjavi z drugimi profili zaposlenih v zdravstveni negi.
Za preverjanje hipoteze 2 smo uporabili t-test. Testirali smo, ali so vodje
zdravstvenih timov bolj čustveno kompetentni v primerjavi z drugimi profili
zaposlenih v zdravstveni negi. Na začetku smo anketirance razdelili v dve skupini,
in sicer na vodje zdravstvenih timov (strokovna vodja ZN oddelka in strokovni
vodja ZN klinike) in ostale anketirane (zdravstvene tehnike in diplomirane
medicinske sestre). Pogoj, da niso vse diplomirane medicinske sestre vodje timov,
smo posplošili na vse diplomirane medicinske sestre, ker je v tej populaciji
majhen delež tistih, ki so vodje timov.
Hipotezo smo potrjevali na celotnem številu anketirancev, ker po postavljenem
prvem pogoju za testiranje hipoteze v SB Ptuj, ni bilo vodje tima. Vodje
zdravstvenih timov so opredeljeni s številko 2, ostali anketirani s številko 1.
Postavimo statistični hipotezi:
H0: Vodje zdravstvenih timov so enako čustveno kompetentni kot ostali zaposleni
v službi zdravstvene nege (µ Vodja= µ ostali).
H1: Vodje zdravstvenih timov so bolj čustveno kompetentni kot ostali zaposleni v
službi zdravstvene nege (µ Vodja≠ µ ostali).
Rezultati so prikazani v tabelah 18 in 19.
POVPREČNA

STANDARDNI

STANDARDNA

OCENA

ODKLON

SREDNJA
NAPAKA

ČUSTVENA

1

3,675562

,5880538

,0276904

KOMPETENTNOST

2

3,906832

,4159030

,0867218

Tabela 18: Opisna statistika za hipotezo 2
Iz tabele 14 z opisnimi statistikami razberemo, da je povprečna ocena čustvene
kompetence pri vodjih ZN 3,91 (s=0,416), ostalih anketiranih pa 3,67 (s=0,588). Da
bi lahko iz teh rezultatov na vzorcu odgovorili, ali so vodje ZN bolj čustveno
kompetentni kot ostali anketirani, naredimo t-test.
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T-TEST
F

Sig.

T

df

Sig.

Mean

(2-

Std. Error

95% Confidence

Difference

Interval of the

tailed) Difference

Difference
Lower

Upper

predpostav
ljene
3,914 ,048 -1,862

472

,063

-,2312701

,1242326

-,4753875

,0128474

-2,540

26,701

,017

-,2312701

,0910353

-,4181569

-,0443832

enake
ČUSTVENA

variance

KOMPETENT
NOST

predpostav
ljene
različne
variance

Tabela 19: T-test za hipotezo 2
Pri t-testu neodvisnih vzorcev se testna statistika t izračuna drugače, če so
variance med skupinama enake oziroma če so le-te različne. V izpisu rezultatov
dobimo izpisani obe možnosti. Prvi del tabele 15 predstavlja rezultate
Leveneovega testa enakosti varianc (Levene’s Test for Equality of Variances).
Glede na to, ali sprejmemo ali zavrnemo ničelno domnevo o enakosti varianc,
izberemo ustrezno vrstico v tabeli pri rezultatih t-testa neodvisnih vzorcev (t-test
for Equality of Means).
Če je p-vrednost Levene-ovega testa enakosti varianc:
• večja od 0.05, ničelno domnevo o enakosti varianc sprejmemo pri 5-odstotni
stopnji značilnosti (α = 0.05). V tem primeru gledamo pri rezultatih t-testa prvo
vrstico (predpostavljene enake variance);
• manjša od 0.05, ničelno domnevo o enakosti varianc zavrnemo pri 5-odstotnem
tveganju
(α = 0.05). V tem primeru gledamo pri rezultatih t-testa drugo vrstico
(predpostavljene različne variance).
V našem primeru na podlagi Levenovega testa zavrnemo ničelno domnevo enakosti
varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka 0.048 < 0.05 (F =
3,914). Glede na zgornji sklep bomo torej pri t-testu enakosti povprečij gledali
drugo vrstico tabele (predpostavljene različne variance). Ker smo pri alternativni
hipotezi uporabili neenačaj, moramo uporabiti enostranski test. V tabeli piše Sig.
(2-tailed), kar pomeni, da moramo dobljeno p-vrednost iz tabele deliti z 2 : p =
0.017/2 = 0.0085.
Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij zavrnemo pri
5-odstotni stopnji značilnosti (p = 0.008 < 0.05), kar pomeni, da so vodje
zdravstvenih timov bolj čustveno kompetentni (M=3,91) kot ostali zaposleni na
področju zdravstvene nege (M=3,68).
Hipotezo 2 potrdimo.
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Hipoteza 3: Starost in obvladovanje čustev sta pozitivno povezana.
Pri hipotezi 3 smo testirali povezanost med starostjo udeležencev
obvladovanjem čustev. Zanimalo nas je, če sta pozitivno povezani.

in

Hipotezo smo najprej testirali na vsaki organizaciji posebej, potem pa na skupnih
rezultatih ankete.
Za testiranje hipoteze 3 smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, ki nam
opredeljuje smer in jakost povezanosti med dvema spremenljivkama. Kot
spremenljivke smo vzeli povprečje ocen področja obvladovanja čustev in
povprečje ocen področja zavzetosti zaposlenih v zdravstveni negi.
Definiran je na intervalu od –1 do 1. –1 pomeni največjo možno linearno obratno
sorazmerno povezanost, 0 da linearne povezanosti ni, +1 pa največjo možno
linearno povezanost. Večja je različnost od 0, močnejša je linearna povezanost.
Nelinearnih povezanosti ne meri.
Rezultati, ki smo jih dobili, upoštevajoč vse anketirane, so prikazani v tabeli 20.
OBVLADOVANJE ČUSTEV

STAROST

Pearson Correlation

0,055

Sig. (2-tailed)

0,234

N

468

Tabela 20: Pearson-ov koeficient korelacije za hipotezo 3, za obe ustanovi
Pri analizi smo upoštevali vse anketirane med 24. in 58. letom starosti in
povprečje ocen tematskega sklopa obvladovanje čustev (tabela 9). Iz rezultatov je
razvidno, da sta spremenljivki neznatno linearno povezani, in sicer 0,055, kar je
med 0 in 0,20. Sicer sta pozitivno povezani, kar pomeni, da se v primeru
povečanja ene spremenljivke za eno enoto, tudi druga spremenljivka poveča za
eno enoto. Glede na to, da je statistična značilnost večja, kot 0,05 (p = 0,234),
lahko trdimo, da neznatna linearna povezanost med starostjo in obvladovanjem
čustev ni statistično pomembna.
Podobne rezultate smo dobili tudi pri SB Ptuj in UKC Maribor (Tabeli 21 in 22).
OBVLADOVANJE ČUSTEV

UKC MARIBOR

STAROST

Pearson Correlation

0,044

Sig. (2-tailed)

0,381

N

395

Tabela 21: Pearson-ov koeficient korelacije za hipotezo 3, za UKC Maribor
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OBVLADOVANJE ČUSTEV

SB PTUJ
Pearson Correlation

,101

STAROST Sig. (2-tailed)

,396

N

73

Tabela 22: Pearson-ov koeficient korelacije za hipotezo 3, za SB Ptuj
Hipotezo 3 delno potrdimo. Starost in obvladovanje čustev sta sicer pozitivno
neznatno linearno povezana, ampak ta povezava nima statistične pomembnosti.
Hipoteza 4: Vedenje zaposlenih močno vpliva na razlike v zavzetosti zaposlenih v
zdravstveni negi.
Pri hipotezi 4 smo ugotavljali, ali vedenje zaposlenih močno vpliva na razlike v
zavzetosti zaposlenih v zdravstveni negi. Kot spremenljivke smo vzeli statistično
povprečje za tematsko področje vedenje zaposlenih in povprečje tematskega
sklopa zavzetost zaposlenih (tabela 23).
Hipotezo smo testirali s Pearson-ovim testom korelacije, in sicer posebej za vsako
spremenljivko iz sklopa o vedenju zaposlenih (povprečna statistična vrednost).

