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Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju
V današnjih razmerah organizacije za obstanek in konkurenčnost na trgu uporabljajo
različne vire, s katerimi črpajo svojo moč. Najpomembnejši vir in dejavnik je vsekakor
človeški faktor, ki je nosilec znanj, razvoja ter uspeha. Iz zaposlenega pa lahko iztržimo
le najboljše, če se ob delu počuti prijetno in je zadovoljen. Zadovoljen zaposlen namreč
v veliki meri vpliva na uspešno in učinkovito poslovanje organizacije.

Mnoge organizacije se zavedajo, da zaposleni predstavljajo vir konkurenčne prednosti
in veljajo za ključen element pri doseganju uspešnosti poslovanja, zato se odločajo za
merjenje organizacijske klime in zadovoljstva svojih zaposlenih in uvajajo različne
ukrepe, s katerimi želijo stanje v podjetju izboljšati.

V magistrskem delu smo merili in preučevali zadovoljstvo zaposlenih v logističnem
podjetju v sosednji Avstriji. Naše delo smo razdelili na dva dela, teoretičnega in
empiričnega. V teoretičnem delu smo opredelili pojem zadovoljstvo ter navedli
elemente in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Opisali smo še posledice
zadovoljstva zaposlenih in oblike merjenja. Na podlagi teoretičnih spoznanj smo
oblikovali tezo našega magistrskega dela, ki se glasi: »Stopnja zadovoljstva zaposlenih v
preučevanem podjetju je nadpovprečna, zaposleni so zadovoljni z medsebojnimi
odnosi, s stalnostjo zaposlitve in z odnosom vodstva do njih.«

V empiričnem delu smo podrobneje predstavili preučevano podjetje ter njegovo
delovanje. Nato smo z anonimnim vprašalnikom izvedli raziskavo o zadovoljstvu
zaposlenih znotraj podjetja. Pridobljene rezultate smo s pomočjo programa Microsoft
Excel tudi analizirali in opisali po posameznih sklopih ter tudi grafično prikazali. Na
podlagi pridobljenih rezultatov smo zapisali naše ugotovitve in podali predloge rešitev.
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Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt verschiedene Quellen, aus denen sie ihre Kraft
schöpfen. Die wichtigste Quelle ist sicherlich der menschliche Faktor, der der Träger
des Know-Hows, der Entwicklung sowie des Erfolgs ist. Mit dem Beschäftigten können
wir nur dann das Beste erzielen, wenn sich dieser gut und zufrieden in seinem
Arbeitsumfeld fühlt. Ein zufriedener Beschäftigter hat nämlich in großem Maße
Einfluss auf eine erfolgreiche und wirksame Geschäftstätigkeit einer Organisation.

Viele Organisationen sind sich dessen bewusst, dass die Beschäftigten die Quelle der
Vorteile gegenüber der Konkurrenz darstellen und als Schlüsselelement beim Erfolg
der Geschäftstätigkeit gelten, weshalb sie sich für eine Messung des Klimas innerhalb
der Organisation sowie der Zufriedenheit ihrer Beschäftigten entschließen und
verschiedene Maßnahmen einführen, mit denen sie die Situation im Unternehmen
verbessern möchten.

In der Magisterarbeit haben wir die Zufriedenheit der Beschäftigten in einem
Logistikunternehmen im benachbarten Österreich gemessen und untersucht. Unsere
Arbeit wurde in zwei Teile aufgeteilt, den theoretischen Teil sowie den empirischen
Teil. Im theoretischen Teil haben wir den Begriff Zufriedenheit definiert sowie
Elemente und Faktoren angegeben, die auf die Zufriedenheit der Beschäftigten Einfluss
haben. Wir haben noch die Folgen der Zufriedenheit der Beschäftigten sowie die
Formen der Messung beschrieben. Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse haben
wie die These unserer Magisterarbeit festgelegt: »Die Stufe der Zufriedenheit der
Beschäftigten im erforschten Unternehmen ist überdurchschnittlich, die Beschäftigten
sind zufrieden mit den gegenseitigen Beziehungen, der Beständigkeit der
Beschäftigung sowie dem Verhältnis der Geschäftsleitung ihnen gegenüber.«

Im empirischen Teil haben wir das erforschte Unternehmen genauer vorgestellt sowie
auch dessen Geschäftstätigkeit. Daraufhin haben wir mit einem anonymen Fragebogen
eine Umfrage über die Zufriedenheit der Beschäftigten innerhalb des Unternehmens
durchgeführt. Die erhaltenen Ergebnisse haben wir mit Hilfe des Programms Microsoft
Excel analysiert und nach einzelnen Abschnitten beschrieben

und auch graphisch

dargestellt. Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse haben wir unsere Feststellungen
festgehalten und Vorschläge zur Lösung gemacht.

Schlüsselwörter: Zufriedenheit der Beschäftigten, Faktoren für die Zufriedenheit,
Folgen der Zufriedenheit, Messung der Zufriedenheit, logistisches Unternehmen
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Uvod
Dandanes v času globalizacije in hitrega tempa življenja smo priča, kako se organizacije
neprestano borijo za svoj obstanek in večjo konkurenčnost na trgu ter strmijo k večji
dobičkonosnosti in uspešnemu poslovanju. Pri tem neprestano izboljšujejo dejavnike,
ki vplivajo na prednost pred konkurenčnimi podjetji. Med vsemi dejavniki, ki
pripomorejo k prednosti, kot so: visoko razvita informacijska tehnologija, novejša
delovna oprema, optimizacija stroškov in jasno zastavljeni cilji, je tudi počutje in
zadovoljstvo zaposlenih. Še vedno namreč velja, da je človeški faktor najpomembnejši
vir sodobne organizacije ter ključni dejavnik konkurenčnosti (Svetlik, 2009, str. 51–52).

Do nedavnega je še veljalo, ne samo v logistiki, temveč tudi v drugih panogah, da
največ pripomoreta k uspešnosti podjetja dobro opremljen delovni prostor in
posodobljena informacijski sistem in delovna oprema, medtem ko je delavec plačan le
za svoje delo in sam po sebi ravno ne ustvarja vrednosti. Danes lahko to teorijo
preprosto ovržemo. Kot je bilo ugotovljeno si organizacija lahko z dovolj podprtimi
finančnimi sredstvi kupi predmete in naprave, da iz njih nekaj naredi. Da pa ustvari iz
tega novo vrednost, je pa precej odvisno od zaposlenih, njihovih znanj, izkustev,
zmožnosti, odnosov in sodelovanja (Svetlik, 2009, str. 51–52).

Organizacije se še premalo zavedajo, kako pomembno je zadovoljstvo njihovih
zaposlenih za rast in napredek poslovanja podjetja. Znano je, da je človek najbolj
učinkovit, če se ob delu dobro počuti, če je motiviran in dobre volje. Zaposlen mora na
svojem delovnem mestu čutiti pripadnost in pomembnost za uspešno poslovanje
organizacije, vodstvo mu mora nuditi možnost komuniciranja z njimi, prav tako tudi
možnost dodatnega izobraževanja, saj le s tem lahko zaposlen zadovolji svoje osebne
cilje, zadovoljen delavec pa doprinese k uspešnosti in učinkovitosti poslovanja (Svetlik,
2009, str. 51–52).
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Zadovoljen delavec je še kako pomemben za poslovanje in doseganje ciljev in vizije ter
konkurenčnosti organizacije. Kot pravi Mihaličeva (2006), so ljudje prav danes kritični
vir vsakega podjetja. Kritični viri so tisti, ki dodajajo vrednost, so pri konkurenci redki,
jih je težko posnemati in jih ni mogoče nadomestiti z drugimi viri. Ljudi je nemogoče
kopirati, nemogoče je spoznati vse kadrovske aktivnosti konkurence, nemogoče je
kopirati kulturo podjetja. Organizacijska kultura je torej tista, ki vpliva na
posameznikovo počutje v organizaciji, njegovo uspešnost in učinkovitost pri delu,
pripravljenost na sodelovanje in motiviranost za delo. Mnogi vodilni ali vodje merijo
organizacijsko klimo v svojih podjetjih, da imajo lažji vpogled na organizacijsko klimo
ter počutje zaposlenih v organizaciji. Na podlagi meritev nato tudi pravilno ukrepajo,
kjer in ko je potrebno (Mihalič, 2006, str. 44-45).