Pearson Correlation
Zdravsveno
Sig. (2-tailed)
stanje
N
Pearson Correlation
Skrb za
Sig. (2-tailed)
zdravje
N
Pearson Correlation
Stres
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Ure spanja
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Zajtrk
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Dopoldanska
Sig. (2-tailed)
malica
N
Pearson Correlation
Kosilo
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Popoldanska
Sig. (2-tailed)
malica
N
Pearson Correlation
Večerja
Sig. (2-tailed)
N

ZAVZETOST
0,176**
0,000
474
-0,204**
0,000
474
-0,331**
0,000
474
-0,078
0,091
474
-0,042
0,358
474
-0,034
0,454
474
-0,062
0,175
474
-0,106*
0,022
474
-0,147**
0,001
474

Tabela 23: Pearsonov test korelacije za hipotezo 4
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Iz rezultatov je razvidno, da imajo skoraj vse spremenljivke neznatno linearno
povezanost. Pri nekaterih je prisoten negativen predznak, kar pomeni, da v
primeru, da se ena spremenljivka spremeni za eno enoto, se tudi druga spremeni,
ampak v nasprotni smeri. Negativna neznatna linearna povezanost je prisotna pri
spremenljivkah, »Ure spanja« (PC = -0,078), »Zajtrk« (PC = -0,042), »Dopoldanska
malica« (PC = -0,034), »Kosilo« (PC = -0,062), »Popoldanska malica« (PC = -0,106)
in »Večerja (PC = -0,147). Spremenljivki »Stres« (PC = -0,331) in »Skrb za zdravje«
(PC = -0,204) imata negativno šibko linearno povezanost. Edina pozitivno
usmerjena neznatna linearna povezanost se pokaže pri spremenljivkah
»Zdravstveno stanje« in »Zavzetost zaposlenih za delo«. Pet od opisanih korelacij
je statistično pomembnih, in sicer korelacija »Zdravstveno stanje« in »Zavzetost
zaposlenih« (0.05>p = 0,000), »Skrb za zdravje« in »Zavzetost zaposlenih« (0,05>p
= 0,000), »Stres« in »Zavzetost zaposlenih« (0,05>p = 0,000), »Popoldanska
malica« in »Zavzetost za delo« (0,05>p=0,022) in »Večerja« in »Zavzetost za delo«
(0,05>p=0,01). Ugotovimo tudi, da je šibka linearna povezanost v negativni smeri
statistično pomembna za spremenljivko »Stres« in pomeni, da čim večji stres
zaposleni čutijo, manjša je njihova zavzetost za delo.
Zanimalo nas je tudi, kako vedenje na področju čustev (čustvena kompetenca)
vpliva na zavzetost zaposlenih.
Da bi odgovorili na to vprašanje, smo najprej naredili opisno statistiko za čustveno
kompetenco – Upravljanje z emocijami, glede na delovno mesto.
ČUSTVENA KOMPETENCA
DELOVNO MESTO

Povprečna
ocena

N

Mediana

Standardni
odklon

TZN/ZT/MS
dipl.m.s/dipl.zn./di
pl bab.
Strokovni vodja ZN
Oddelka
Strokovni vodja ZN
klinike službe
Total

263

3,663227

3,642857

,5667339

188

3,692819

3,714286

,6177680

21

3,938776

3,928571

,3994803

2

3,571429

3,571429

,6060915

474

3,686784

3,714286

,5826766

Tabela 24: Opisna statistika za vpliv čustvene kompetence na zavzetost
zaposlenih
Tabela 24 podaja povprečne ocene posameznih profilov glede čustvene
kompetence. Najvišje povprečje je pri strokovnih vodjih ZN (M = 3,94), najnižja pa
pri strokovnih vodjih ZN služb in klinik (M = 3,57).
Za ugotavljanje vpliva ene spremenljivke na drugo, smo uporabili Pearsonov
koeficient korelacije, kar prikazuje tabela 25.
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ZAVZETOST
Pearson Correlation
ČUSTVENA KOMPETENCA

,333**

Sig. (2-tailed)

,000

N

474

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela 25: Pearson-ov koeficient korelacije za hipotezo 4
Iz rezultatov tabele 21 je razvidno, da sta spremenljivki vedenje na področju
čustev (čustvena kompetenca) in zavzetost zaposlenih šibko linearno povezani,
vendar je ta povezava statistično pomembna.
Za potrditev hipoteze 4 smo primerjali dva področja vedenja, fizično in čustveno.
Pri obeh so rezultati pokazali linearno povezanost, ki je sicer statistično
pomembna, niso pa pokazali močnega vpliva spremenljivk, kar smo pri hipotezi
trdili, zato hipotezo 4 zavrnemo.
Zanesljivost vprašalnika
Koeficient Cronbach alfa je indeks zanesljivosti. Vrednosti Cronbach alfe se
gibljejo na intervalu od 0 do 1 in višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost
vprašalnika. Sprejemljive vrednosti alfe se gibljejo med 0,60 do 0,95.
Zanesljivost glede na Cronbah alfo:
α ≥ 0,90
odlična
0,70 ≤ α < 0,90
dobra
0,60 ≤ α <0,90
sprejemljiva
0,50 ≤ α < 0,90
slaba
α < 0,50
nesprejemljiva
Notranja konsistentnost (ang. internal consistency) pove povprečno povezanost
vseh trditev v sklopu. Notranja konsistentnost se nanaša na vprašanje, kako
zanesljivo vsaka posamezna trditev meri isti sklop vprašanj.
Ocena zanesljivosti (ang. reliability estimate) nam pove povezanost konstrukta
samega s sabo. Posledično je pri višji oceni zanesljivosti delež merske napake
nižji. Ocena zanesljivosti se nanaša na vprašanje, kako zanesljiv za merjenje je
vprašalnik, oblikovan iz sklopa trditev.
Dejavniki, ki vplivajo na vrednost Cronbach alfe:
• število/količina trditev celotnega sklopa,
• medsebojna povezanost vključenih trditev,
• (eno)dimenzionalnost,
• manjkajoče vrednosti v podatkih,
• porazdelitev podatkov.
Pri rezultatih Cronbach alfe je nizka vrednost alfe lahko posledica majhnega
števila trditev ali njihove slabe medsebojne povezanosti. Na drugi strani bo
vrednost alfe visoka, kadar so vse trditve sklopa medsebojno dobro povezane in je
v sklopu vključenih dovolj trditev. Kadar z rezultatom Cronbach alfe nismo
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zadovoljni in želimo zvišati njegovo vrednost, običajno vključimo več trditev, ki
merijo isti koncept in so dobro povezane z ostalimi trditvami sklopa.
Sklop: Izražanje in poimenovanje emocij
USTANOVA
SB Ptuj
Ukcmb

Cronbach's Alpha
,949
13
,909
13

Cronbach's Alpha
,918

N

N
13

Tabela 26: Crombah alfa za Sklop Izražanje in poimenovanje emocij
Sklop: Upravljanje z emocijami
USTANOVA
SB Ptuj
Ukcmb

Cronbach's Alpha
,898
16
,874
16

Cronbach's Alpha
,879
16

N

N

Tabela 27: Crombah alfa za sklop Upravljanje z emocijami
Sklop: Zavzetost zaposlenih

USTANOVA
SB Ptuj
Ukcmb

Cronbach's Alpha
,967
50
,960
50

N

Cronbach's Alpha N of Items
,961
50

Tabela 28: Crombah alfa za sklop Zavzetost zaposlenih
Sklop: Prepoznavanje in razumevanje emocij
USTANOVA
SB Ptuj
ukcmb

Cronbach's Alpha
N
,929
16
,889
16

Cronbach's Alpha
,896

N
16

Tabela 29: Crombah alfa za sklop Prepoznavanje in razumevanje emocij
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5 RAZPRAVA
V slovenskem prostoru raziskave na temo obvladovanje vedenja na zavzetost
zaposlenih v zdravstveni negi še nismo zaznali, zato je bil namen le-to izvesti v
okviru pričujoče magistrske naloge.
Raziskava temelji na predpostavkah, da ocena čustvene kompetentnosti
pomembno vpliva na zavzetost zaposlenih v zdravstveni negi, da obstajajo razlike
v oceni čustvene kompetentnosti glede na profil zaposlenih v zdravstveni negi in
da zaposleni z višjo oceno čustvenih kompetenc izražajo večjo zavzetost pri oskrbi
pacientov.
Zdravstvena nega se že dolgo odlikuje kot poklic, ki zahteva obsežne količine
»čustvenega dela«. Učinkovita nega v praksi zahteva sposobnost prepoznavanja
čustev in ravnanja medicinskih sester na odzive in odnose s pacienti in njihovimi
družinami. Ta čustvena kompetenca narekuje medicinskim sestram upravljanje
svojega čustvenega življenja in pridobivanja znanja o obvladovanju osebnih in
socialnih kompetenc, ki skupaj predstavljajo čustvene kompetence v zdravstveni
negi (Wilson, Carryer, 2008).
Različne študije poudarjajo pomen sposobnosti medicinske sestre za obvladovanje
čustev in željeno obnašanje v številnih zdravstvenih organizacijah (Bolton, 2001).
Temeljni element vsake organizacije je posameznik. Zdravstvo je edinstvena
industrija: njeni dosežki so neposredno odvisni od sposobnosti in tehničnega
znanja svojih zaposlenih. Motivacija človeškega kapitala omogoča, da zdravstvena
organizacija preživi (Halm, 2011). Kultura na delovnem mestu je eden od
največjih dejavnikov, ki vplivajo na predanost in udejstvovanje zaposlenih. Več
študij je pokazalo, da bodo bolnišnice uspešnejše v daljšem časovnem obdobju, če
bodo zaposleni predani svojemu delu in vključeni v delo (Brunges in Foley-Brinza,
2014). Prizadeven delavec ne vidi svoje vloge kot zelo ozko definirane in posebej
opredeljene, ki zahteva tisto minimalno, ampak kot nekdo, ki ceni in je ponosen
na organizacijo, v kateri dela in si želi, da bi tako na to gledali tudi drugi.
Prizadeven delavec je zato pripravljen storiti več, kot je minimalno od njega
pričakovano in "gre še tisto dodatno miljo čez" za ugled organizacije (Spurgeon,
Mazelan in Barvell, 2011).
Zavzeti zaposleni so bolj produktivni, dobičkonosni, usmerjeni v kupca/stranko,
varnejši in se lahko zdržijo skušnjave, da bi zapustili organizacijo. Osebje, ki je
predano, lahko pomaga zagotoviti organizacijski uspeh (Philips, 2010). De Jonge et
al. (2008) so v raziskavi med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi delavci
ugotovili, da visoke čustvene zahteve napovedujejo ustvarjalnost in delovno
motivacijo. Študije kažejo, da si čustvene zahteve medicinske sestre razlagajo kot
izziv, ki vodi k angažiranosti za delo in pozitivnim izkušnjam, medtem ko druge
zahteve (npr. fizični napori) vodijo do čustvene izčrpanosti in pomanjkanja
dobrega počutja (Crawford et al., 2010).
Lahko bi rekli, da imajo čustvene zahteve ugodne učinke na dobro počutje
medicinskih sester in s tem na njihovo zavzetost za delo. To smo tudi potrdili v
raziskavi v tej nalogi. Potrdili smo hipotezo, da ima sposobnost obvladovanja
čustev pozitiven vpliv na zavzetost pri izvajanju storitev zdravstvene nege.
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Tudi naša raziskava je pokazala, da je obvladovanje čustev povezano z zavzetostjo
za delo. Sicer rezultati pokažejo pri p-vrednosti 0.000 < 0.01, da sta spremenljivki
Obvladovanje čustev in Zavzetost pri delu pri 1-odstotnem tveganju šibko
pozitivno linearno povezani, saj je Pearsonov koeficient korelacije enak 0.388.
Hipotezo 1 smo s tem potrdili in ob tem tudi zaznali podobnost z raziskavami
opravljenimi v tujini, kar je spodbuda za še večji poudarek za delo na področju
obvladovanja čustev pri zaposlenih v zdravstveni negi. Naša raziskava, kakor tudi
opravljene tuje raziskave, so pokazale, da je obvladovanje čustev pomembna
komponenta oziroma lastnost delavcev, zaposlenih v zdravstveni negi za doseganje
čim večje kakovosti in predanosti delu.
Mayer in Salovey (1997) menita, da se model čustvene inteligence osredotoča na
štiri, medsebojno povezane sposobnosti: prepoznavanje čustev, uporaba čustev,
razumevanje čustev in upravljanje čustev. Nekatere od teh sposobnosti so
potrebne za razvijanje drugih sposobnosti. Na primer, posameznik ne more
učinkovito uporabiti čustva, če se prej ni naučil veščine prepoznavanja čustev.
Prepoznavanje čustev je sposobnost natančnega opredeljevanja lastnih in tujih
čustev in občutkov, kot tudi sposobnost izražanja teh čustev. Prepoznavanje
čustev je sestavljeno iz posebnih znanj in spretnosti in vključuje čustveno zavest,
ki omogoča posameznikom, da razlikujejo različna čustva, izražanje čustev, ki
pogojuje veščino učinkovitega komuniciranja. Sposobnost prepoznavanja in
izražanja čustev omogoča posamezniku ugotoviti in opisati svoje počutje,
opazovanje in razumevanje tujih čustev skozi mimiko in druge vedenjske znake
(neverbalna komunikacija), brati med vrsticami v smislu opredelitve, kdaj so
čustva izražena drugače od tistega, kar dejansko občuti sogovornik. Uporaba
čustev krepi proces razmišljanja in odločitve in načina prezentiranja te odločitve.
Uporaba čustev je sestavljena tudi iz specifičnih znanj, vključno z: odločanjem,
koncentracijo (z uporabo čustev si lažje zapomnimo dogodke in situacije),
načrtovanjem in reševanjem problemov, kar vključuje razumevanje tujih stališč,
ampak v smislu doživljanja situacije iz perspektive druge osebe. Z uporabo čustev
oziroma občutkov se lahko preusmeri proces razmišljanja, razpoloženja in
motiviranosti za reševanje kompleksnega problema ali dileme (Mayer in Salovey,
1997).
Razumevanje čustev je spretnost v razumevanju kompleksnih čustev in kako ta
delujejo v socialnem svetu. Čustveno pristojni posamezniki razumejo vzročne
zveze čustev, kar pomeni, da vedo, katera in kako določena čustva izzovejo
posebne učinke (jeza, strah…). Čustvena pismenost omogoča napoved čustvenih
reakcij drugih. Poleg tega razumevanje čustev vključuje sposobnost razlikovanja
čustev, kakor tudi razumevanje različnih čustvenih obdobij (Mayer in Salovey,
1997).
Upravljanje čustev vključuje ob samozavedanju doživljanja čustev tudi
sposobnost izkoriščanja čustev za namene motivacije in navdiha (Gross, 1998;
Gross, 2001).
Vedno več raziskav kaže povezavo med čustveno kompetenco in transformacijskim
vodenjem – obliko vodenja, ki se je izkazalo, da vodi k višji zavzetosti in
zadovoljstvu zaposlenih (Bass in Riggio, 2006). Obstaja nekaj raziskav, ki kažejo,
da imajo voditelji, ki imajo visoko stopnjo čustvene kompetence, pozitiven vpliv
na svoje zaposlene v smislu višjega zadovoljstva zaposlenih (Langhorn, 2004, Wong
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in Law, 2002) in boljšo organizacijsko klimo v organizaciji (Wong in Law, 2002).
Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je čustvena kompetenca pozitivno povezana z
uspešnostjo vodje (Rosete in Ciarrochi, 2005) in pripadnostjo timu in organizaciji
(Carmeli, 2003).
Tudi v naši raziskavi smo na podlagi t–testa pri 5-odstotni stopnji značilnosti in pvrednosti (p = 0.0085 < 0.05) dokazali, da so vodje zdravstvenih timov bolj
čustveno kompetentni (M=3,91) kot ostali zaposleni v službi zdravstvene nege (M =
3,68).
Čustvene zahteve na področju zdravstvene nege vključujejo naloge, kot so
pozornost, razumevanje pacientovih občutkov in čustev ob upoštevanju njegovih
potreb, kar pomeni identifikacija z njim, ravnanje v čustvenih situacijah (npr.
nemiren pacient ali agresivni sorodniki) in uporaba določenega čustva za
terapevtske, edukativne in organizacijske namene. Glede na naravo dela in obilo
čustvenih zahtev je delo medicinske sestre stresno in zahtevno (Bakker in SanzVergel, 2013; Heuven et al., 2006; Pisaniello et al., 2012). Raziskave so pokazale,
da zatiranje čustev, kakor tudi pretvarjanje glede čustev, negativno vpliva na
medicinske sestre in povzroča čustveno izčrpanost (Morris in Feldman, 1996).
Nasprotno pa upoštevanje čustev in njihova uporaba v pozitivne namene pripelje
do zadovoljstva pacienta, visoke timske pripadnosti zaposlenih, produktivnosti in