V našem magistrskem delu smo se odločili za merjenje zadovoljstva v logističnem
podjetju v sosednji Avstriji.

V nadaljevanju magistrske naloge bomo podrobneje opisali in s pomočjo mnenj
različnih avtorjev opredelili zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, njegove
elemente in dejavnike, ki vplivajo nanj, ter oblike in pomen merjenja zadovoljstva
zaposlenih. Našo meritev smo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, na podlagi
katerega smo preverili zadovoljstvo kadra zaposlenih ter na podlagi tega podali naše
ugotovitve in predloge rešitev.
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1 Zadovoljstvo zaposlenih
Dejstvo je, da je vsekakor eden izmed pomembnih ciljev vsake organizacije zadovoljen
delavec. Saj le zadovoljen, motiviran in zavzet delavec opravlja svoje delo bolje in
učinkoviteje. In ravno zadovoljen delavec organizaciji prinaša dolgoročno gledano
uspešnejše poslovanje, s tem pa posledično obstanek na trgu in konkurenčnost pred
ostalimi podjetji.

Danes o pomembnosti vpliva zadovoljstva zaposlenih pri poslovanju organizacij govori
že mnogo raziskav ter napisanih mnenj posameznikov in tej tematiki menedžment
namenja čedalje večjo pozornost. Lahko trdimo, da bi si organizacije, predvsem vodje,
morale prizadevati za zadovoljstvo svojih delavcev, jih pri delu nenehno spodbujati,
podpirati njihova mnenja, da bodo občutili pripadnost organizaciji, jih nagrajevati in
motivirati. Mihaličeva (2008, str. 100) je prepričana, da imajo zadovoljni posamezniki v
organizaciji največji vpliv na korporativno uspešnost organizacije kot celote, na njeno
intenzivnejšo rast in razvoj, na krepitev intelektualnega in finančnega kapitala ter na
večjo konkurenčnost.

»Zadovoljstvo posameznikov je odvisno od občutkov, ki jih dobi zaposleni tako pri
zunanjih kot tudi pri notranjih elementih dela oziroma njegovega delovnega mesta.
Vendar se zadovoljstvo pri delu nenehno spreminja, na kar morajo biti vodje še
posebej pazljive in morajo ukrepati pravi čas« (Di Grazia, 2016).

Zadovoljstvo zaposlenih so nekoč obravnavali kot skupno celoto, ki jo na eni strani
opredeljuje zadovoljstvo ter nezadovoljstvo na drugi strani. Zadovoljstvo naj bi
pojmovalo vso vsoto zadovoljstev različnih vidikov dela v podjetju, ki so nato določili
odzive zaposlenih na različne dogodke v podjetju (Musek Lešnik, 2007, str. 46).

Čez čas so to teorijo nekoliko zavrgli ter jo dopolnili, da sta zadovoljstvo in
nezadovoljstvo popolnoma ločena pojma. Na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo
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vplivajo dejavniki, ki so prisotni ob delovnem okolju posameznika (Musek Lešnik, 2007,
str. 46).