osebnega zadovoljstva, kar skupaj povečuje zadovoljstvo pri delu in motivacijo
zaposlenih (Zapf in Holz, 2006). Poleg tega, čustvene zahteve ponujajo zaposlenim
možnost samoizražanja (Adelmann, 1995), kar vpliva na razvoj čustvene
inteligence in pozitivnih odnosov s pacienti. V naši raziskavi smo ugotavljali, ali
sta starost in obvladovanje čustev pozitivno povezana. Po analizi literature in
raziskav, opravljenih na to temo (Erickson et al.,2007; Aiken, 2008; Chang et al.,
2007) smo ugotovili, da večina avtorjev sicer navaja linearno povezanost med
starostjo in obvladovanjem čustev, ampak se od raziskave do raziskave razlikuje
moč te povezave. Pri analizi smo upoštevali vse anketirane med 24. in 58. letom
starosti in povprečje ocen tematskega sklopa obvladovanje čustev (tabela 9). Iz
rezultatov je razvidno, da sta spremenljivki neznatno linearno povezani, in sicer
0,055, kar je med 0 in 0,20. Sicer sta pozitivno povezani, kar pomeni, da se v
primeru povečanja ene spremenljivke za eno enoto, tudi druga spremenljivka
poveča za eno enoto. Glede na to, da je statistična značilnost večja, kot 0,05 (p =
0,234), lahko trdimo, da neznatna linearna povezanost med starostjo in
obvladovanjem čustev v naši raziskavi ni statistično pomembna.
Lasebikan in Oyetunde (2012) sta trdila, da je pojavnost stresa povezana s
starostjo medicinskih sester, višjo delovno dobo in delovnim mestom medicinske
sestre na oddelku. Jenkins in Elliot (2004) sta ugotovila, da so dejavniki, kot so
starost, leta dela in delovno mesto medicinske sestre v organizaciji povezana tudi
s stopnjo izgorelosti in obvladovanjem čustev. Ugotovljeni so bili tudi drugi
dejavniki povezani z obvladovanjem čustev, kot so čustveni stres, konflikti z
osebjem in pomanjkanje ustrezne socialne podpore.
Raziskava, ki sta jo opravili Erickson in Grove (2007), je pokazala, da imajo
medicinske sestre, stare manj kot 35 let, znatno višjo stopnjo izgorelosti kot
medicinske sestre starejše od 35 let. Ugotovila sta, da mlajše medicinske sestre ne
poznajo podrobnosti stroke in zato na začetku še nimajo tako zelo razvite psihične
odpornosti oziroma svoja čustva ne znajo obvladovati v številnih izzivih, povezanih
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z delom. Čustvena inteligenca je definirana kot neke vrste socialna inteligenca, ki
vključuje možnost spremljanja lastnih čustev in čustev drugih oseb, razlikovati
med njimi in uporabljati pridobljene informacije za lastno razmišljanje in dejanja
(Bakr in Saffan, 2012). Po McQueen (2003) ima čustvena inteligenca štiri glavne
komponente, in sicer sposobnost zaznave čustev, izkoristiti to čustveno dojemanje
pri opravljanje različnih del in nalog, razumeti čustvene razlike in uporabiti
izkustva v zvezi s čustvi za dosego ciljev. Čustvena inteligenca ima dve dimenziji,
in sicer je prva, kako medicinska sestra dojema in razume pacientova čustva in
druga, kako medicinska sestra ta znanja in izkušnje uporabi za dosego cilja
oziroma za opravljanje kompleksnih nalog v smeri kakovosti oskrbe pacientov
(Bakr in Saffan, 2012).
Za takšen odnos do pacienta in okolice, v kateri deluje, mora imeti medicinska
sestra dolgoletne izkušnje, zato ne preseneča dejstvo, da rezultati za hipotezo 3
sicer kažejo v naši raziskavi linearno povezanost starosti in čustev, ampak ta
povezava za naš vzorec ni statistično pomembna.
Ameriška zveza medicinskih sester (ANA) opredeljuje zdravo medicinsko sestro kot
tisto, ki se »aktivno osredotoča na ustvarjanje in ohranjanje ravnotežja in
sinergijo med telesnim, intelektualnim, čustvenim, duhovnim, osebnim in
strokovnim dobrim počutjem.« Ta opredelitev pomeni, da morajo medicinske
sestre prevzeti aktivno vlogo pri zagotavljanju lastnega zdravja.
Iz rezultatov izvedene raziskave je razvidno, da imajo skoraj vse spremenljivke
neznatno linearno povezanost. Negativna neznatna linearna povezanost je prisotna
pri spremenljivkah, »Ure spanja« (PC = -0,078), »Zajtrk« (PC = -0,042),
»Dopoldanska malica« (PC = -0,034), »Kosilo« (PC = -0,062), »Popoldanska malica«
(PC = -0,106) in »Večerja (PC = -0,147). Spremenljivki »Stres« (PC = -0,331) in
»Skrb za zdravje« (PC = -0,204) imata negativno šibko linearno povezanost. Edina
pozitivno usmerjena neznatna linearna povezanost se pokaže pri spremenljivkah
»Zdravstveno stanje« in »Zavzetost zaposlenih za delo«. Pet od opisanih korelacij
je statistično pomembnih, in sicer korelacija »Zdravstveno stanje« in »Zavzetost
zaposlenih« (0.05>p = 0,000), »Skrb za zdravje« in »Zavzetost zaposlenih« (0,05>p
= 0,000), »Stres« in »Zavzetost zaposlenih« (0,05>p = 0,000), »Popoldanska
malica« in »Zavzetost za delo« (0,05>p = 0,022) in »Večerja« in »Zavzetost za
delo« (0,05>p = 0,,1). Ugotovimo tudi, da je šibka linearna povezanost v negativni
smeri statistično pomembna za spremenljivko »Stres« in pomeni, da čim večji
stres zaposleni čutijo, manjša je njihova zavzetost za delo.
Eden od dejavnikov, ki bi lahko pojasnil, zakaj visoke čustvene zahteve prinašajo
dobro počutje in motivacijo medicinskim sestram, je razpoložljivost kadra (Bakker
in Sanz-Vergel, 2013), delovnih sredstev in upravljanje z njimi (De Jonge et al.,
2008). Glede na to, so čustvene sposobnosti pomembne za dojemanje čustvenih
pogledov na dogodke in delo in so pomemben dejavnik za razvoj poklicne in
osebne poti (Augusto Landa et al., 2008). Raziskave kažejo, da je obvladovanje in
poznavanje osebnih čustev na delovnem mestu pomemben dejavnik za napoved
zdravja, predvsem psihičnega (Donaldson-Feilder in Bond, 2004), pozitivnega
razpoloženja (Liu et al., 2010), čustvene izčrpanosti (Biron in van Veldhoven,
2012) in delovne zavzetosti (Bond et al., 2013). Ker je zdravstvena nega delo z
visoko čustveno komponento, morajo imeti medicinske sestre zelo razvite
čustvene sposobnosti za doseganje optimalne ravni na osebnem in profesionalnem
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področju (Cadman in Brewer, 2001). Leta 2014 je bila izvedena študija, ki je
pokazala, da je nočno delo in stres na delovnem mestu povezano s pomanjkanjem
spanja, pomanjkanjem gibanja in večjim tveganjem za kardiološke in metabolične
bolezni (Jacobsen et al., 2014).
Stroka zdravstvene nege si prizadeva optimalne odnose medicinska sestra –
pacient in je v zadnjih desetletjih videti velik premik v smislu bolj sproščenih
navedenih odnosov (McQueen, 2004; Savage, 2004), kakor tudi prevzemanje večje
odgovornosti v odnosu medicinska sestra – zdravnik (Van Bogaerta, Kowalskic,
Weeks, Van Heusdena, in Clarke, 2013). Čustveni odnosi na teh relacijah so zelo
pomemben del terapevtskega dela pri pacientu, zato je pomembno, da medicinska
sestra zmore prepoznati in obvladovati svoja, kakor tudi čustva pacienta in v timu
(Hayward in Tuckey, 2011; Miller et al., 2008).
Rezultati pričujoče raziskave kažejo, da se, če upoštevamo odgovore na trditve iz
tematskega sklopa »zavzetost zaposlenih« glede na izobrazbo, najbolj pomena
zavzetosti za delo zavedajo diplomirane medicinske sestre (M = 3,85), sledijo jim
zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre (M = 3,75). Iz odgovorov lahko
sklepamo, da se najmanj zavedajo pomembnosti glede zavzetosti za delo,
strokovni vodje ZN oddelkov in strokovni vodje ZN klinike. Zanimivo je, da je
analiza odgovorov pokazala, da višji kot je položaj, manjše je zavedanje o
pomembnosti zavzetosti za delo. Ravno nasprotno kažejo rezultati o zavedanju
glede obvladovanja čustev v poklicnih skupinah. Najbolj pomembno se to zdi
strokovnim vodjem ZN klinik (M = 3,78), strokovnim vodjem ZN oddelkov (M =
3,76). Zavedanje o pomembnosti obvladovanja čustev je tudi zelo visoko pri
medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih (M = 3,72). Najmanj pomembno pa
menijo, da je obvladovanje čustev diplomirane medicinske sestre. Glede na vse
anketirane ugotavljamo, da se vprašani zavedajo pomembnosti zavzetosti za delo
in obvladovanja čustev, saj je srednja ocena vseh odgovorov za »zavzetost pri
delu« M = 3,71 in »obvladovanja čustev« M = 3,74, kar bi interpretirali, da trditve,
predstavljene v tabelah 9 in 10, večinoma držijo.
Ryback definira čustveno inteligentnost kot sposobnost uporabe zavesti in
čustvenosti za prepoznavanje občutkov. Čustvena inteligenca se odraža predvsem
v lastnostih, ki jih potrebuje dober vodja:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

odkrivanje najboljšega v drugih ljudeh,
dojemljivost za probleme drugih,
vzbujanje občutka pripadnosti pri zaposlenih,
iskreno delovanje po svojih občutkih,
biti zgled učinkovitega podjetja,
znati uspešno reševati konfliktne situacije.

V svojem bistvu je vodenje emocionalni proces, v katerem vodja prepozna in
vzbuja emocionalna stanja podrejenih ter posledično ta stanja tudi obvladuje.
Pescosolido, pravi, da vodje s tem ko ustvarjajo skupne emocionalne izkušnje,
povečujejo skupinsko solidarnost in moralo. Ta sposobnost vodij, da lahko vplivajo
na emocionalno klimo, lahko v veliki meri pripomore k organizacijski učinkovitosti.
Čustvena inteligentnost je prikazana kot osnova za učinkovito vodenje, saj
čustveno inteligentni ljudje lahko ustvarijo organizacijo, učinkovito na vseh
nivojih, saj razumejo dejanske občutke zaposlenih, socialne interakcije pa
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potekajo gladko brez večjih konfliktov. Lastnost čustveno inteligentnega vodje je
tudi fleksibilnost, kar je nujna lastnost v svetu stalnih sprememb in zato hitreje
ustvarja nova omrežja, v katerih se zaposleni počutijo varne. Uspešen vodja naj bi
tudi pravočasno zaznal, kako se počuti posamezen član v delovni ekipi in dovolj
hitro ukrepal, za kar pa potrebuje visoko stopnjo čustvene inteligentnosti.
Dojemanje učinkovitosti nadrejenega s strani podrejenih je močno povezano s
čustveno inteligentnostjo nadrejenega, iz česar lahko potegnemo sklep, da bi bilo
pri rekrutiranju in selekcijskem procesu nujno upoštevati stopnjo čustvene
inteligence posameznikov, ki se prijavljajo na mesto vodje. Rosete in Ciarrochi,
2005 sta v svojo raziskavo vključila 41 avstralskih menedžerjev v javnih službah in
ugotavljala, kakšen je odnos med čustveno inteligentnostjo, osebnostjo,
kognitivno inteligenco in učinkovitim vodenjem. Ugotovila sta, da je višja stopnja
čustvene inteligentnosti povezana z večjo učinkovitostjo in uspešnostjo pri
vodenju.
V naši raziskavi so pomembnost čustvene kompetentnosti najviše ocenili strokovni
vodje ZN oddelkov (M = 3,94).
Zavzetost zaposlenih za delo obravnavamo kot koncept, pri katerem se zaposleni
zavedajo svojega poslovnega delovanja in so v smislu koristi za ustanovo
pripravljeni narediti korak več, da bi kar najbolje ustregli ustanovi, v kateri so
zaposleni. Zavzetost daje priložnost, da se zaposleni naučijo več in poklicno
rastejo (Markey, 2015).
Zdravstvene organizacije, ki nudijo trajne možnosti za učenje, beležijo izboljšanje
učinkovitosti in samozavesti zaposlenih, oboje pa je ključno za zavzetost in
kakovostno nego (Cornerstone OnDemand, 2014).
Naša analiza anket je pokazala, da se 72,9 % anketiranih udeleži izobraževanj vsaj
3-krat letno, 14 % pa večkrat. Tisti anketirani, ki se več kot 3-krat letno udeležijo
izobraževanj, bolje ocenjujejo trditve v sklopu področja priložnost za rast (3: p =
0,004), storilnost in odgovornost (10: p = 0,024), izražanje osebnega mnenja (11 :
p = 0,013), ne iščejo mesta izven delovne organizacije (11: p = 0,026) in v zadnjih
šestih mesecih niso bili prijavljeni na drugo delovno mesto.
Znano je, da učinkovita komunikacija izboljša zavzetost zaposlenih, podjetju pa
uspeh (Harvard Busines Review, 2015). S trditvami s področja komunikacije so se
zaposleni, ki so se udeleževali izobraževanj (8 : p = 0,038) in tisti pod stresom (p
= 0,000) bolj strinjali, kot ostali zaposleni.
Sprejemanje povratnih informacij o prispevku zaposlenega daje možnost za
nadaljnjo rast zaposlenega in organizacije. Tisti anketirani, ki imajo več kot eno
obolenje, se bolj strinjajo s trditvami s področja ravnovesja med delom in
življenjem (4 : p = 0,038).
Osrednji dejavniki, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih, so stres (Moretti,
Postružnik, 2012), priložnost za rast, povratne informacije (Ruyle, Eichinger & De
Meuse, 2009; Hewitt, 2013). Tisti anketirani, ki se nikoli ali redko počutijo napete,
pod stresom ali velikim pritiskom, bolje ocenjujejo trditve v sklopih povratne
informacije (1 : p = 0,002), skupinsko delo (2 : p = 0,000), priložnost za rast (3 : p
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= 0,001), ravnovesje med delom in življenjem (4 : p = 0,000), ravnovesje
delo/življenje (5 : p = 0,037), delovno mesto /sredstva in komunikacija (7, 8 : p =
0,000), spoštovanje zaposlenih (9 : p = 0,007), storilnost in odgovornost (10 : p =
0,004) in izražanje osebnega mnenja (11 : p = 0,000).
Prepogosto voditelji na vse ravneh spregledajo stresorje na delovnem mestu, ki
ogrožajo zavzetost zaposlenih in zaradi katerih je težko za ljudi, da še naprej
uspešno delajo. Raziskava Towers Watson, izvedena v letu 2014, je opredelila
glavne vire stresa na delovnem mestu (Davenport, 2015):
‒ prekomerna obremenitev,
‒ nejasna pričakovanja zaposlitve,
‒ slaba nagrada za naporno delo,
‒ izrazite zahteve produktivnosti.
V magistrskem delu smo, glede na postavljene empirične cilje, ugotovili:
‒ Da obstaja linearna, statistično pomembna povezanost vedenja preko
obvladovanja čustev v povezavi z zavzetostjo zaposlenih;
‒ Da obstajajo razlike med različnimi profili zaposlenih v zdravstveni negi v
oceni čustvene kompetentnosti, in sicer smo ugotovili, da so vodje
zdravstvenih timov bolj čustveno kompetentni kot ostali zaposleni v službi
zdravstvene nege;
‒ Da ne obstajajo statistično pomembne razlike med različnimi profili
zaposlenih v zdravstveni negi glede ocene zavzetosti za delo, lahko pa
trdimo, na osnovi rezultatov naše raziskave, da je najvišja ocena zavzetosti
za delo pri strokovnih vodjih ZN oddelka;
‒ Da ne obstajajo statistično pomembne razlike med različnimi profili
zaposlenih v zdravstveni negi glede zdravega življenjskega sloga;
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6 SKLEP
Razumevanje dejavnikov zavzetosti povečuje povezanost med delom zaposlenega
in poslanstvom organizacije. Pri izboljšanju zavzetosti zaposlenih organizacija
ustvarja priložnost za povezanost zaposlenih s svojimi sodelavci, vodji in širše v
organizaciji ter ustvarja okolje, v katerem so zaposleni motivirani in se želijo
povezati s svojim delom.
V magistrski nalogi smo si postavili cilj ugotoviti povezanost vedenja preko
obvladovanja čustev v povezavi z zavzetostjo zaposlenih. Kot navaja Lowe (2012)
»je zavzetost zaposlenih predpogoj za zagotavljanje visokih zmogljivosti« in
menimo, da tudi pri izvajanju storitev v zdravstveni negi. Prvi korak k izboljšanju
zavzetosti zaposlenih na področju bolnišnične zdravstvene nege bo narejen takrat,
kadar bo vodstvo zdravstvene nege v bolnišničnih ustanovah pričelo z
ugotavljanjem zavzetosti, ter posledično izboljšanju zavzetosti zaposlenih za delo,
saj literatura navaja, da bolnišnice v tujini, ki se ne ukvarjajo z zavzetostjo letno
plačajo več kot milijon ameriških dolarjev odškodninskih zahtevkov zaradi slabe
kakovosti izvedenih storitev, kot tiste, ki imajo večinoma zavzete medicinske
sestre.
Kot prikazuje tudi naša raziskava, na zavzetost zaposlenih vplivajo različni
dejavniki, zato morajo vodje nameniti zadostno količino časa in energije
prepoznavanju specifičnih potreb svojih zaposlenih z redno komunikacijo in
sodelovanjem. Tako lahko vodja pozitivno vpliva na njihovo čustveno
kompetentnost in posledično tudi pripadnost organizaciji.
Rezultati raziskave, ki smo jo izvedli v sklopu magistrske naloge, so pokazali, da
ima sposobnost obvladovanja čustev pozitiven vpliv na zavzetost zaposlenih, kar je
v soskladju z raziskavami, opravljenimi v tujini in je spodbuda za še večji
poudarek za delo na področju obvladovanja čustev pri zaposlenih v zdravstveni
negi. Naša raziskava, kakor tudi opravljene tuje raziskave, so pokazale, da je
obvladovanje čustev pomembna komponenta oziroma lastnost delavcev,
zaposlenih v zdravstveni negi za doseganje čim večje kakovosti in predanosti delu.
Uporaba čustev je sestavljena tudi iz specifičnih znanj, vključno z: odločanjem,
koncentracijo (z uporabo čustev si lažje zapomnimo dogodke in situacije),
načrtovanjem in reševanjem problemov, kar vključuje razumevanje tujih stališč,
ampak v smislu doživljanja situacije s perspektive druge osebe. Z uporabo čustev
oziroma občutkov se lahko preusmeri proces razmišljanja, razpoloženja in
motiviranosti za reševanje kompleksnega problema ali dileme (Mayer in Salovey,
1997).
Obvladovanje čustev bi kot poseben modul izobraževanja bilo potrebno formalno
priznati kot ključno spretnost za lažje opravljanje dela, boljšo komunikacijo in
doseganje večje kakovosti dela. Čustvene spretnosti je potrebno poučevati na
inovativne načine v majhnih, primernih skupinah, ki zajemajo izkustveno učenje
pod vodstvom kompetentnega mentorja. Zaposlenim v zdravstveni negi bi bilo
potrebno ponuditi usposabljanje iz obvladovanja in razumevanja čustev, tako ob
vstopu v poklic medicinske sestre, kot tudi kot del nadgrajevanja strokovnega
razvoja.
Smiselna bi bila obdobna (vsakih nekaj let) izobraževanja s praktičnimi vajami za
učenje čustvene kompetentnosti in posledično razvijanje čustvene inteligence.
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Nadalje bi bilo potrebno omogočiti usposabljanje in izobraževanje o spopadanju z
učinki čustvenih situacij in razviti model za njihovo reševanje. Potrebno bi bilo
opraviti še več raziskav in razviti model za prepoznavanje in obvladovanje čustev,
saj bi to pripeljalo do večje čustvene uspešnosti, boljših rezultatov dela, večjega
osebnega zadovoljstva zaposlenih in večje zavzetosti za delo.
Ugotovili smo tudi, da so vodilni delavci bolj čustveno kompetentni od ostalih
zaposlenih v zdravstveni negi, kar je pozitiven rezultat glede na to, da je za vodjo
ena od pomembnih, če ne že zahtevanih lastnosti čustvena kompetentnost. Pojem
čustvene kompetence v zdravstveni negi še ni primerno definiran, kar bi bilo
smiselno urediti, saj bi bilo potrebno definicijo opremiti z elementi, ki bi jih
potem pri vodilnih delavcih organizacija tudi zahtevala ali razvijala. Na temeljih
definicije bi bilo potrebno zaposlenim in študentom predstaviti pojem čustvene
kompetence v zdravstveni negi in kako to znanje vključiti v profesionalno okolje.
Dokazano je, da je obvladovanje čustev ključni del vloge medicinske sestre,
ampak te veščine niso ustrezno zastopane v izobraževalnih programih. Stres in
podobne učinke na duševno in emocionalno zdravje delavca bi bilo treba ugotoviti,
izmeriti in odpraviti zaradi boljšega počutja in v zvezi s tem bolj kakovostno
opravljenega dela zaposlenih.
Menimo, da bi bilo obvladovanje čustev kot pomembno osebnostno lastnost
delavca potrebno razvijati skozi celo profesionalno pot, kot del vseživljenskega
izobraževanja.
Vsakodnevno delo z bolnimi ljudmi in zahteve sodobnega managementa črpajo
čustva zaposlenih na področju zdravstvene nege za potrebe neposredne oskrbe
bolnikov in komunikacije znotraj multidisciplinarnega tima. Glede na to bi bilo
potrebno priznati pomen izobraževanja na področju obvladovanja čustev.
Povezava med obvladovanjem čustev in zavzetostjo zaposlenih v zdravstveni negi
je veliko področje, ki ga je treba še raziskati. V nadaljnjih raziskavah vidimo
možnosti za boljše razumevanje teh pojmov, njihove interakcije in pozitivnega
vpliva, ki ga ima kot motivacijski dejavnik pri delu medicinske sestre.