Da igra pri zadovoljstvu zaposlenih pomembno vlogo vodstvo organizacije, govorita
tudi Svetlik (2009, str. 337), ki je mnenja, da bi v organizacijah vodilni morali nenehno
skrbeti in vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih, pa čeprav bi s tem škodili
morda celo drugim rezultatom, s tem bi se izognili negativnim posledicam, kot so
deviantno vedenje, absentizem in manjša stopnja prizadevanja ob delu, ki jih prinaša
nezadovoljstvo zaposlenih, in Mihaličeva (2006, str. 266), ki pa ugotavlja, da se vodilni
v organizacijah v večini primerov zavejo pomena zadovoljstva zaposlenih prepozno in
navadno šele takrat, ko posamezniki zaradi nezadovoljstva že zapuščajo organizacijo.

Spoznali smo, da je zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mesto pomembno. Ne samo
za posameznike, ki se z njim na delovnem mestu soočajo ter tako svoje delo opravljajo
bolje, temveč tudi za celotno organizacijo, saj s tem omogočajo njeno uspešnejšo in
učinkovitejšo poslovanje. V nadaljevanju bomo predstavili, kako so zadovoljstvo
zaposlenih opredelili tuji avtorji.

1.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih
Zadovoljstvo zaposlenih je pojem, ki ima veliko število definicij, katere so si podobnega
pomena, vendar ga teoretiki definirajo na različne vidike. Mi bomo v nadaljevanju
predstavili opredelitve, ki so najbolj pogoste.

»Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je opazno kot prijeten občutek, ki ga posameznik
zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezane z delom. Omenjena
opredelitev vsebuje tri vidike zadovoljstva pri delu: vrednost, pomembnost in
zaznavanje«, navajata Hollenback & Wright (1994, str. 176).

George & Jones (1996, str. 70) pa trdita:»Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu
je skupek prepričanj in občutij, ki jih imajo zaposleni o njihovi trenutni zaposlitvi, ki
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niha glede posameznikovega osebnega prepričanja o delu glede na mnenje sodelavcev
in nadrejenih ter glede na delavčevo plačo«.

Gorišek (2000, str. 89) definira zadovoljstvo zaposlenih nekoliko na drugačen način.
Trdi namreč, da »zadovoljstvo zaposlenih lahko opredeljujemo kot partnersko zvezo
med menedžmentom in zaposlenimi, saj lahko le-ti z ustrezno programsko in
tehnološko opremo dosežejo odličen poslovni uspeh in si prizadevajo k skupnim
ciljem«.

Zupan (2001, str. 104) ugotavlja, da je zadovoljstvo »odvisno od tega, kako posameznik
zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami«. Pri tem je predvsem
odvisno, kako posameznik dojema zadovoljstvo, kaj torej pričakuje in kaj mu je
pomembno. Zadovoljstvo pri delu ista avtorica opredeljuje tudi kot prijetno ter
pozitivno čustveno reakcijo na posameznikovo doživljanje.

Podobno kot prejšnji avtorji razmišlja tudi Jakopec (2007, str. 11), ki pravi, da
»zadovoljstvo lahko definiramo kot želeno pozitivno emocionalno stanje, ki je rezultat
posameznikove ocene dela ali doživljanja izkušenj na delovnem mestu.« Dodaja, da
»dobro opravljeno delo naredijo le delavci, katerim se zdita okolje in pogoji dela
spodbujajoči in ustrezni.«

Mihalič (2008, str. 10) ugotavlja, »da je le zadovoljen delavec lahko učinkovit pri
opravljanju nalog in del.«

Wicker (2011, str. 3) opredeljuje zadovoljstvo zaposlenega kot notranji občutek ponosa
in veselja ob opravljanju dela na delovnem mestu. Pri tem dodaja, da postane delavec
zadovoljen, kadar začuti, da je naredil delo, ki bo cenjeno, pomembno in vredno.
Posledica zadovoljstva posameznika na delovnem mestu so dobri rezultati.

1.2 Zadovoljstvo in njegovi elementi
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Med prebiranjem literature smo zasledili v teoriji opisanih mnogo virov in elementov
zadovoljstva. Mi se bomo osredotočili predvsem na odgovornost, lojalnost in zvestobo
ter iniciativnost in jih podrobneje predstavili.

1.2.1 Odgovornost

Vsak posameznik v organizaciji bi moral biti odgovoren za svoje delo. S strani vodstva
bi morali delavcu dodeliti odgovornost, le- ta pa bi jo moral znati prejeti, se je zavedati
in jo znati sprejeti.

Šteharnik (2000, str. 80–84) je mnenja, da ni lahko doseči, da delavec svoje delo
opravlja dobro, če v organizaciji vso odgovornost rezultatov pripisujejo vodstvu. Tukaj
je opaziti vrzel med počutjem pripadnosti organizaciji in dobremu sodelovanju med
delavci in vodstvom. Pogačnik (2016) je istega mnenja, saj ugotavlja, da v dobrem
podjetju morajo za uspehe in neuspehe prevzemati odgovornost vsi zaposleni.
Nadaljuje še, da je za to potrebno veliko poguma s strani vodstva kot tudi s strani
zaposlenih.

1.2.2 Lojalnost in zvestoba

Lojalnost ali zvestobo bi lahko na nek način definirali kot navezanost, ki jo čuti
posameznik do svojega delovnega okolja in podjetja, v katerem dela.

»Zaposleni čutijo pripadnost, če jim podjetje daje splošni občutek varnosti, ki je
povezan tako z razmerami na delovnem mestu kot tudi z medosebnimi odnosi« (Šilih,
2001).

Pogačnik (2016) je mnenja, da če se zaposleni odločijo podpirati podjetje, mu morajo
biti neomajno zvesti. Dejstvo je, da zvestoba delavca do organizacije ne pride kar tako
čez noč. Potrebno jo je postopoma graditi. Delavec postane zvest organizaciji, ko jo
ceni, zaupa vodstvu in sodelavcem ter kadar mu ti to vračajo s povratnim
spoštovanjem in zaupanjem.
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1.2.3 Iniciativnost

Tavčar (2006, str. 134) je mnenja, da inovativno usmerjeno podjetje omogoča
preživetje v nenehnem boju s konkurenco in doseganje uspešnosti na trgu. Tudi
Pogačnik (2016) se pridružuje takšnemu razmišljanju ter dodaja, da naj pobude za
izboljšave v delovnem procesu prihajajo od vseh zaposlenih. Nadaljuje še, da je dobro
za poslovanje podjetja, če vsi zaposleni dobro poznajo cilje poslovanja, obstajati mora
sproščeno vzdušje, ki spodbuja novosti in tveganje, vladata naj razum in strokovnost.

Podjetje torej lahko na vidik zadovoljstva zaposlenih vpliva tako, ko svoje zaposlene
vključujejo pri predlogih za rešitve in predloge izboljšav. Tako bo vodstvo doseglo, da
se bo zaposlen zaradi podanih idej in predlogov čutil cenjenega in pomembnega za
poslovanje organizacije, kar pa bo prineslo do zaupanja in zvestobe delavca do
organizacije.

1.3 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu
Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva veliko število dejavnikov. Stopnjo zadovoljstva z
delom določa več dejavnikov, vsak izmed njih pa predstavlja ločen kontinuum
zadovoljstvo – nezadovoljstvo (Musek Lešnik, 2007, str. 47). Posamezni dejavniki
različno vplivajo na vsakega posameznika, med seboj so povezani in se dopolnjujejo.
Včasih je veljalo, da je največji pokazatelj zadovoljstva zaposlenih plačilo. Danes
menedžment na zadovoljstvo gleda iz večjega zornega kota, pri čemer se upošteva več
dejavnikov, ki so prisotni na delovnem mestu in na različne načine vplivajo na
posameznika.