6.1 IZVIRNI PRISPEVEK ZNANOSTI
Ugotovili smo, da v slovenskem prostoru raziskav, ki bi ugotavljale obvladovanje
čustev v povezavi z zavzetostjo zaposlenih v zdravstveni negi, ni bilo. Tudi
teoretičnih osnov in virov na to temo je v slovenskem prostoru zelo malo. V tujini
so izpeljane določene študije in raziskave na področju čustvenih kompetenc,
obvladovanja čustev in upravljanja s čustvi v povezavi z zavzetostjo za delo. Na
področju zdravstvene nege so bile izpeljane raziskave predvsem o vplivu
posameznih elementov čustvene kompetence na kakovost dela v zdravstveni negi,
ne pa raziskava na področjih, ki so opisana v pričujočem delu. Na podlagi tega
predstavlja to delo izvirni prispevek znanosti.
Empirični del magistrskega dela je ob znanstveni vrednosti še en prispevek stroki,
in sicer na področju kadrovanja in ugotavljanja odstopanj v kakovosti in
motiviranosti delavcev v zdravstveni negi. Ugotovljeni so dejavniki, na katere je
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treba vplivati, da bi se zavzetost pri zaposlenih v zdavstveni negi izboljšala in s
tem dvignila kakovost dela in zadovoljstvo delavcev.
Z ugotovitvami smo odprli tudi vprašanje uspešnosti organizacije z ekonomskega
vidika, saj zadovoljni delavci, ki so se naučili zaznavati, izražati in obvladovati
čustva, delo zaznavajo manj stresno, so zadovoljni, imajo dosti energije, manj
zbolevajo, kar za organizacijo pomeni manj stroškov za bolniške staleže, manj
poškodb na delu in večjo produktivnost.

6.2 IZZIV NADALJNJEGA RAZISKOVANJA
Pri pregledu tuje literature in virov ter raziskav na to temo na področju
zdravstvene nege ugotavljamo, da:
‒ je čustvena inteligenca povezana z zavzetostjo zaposlenih in da bolj kot so
zaposleni zavzeti, bolj je uspešno poslovanje organizacije (Khuong in Yen,
2014),
‒ zavzetost zaposlenih vpliva na uspešnost podjetja (Harter et al., 2002),
‒ čustvena inteligenca medicinskih sester ima neposreden vpliv na kakovost
bolnišničnih storitev (Ezzatabadi et al., 2012),
‒ čustvena inteligenca nudi okvir in specifične sposobnosti, ki zagotavljajo
sodelovanje, pozitivno obnašanje v konfliktnih situacijah in zdrave
medsebojne odnose v kliničnem okolju za zdravstveno nego (Codier et al.,
2008),
‒ čustvena inteligenca predstavlja pomemben del pri vzpostavljanju odnosa
pacient – medicinska sestra, saj tak odnos prinaša nevarnost »izgorelosti«
pri delu zdravstvenega osebja (McQueen, 2003), povečuje poškodbe in
nesreče pri delu, odsotnost z dela (Thor, 2013) in posledično vpliva na
zmanjšanje zavzetosti zaposlenih za delo,
‒ je visok odstotek medicinskih sester s podpovprečnim številom točk
čustvene inteligence, zato so upravičene dodatne raziskave na tem
področju (Codier et al., 2008).
Takšno vrsto raziskave bi bilo smiselno razširiti na vse zaposlene v zdravstveni
negi, prav tako bi bilo smiselno vprašalnik, ki smo ga uporabili v raziskavi,
uporabiti tudi pri izbiri kadra za zaposlitev na področju zdravstvene nege v
posamezni zdravstveni inštituciji.
Zanimivo bi bilo izdelati tudi simulacijski model, s katerim bi lahko merili in
ocenjevali oziroma imeli možnost simuliranja posameznih elementov čustvene
kompetence glede na zavzetost. S tem bi lahko tarčno vplivali na zaposlene v
smislu izboljšanja in/ali pomoči na področju čustev in obvladovanja ter izražanja
le-teh.
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Spoštovani!
V okviru magistrske naloge na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju izvajam raziskavo o
obvladovanju vedenja in zavzetosti zaposlenih z naslovom: »Obvladovanje vedenja in
zavzetosti zaposlenih v zdravstveni negi v vodilnih bolnišnicah štajerske regije«, pod
mentorstvom prof. dr. Goran Vukovič.
Pred vami je vprašalnik, v katerem se trditve nanašajo na vaše počutje in razmišljanje. Vaši
odgovori služijo raziskovalnim namenom in bodo statistično obdelani na skupinski ravni, iz
katere ne bo mogoče prepoznati odgovorov posameznika. Vprašalnik je anonimen, udeležba
pri raziskavi prostovoljna, vaši odgovori bodo obravnavani zaupno.
Vljudno Vas prosim, da si vzamete deset minut vašega dragocenega časa in izpolnite
vprašalnik, ki je pred vami. Zagotovljena vam je anonimnost pri obdelavi podatkov. Pri
vsakem sklopu vprašanj so podana navodila za reševanje.
Najlepša hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni!
Jožefa Tomažič
Sklop uvod – DEMOGRAFSKI PODATKI (prosim vpišite ali obkrožite odgovor)
Splošni podatki

Starost v letih (vpišite) ………
let.
Spol

M

Ž

Delovno mesto zaposlitve
1.
2.
3.
4.

TZN/ZT/MS
dipl. m. s./dipl. zn./ dipl. bab.
strokovna/i vodja ZN odd.
strokovna/i vodja ZN klinike,
službe

Status zaposlitve
določen čas
nedoločen čas

Ožja enota dela
1. ambulante
2. oddelek
3. operacijske sobe
4. diagnostika
5. enote intenzivne terapije
6. drugo (vpišite)
_____________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koliko let delovne dobe imate
(vpišite) ……………let.

1.
2.

Najvišja dosežena izobrazba

Področje zaposlitve

1.
2.
3.

Kirurgija
Interna medicina
Ginekologija in
perinatologija
4. Pediatrija
5. Psihiatrija
6. Drugo (vpišite)
___________
__________________________
_

srednja
višja
visoko-strokovna
univerzitetna/
bolonjski magisterij
magisterij
doktorat

Udeležba na izobraževanjih
na leto
1.
2.
3.
4.

Nikoli
Do 3
Do 6
Do 10

(prosim obkrožite)
a)

Občasno aktivna
udel.

b) Nikoli aktivna udel.

Prosim obkrožite ustanovo v kateri ste zaposleni:
a) UKC Maribor

b) SB Celje

c) SB Ptuj
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b) Sklop 1 – PREPOZNAVANJE IN RAZUMEVANJE EMOCIJ (po Takšić, 2001)
Napisane so različne trditve iz področja prepoznavanja in razumevanja emocij do katerih se
opredelite na lestvici od 1 do 5. Če trditev za Vas vedno velja obkrožite št. 5, v kolikor trditev
za Vas sploh ne velja jo označite s št. 1. Vmesne ocene predstavljajo stopnjo Vašega
strinjanja s trditvijo. Razlaga ocen:
1 – sploh ne velja, 2 – večinoma ne velja, 3 – včasih
velja, 4 – večinoma velja, 5 –vedno velja.
Če srečam znanca, takoj ugotovim, kako je
razpoložen.
Če vidim, kako se nekdo počuti, po navadi vem, kaj
se mu je zgodilo.
Pri prijatelju vem, kdaj je žalosten in kdaj razočaran.
Hitro opazim spremembo razpoloženja pri svojem
prijatelju.
Z lahkoto se spomnim, kako razveseliti prijatelja, h
kateremu grem na rojstni dan.
Če določeno osebo opazujem v družbi, lahko točno
ugotovim njena čustva.
Lahko opazim, če se nekdo počuti nemočno.
Po navadi razumem, zakaj se slabo počutim.
Po izrazu na obrazu lahko prepoznam občutja drugih.
Pri svojih prijateljih prepoznam prikrito ljubosumje.
Opazim, če poskuša nekdo prikriti slabo razpoloženje.
Opazim, če se nekdo počuti krivega.
Opazim, če poskuša nekdo prikriti svoja resnična
občutja.
Opazim, če se nekdo počuti zamorjeno.
Opazim, če se nekdo obnaša drugače kot je
razpoložen.
Vem, kako lahko prijetno presenetim vsakega svojega
prijatelja.
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Sklop 2 – IZRAŽANJE IN POIMENOVANJE EMOCIJ (po Takšić, 2001)
Napisane so različne trditve iz področja izražanja in poimenovanja emocij do katerih se
opredelite na lestvici od 1 do 5. Če trditev za Vas vedno velja obkrožite št. 5, v kolikor trditev
za Vas sploh ne velja jo označite s št. 1. Vmesne ocene predstavljajo stopnjo Vašega
strinjanja s trditvijo. Razlaga ocen:
1 – sploh ne velja, 2 – večinoma ne velja, 3 –
včasih velja, 4 – večinoma velja, 5 – vedno velja.
Skoraj vedno lahko z besedami opišem svoja občutja in
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4

5

Če mi nekaj ni všeč, to takoj tudi pokažem.
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Zlahka najdem način, kako priti do osebe, ki mi je všeč.
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Svoja čustva lahko dobro izrazim.
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Lahko opišem, kako se počutim.
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5

Lahko opišem svoje trenutno stanje.
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4

5

Lahko rečem, da vem veliko o svojem čustvenem stanju.

1
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5

Moje vedenje odraža moja notranja občutja.
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Pri meni se vedno vidi kako sem razpoložen.
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Večino svojih občutij lahko poimenujem.
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Večino svojih občutij lahko prepoznam.

1
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4

5

čustva

Lahko opišem čustva, ki jih v določenem trenutku
doživljam.

Na splošno sem lahko izrazil simpatije do osebe
nasprotnega spola.

Sklop 3 – UPRAVLJANJE Z EMOCIJAMI (po Takšić, 2001)
Napisane so različne trditve iz področja upravljanja z emocijami do katerih se opredelite na
lestvici od 1 do 5. Če trditev za Vas vedno velja obkrožite št. 5, v kolikor trditev za Vas sploh
ne velja jo označite s št. 1. Vmesne ocene predstavljajo stopnjo Vašega strinjanja s trditvijo.
Razlaga ocen: 1 – sploh ne velja, 2 – večinoma ne velja, 3 – včasih velja, 4 – večinoma
velja, 5 – vedno velja.
Dobro razpoloženje lahko ohranim tudi, če se mi zgodi kaj
slabega.
Tudi kadar so ljudje okrog mene slabo razpoloženi, lahko
ohranim dobro razpoloženje.
Iz neugodnih izkušenj se učim, da naj se v bodoče obnašam
drugače.
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Ko me nekdo pohvali ali nagradi, delam še z več elana.
Če mi je neka oseba všeč, naredim vse, da sem ji tudi jaz
všeč.
Če sem dobro razpoložen, me je težko spraviti v slabo voljo.
Če sem dobro razpoložen, vsak problem z lahkoto rešim.
Ko sem z osebo, ki me ceni, sem pozoren, kako se obnašam.
Najbolje se učim in si zapomnim stvari, če sem dobro
razpoložen.
Kadar trmasto vztrajam, rešim tudi na prvi pogled nerešljiv
problem.
Hitro lahko prepričam prijatelja, da ni razloga za
zaskrbljenost.
Trudim se ublažiti neprijetna in utrditi pozitivna čustva.
Nič ni slabega v tem, kako se običajno počutim.
Obveznosti in naloge najraje naredim takoj, ne da o njih
razmišljam.
Poskušam ohraniti dobro razpoloženje.
Kar se mene tiče, je popolnima v redu, da se počutim tako
kot se.
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Sklop 4 – ŽIVLJENSKI SLOG (prirejeno po Cindi Slovenija, 2008)
Napisane so različne trditve iz področja uporabe zdravstvenih storitev, zdravstvenega stanja,
prehrane, škodljivih razvad in gibanja. Prosim obkrožite trditev, ki velja za vas ali vpišite vaš
odgovor.
1.

Kolikokrat ste bili v zadnjih 12 mesecih pri splošnem zdravniku ali specialistu? (
Vpišite število obiskov samo zase, ne zaradi otrok ali drugih članov družine).
_________________________

2.

Koliko dni ste bili v zadnjih 12 mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela ali
nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti. (Prosim vpišite število dni).
__________ dni
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3.