V literaturi je mogoče zaslediti različne vrste dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo pri
delu. Najbolj pogost zajema pet dimenzij, in sicer: delo, plačo, nadzor, sodelavci in
napredovanje (Musek Lešnik, 2007, str. 47). Svetlik (2009, str. 341) je posamezne
dejavnike združil v več sklopov: samostojnost pri delu, plača, dodatki in ugodnosti,
delovne razmere, odnosi pri delu in na vsebino dela. Zanimiva je tudi ugotovitev Musek
Lešnika (2007, str. 47), ki teži k temu, da imajo posamezniki različne osebne cilje in
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vrednote, dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo, pa niso samo povezani s posameznimi
dejavniki na delovnem mestu, ampak so odvisni od pomena dejavnika na posameznika.
Možina (1999) pa je razdelil dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu na šest
skupin: vsebino dela, samostojnost pri delu, plača, dodatki in ugodnosti, vodenje in
organizacija dela, odnosi pri delu in delovne razmere. George & Jones (1996) sta med
dejavnike uvrstila: osebnost, vrednoste, vpliv in okolja ali družbeni vpliv in naravo dela.

Mi smo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu, razvrstili na sedem sklopov, za
katere smo mnenja, da imajo bistven vpliv na zadovoljstvo zaposlenega na delovnem
mestu. Ti dejavniki so: delo, delovno okolje, medsebojni odnosi, neposredno nadrejeni,
plača, informiranost in stalna zaposlitev. Vsak dejavnik smo podrobneje tudi opisali.

1.3.1 Delo

Ljudje se razlikujemo med seboj in kot smo že omenili, se pri vsakem različno razvijajo
sposobnosti, imamo drugačne poglede in drugačne cilje. Prav zaradi tega ima tudi
narava dela različen vpliv na posameznika. Nekaterim odgovarja lahko delo, spet drugi
imajo sposobnost za opravljanje fizično težkega dela, tretji se znajo uveljaviti in biti
uspešni pri delu z ljudmi. Absolutno pa bi moral vsak delavec razviti sposobnosti pri
delu do te mere, da bo delo uspešno opravljeno. To pa lahko dosežemo s pravilnim
treningom in z učenjem, kako pristopiti k delu in ga opravljati, z načrtnim
izobraževanjem ter nenehnim dodatnim usposabljanjem. Možina (1999) pravi, da bi
moralo vodstvo opazovati svoje podrejene in v njih odkriti potencial, za katero delovno
mesto je usposobljano ter ga nato nenehno usposabljati in usmerjati.

Vsi vemo, da smo ob delu zadovoljni, če smo tam srečni in se dobro počutimo. Mihalič
(2008, str. 18) trdi, da je ob delu stalno prisoten izziv. Slednji namreč predstavlja
posamezniku neke vrste problem, ki ga mora rešiti. V primeru, da ga pravilno, hitro in
učinkovito reši, to vzpodbudi v delavcu občutek pomembnosti na tem delovnem
mestu. Avtor še pravi, da izziv spodbuja k zavzetosti in zdravi tekmovalnosti. Istega
mišljenja je tudi Svetlik (1998, str. 457) ki pravi, da je prisotnost izziva ob opravljanju
določenega dela ključen člen za motiviranost delavca. Avtor še poudarja, da mora izziv
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biti na delovnem mestu vedno prisoten, saj drugače lahko pride do faze monotonosti
na delovnem mestu, kar pa privede do nezadovoljstva. Da je monotonost faza, katera
vodi v nezadovoljstvo, opozarja tudi Mihalič (2008, str. 18), ki ugotavlja, da do
monotonosti pride predvsem zaradi enoličnosti dela, utrujenosti, dolgčasa na
delovnem mestu ali pa celo zaradi prevelike zasičenosti oziroma preveč naloženega
dela. Oba avtorja (Mihalič, 2008, str. 19; Svetlik, 2009, str. 355) se strinjata, da bi
moralo delo na delovnem mestu delavcem predstavljati izziv, iz katerega bi osebno
rastli, se izpopolnjevali in imeli možnost napredovanja. Poudarjata še, da bi vodstvo
moralo delavcem omogočiti, da ne bi bili preveč preobremenjeni, da bi opravljali več
vrst dela in jih za delo posebno nagrajevali – denarno ali z možnostmi izobraževanja in
napredovanja. S takšnim delovanjem bi pri zaposlenih vzbudili občutek pripadnosti in
pomembnosti pri poslovanju organizacije, s tem bi se pa izognili vplivu monotonosti in
stresu. Takšnemu razmišljanju se pridružuje tudi Možina (1999, str. 5), ki uvršča med
možnosti, s katerimi bi se izognili monotonosti in stresu na delovnem mestu,
svobodnejšo izbiro dela, fleksibilen delovni čas, bogato vsebino dela in večjo
sodelovanje z vodstvom organizacije.