Ali imate potrjeno katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil zdravnik?
DA

NE

a) zvišan krvni tlak več kot 140/90 (hipertenzijo)
b) sladkorno bolezen
c) bolezni in okvare hrbtenice
d) bolezni sklepov (artritis ali artroze)
e) kronični bronhitis, bronhialno astmo
f) razjedo želodca ali dvanajstnika
g) bolezni ščitnice
h) depresijo
i) zvišan holesterol
j) rakasto obolenje
k) drugo
ustrezno polje označi z X

5. Kdaj ste si sami nazadnje:
pred manj kot enim mesecem
izmerili krvni tlak
samopregledali dojke
samopregledali moda

pred več kot pol leta

nikoli

(samo za moške)
ustrezno polje označi z X

6. Ali imate priznano katero od stopnje invalidnosti?

a) da katero___

b) ne

7. Ali imate Vi osebno dnevno prisotnost bolečin?
DA
NE
(PROSIM vpišite na črto predel kje imate najpogosteje izraženo bolečino, oceno po VAS,
običajni čas npr. zjutraj, zvečer) predel :_______________ ocena: ___________
čas:
______________

8. Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje?
a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

d) slabo

e) zelo slabo

9. Kako skrbite za svoje zdravje?
a) zelo dobro
rekel/a

b) kar dobro

c) bolj malo, premalo

d) skoraj nič

e) ne vem kaj bi

10. Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom?
a) nikoli

b)zelo redko

c) občasno

d) pogosto

e) vsak dan

11. Koliko ur na dan običajno spite med delovnim tednom?
a) več kot 8 ur

b) 8 ur

c) 6-7 ur

d) manj kot 6 ur
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12. Kako pogosto uživate naslednje obroke?
vsak dan

4-6x/teden

1-3x/teden

1-3x/mesec

a) zajtrk
b) dopoldansko malico
c) kosilo
d) popoldanska malica
e) večerja
ustrezno polje označi z X

13. Koliko zelenjave (sveže ali kuhane) v povprečju zaužijete na dan? (Ena enota predstavlja
približno 100 g zelenjave):
a) ne uživam zelenjave b) 1 enoto ali manj c) več kot eno
enoto in manj kot 2 enoti d) 2 enoti ali več
14. Koliko sadja v povprečju zaužijete na dan? (Ena enota predstavlja približno 100 g sadja ):
a) ne uživam sadja
b) manj kot 1 enoto
c) eno enoto
d) 2 enoti ali več
15. Ali sedaj kadite, ste kdajkoli kadili?
a) ne kadim in nisem nikoli (pojdite na vprašanje 18)
c)sedaj kadim
16. Kakšen kadilec ste?

b) sedaj ne kadim, prej sem

a) reden, kadim vsak dan

17. Ali Vas skrbijo škodljive posledice kajenja?
a) zelo sem zaskrbljen/a
b) nekoliko sem zaskrbljen/a
zaskrbljen/a d) sploh nisem zaskrbljen/a

b) občasen

c) nisem pretirano

18. Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol?
a) nikoli b) 1x/ mesec ali redkeje
c) 2-4x/mesec d)2-3x/teden e)4x/teden ali bolj
pogosto
19. Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže?
a) vseeno mi je
b) zadovoljen/a sem s svojo TT
c) rad/a bi bil/a bolj suh/a
d) rad/a bi bil/a bolj debel/a
20. Kako pogosto se v običajnem tednu v svojem prostem času ukvarjate z naslednjimi
športnimi dejavnostmi?
Vztrajnostna vadba, pri kateri se poviša vaš srčni utrip in se nekoliko zadihate( npr. tek,
kolesarjenje, plavanje, igre z žogo, aerobika…)
Število dni na teden ___________

Trajanje v enem dnevu ___________ min

Vadba za mišično moč, s katero krepite ali ohranjate moč mišic (npr. vaje z utežmi,
intervalni trening, mišične vaje doma ipd)
Število dni na teden ___________

Trajanje v enem dnevu ___________ min
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21. Kakšno je vaše delovno mesto?
a) telesno zelo naporno b) telesno srednje naporno
sedeče

c) telesno zelo malo naporno d)

22. Kako pretežno preživljate dopust?
DA

NE

daljši dopust v enem kosu(najmanj 10 delovnih dni)
večkrat letno po nekaj dni
sploh ne hodim na dopust
ustrezno polje označi z X

23. Na kakšen način preživljate dopust?
a) večinoma počivam b) poleg počivanja sem občasno telesno dejaven/a
počivanja sem redno (vsak dan) telesno dejaven/a.

c)poleg

Sklop 5 – ZAVZETOST ZAPOSLENIH (po Custom Insight, 2015)
Napisane so različne trditve iz področja zavzetosti zaposlenih do dela v Vaši ustanovi. Vaše
strinjanje s trditvami opredelite na lestvici od 1 do 5. Če trditev za Vas vedno velja obkrožite
št. 5, v kolikor trditev za Vas sploh ne velja jo označite s št. 1. Vmesne ocene predstavljajo
stopnjo Vašega strinjanja s trditvijo. Razlaga ocen:
1 – sploh ne velja,
2–
večinoma ne velja, 3 – včasih velja,
4 – večinoma velja, 5 –vedno velja.
Povratne informacije
Od mojega nadrejenega vodja dobivam uporabne in
konstruktivne povratne informacije.
O svoji storilnosti dobivam ustrezne povratne informacije.
Dobivam povratne informacije, ki mi pomagajo pri
izboljšanju storilnosti.
Ko svoje delo opravim dobro, me nadrejeni pohvali.
Skupinsko delo
V naši ustanovi se spodbuja in izvaja skupinsko delo.
V naši ustanovi prevladuje močan občutek za skupinsko
delo in sodelovanje.
Priložnosti za rast
V naši ustanovi imam ustrezne priložnosti za poklicno rast.
Na voljo imam usposabljanje, ki ga potrebujem, da dobro
opravim svoje delo.
Moj nadrejeni vodja je zainteresiran za moj poklicni razvoj
in napredovanje.
Moj nadrejeni vodja me spodbuja in podpira pri razvoju.
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Ravnovesje delo/življenje; stres in tempo del
Okolje v tej ustanovi podpira ravnovesje med delom in
zasebnim življenjem.
Moj nadrejeni vodja razume prednosti ohranjanja
ravnovesja med delom in zasebnim življenjem.
Sposoben/a sem zadovoljiti tako svoje delovne kot tudi
družinske/osebne dolžnosti.
Tempo dela v tej ustanovi mi omogoča, da svoje delo
opravljam dobro.
Količina dela, ki ga moram opraviti je razumna.
Moje delo mi v življenju ne povzroča nerazumno veliko
stresa.
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Kakovost storitev je v naši ustanovi zelo pomembna.
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V naši ustanovi ohranjamo zelo visoke standarde kakovosti.
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Naša ustanova razume potrebe svojih uporabnikov.
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Potrebe uporabnikov so najvišja prioriteta v naši ustanovi.
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Kakovost in osredotočenje na uporabnike
Zaposleni so odgovorni za kakovost dela, ki ga opravijo.

Zaposleni vedno iščemo načine za izboljšanje naših storitev.

Naloge in namen
Dobro razumem nalogo in cilje naše ustanove.
Razumem, kako moje delo neposredno prispeva k
vsesplošnemu uspehu organizacije.
Moje delo igra pomembno vlogo pri izvrševanju nalog
organizacije.
Moj nadrejeni me vedno oskrbuje z informacijami o
nalogah in ciljih naše ustanove.
Če svoje delo dobro opravljam, me to navdaja z občutkom
lastnega zadovoljstva.
Zelo sem predan(a) tej ustanovi.

Delovno mesto in sredstva
Na voljo imam vsa potrebna sredstva za dobro opravljanje
svojega dela.
Na voljo imam vse potrebne informacije za učinkovito
opravljanje svojega dela.
Moje delovno mesto je fizično prijeten prostor za delo.
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Moje delovno mesto je varno.
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S svojim delovnim mestom sem zelo zadovoljen(a).
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Komunikacija
V naši ustanovi se spodbuja komunikacija.
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Moj nadrejeni(a) je dober(a) v posredovanju informacij.
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Višje vodstvo dobro komunicira z zaposlenimi.
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Spoštovanje zaposlenih
Moj nadrejeni(a) je do mene vedno spoštljiv(a).
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Moj nadrejeni(a) posluša kaj imam za povedati.
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Ustanova v kateri sem zaposlen(a) spoštuje zaposlene.

1

2

3

4

5

Moj nadrejeni(a) ceni moje sposobnosti in prispevke.
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Sodelavci me cenijo kot osebo.
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Moj nadrejeni(a) je do mene vedno pravičen(a).
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Storilnost in odgovornost
Višje vodstvo je odgovorno za doseganje rezultatov.
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Ta ustanova ima visoke standarde storilnosti.
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Za dosego ciljev in izpolnjevanje pričakovanj so odgovorni
ljudje.
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Osebno mnenje/ različnost
Lahko izrazim nestrinjanje z svojim nadrejenim, ne da bi
zašel(a) v težave.
Na delovnem mestu mi ni težko izraziti svojega mnenja.
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Vodstvo ustanove se zanima za mnenja in ideje zaposlenih.
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Moji predlogi in mnenja vedno štejejo pri delu.
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Aktivno iščem zaposlitev izven te ustanove.
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V zadnjih šestih mesecih sem se prijavil(a) na drugo delovno
mesto izven te organizacije.
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HVALA za Vaš čas!
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