1.3.2 Delovno okolje

Ustrezno delovno okolje in prostor sta ena izmed pomembnih vplivov, da se delavci na
delovnem mestu dobro počutijo, so zadovoljni, uspešni in produktivni (Mihalič, 2008,
str. 62). Lipičnik (1996, str. 118) poudarja, da pri besedni zvezi dobro delovno okolje
govorimo predvsem o klimatskih in fizikalnih pogojih v prostoru, v katerem se delo
opravlja.

Vsekakor lahko med delovno okolje uvšrčamo tudi vse ostale dejavnike, ki fizično ne
vplivajo na nas, kot so denimo oprema in prostor, v katerem se delo opravlja, in tudi
vse ostale dejavnike, ki so prisotni ob našem delu. To so denimo: hrup, nezravnana
drža, večurno sedenje in gledanje v računalniški ekran, kemikalije, psihična izčrpanost,
stres, kronična utrujenost in podobno. Vemo, da razna obolenja in poškodbe lahko
nastanejo tudi zaradi prej omenjeni navedenih stvari; strokovnjaki jih danes
poimenujejo kar t.i. poklicne bolezni (Mihalič, 2008, str. 88).
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Organizacije se vsekakor zavedajo, da odličnega, delavcu resnično idelanega in 100 %
varnega delovnega okolja, žal, ne morejo zagotoviti, vendar si za to lahko prizadevajo
in strmijo k temu. To bi lahko naredili s posebnimi ukrepi (Lipičnik, 1996; Mihalič,
2008):


poskrbeli za ustrezno temperaturo, osvetlitev in primerno opremo;



delavcem nudili posebno opremo, s katerimi bi se zavarovali pred prevelikim
hrupom, pred strupi ali drugimi škodljivimi snovmi;



zagotovili dovolj varne delovne naprave;



redno vzdrževali stroje in ostala delovna sredstva;



zagotovili zadostno število delovnim mest in ustrezno opremili prostore.

1.3.3 Medsebojni odnosi

Medosebni odnosi so temelj uspešnega človeka, delovnega kolektiva in samega
podjetja (Popovič & Zajc, 2002, 101–104).

Zanimivo je dejstvo, da v različnih raziskavah delavci dajejo prednost odnosom s
sodelavci kot pa plači. Iz tega lahko tudi hitro sklepamo, da so ravno pristni medosebni
odnosi tisti razlog, zaradi katerega pozabimo, da opravljamo težka fizična dela, da
nimamo morda zagotovljenih dobri pogojev ter da ne dobimo velikega plačila. Po drugi
strani pa so ravno medosebni odnosi tisti, zaradi katerih lahko posameznik zapusti
organizacijo, pa čeprav so mu na voljo dobri pogoji, dobro plačilo in možnosti
napredovanja (Mihalič, 2008, str. 63).

Če se sodelavci med seboj dobro razumejo, si med seboj pomagajo in sodelujejo, to
dobro pripomore tudi k sami klimi v organizaciji. Zdravi medosebni odnosi so
pomembni tudi za uspeh pri poslovanju, saj z medsebojno pomočjo, s timskim delom
in prenašanjem znanja ter izkušenj starejših delavcev na mlajše delo opravljamo
učinkoviteje. Drucker (2001, str. 179) ugotavlja, da bi moral vsak delavec poskrbeti, da
sam prevzame odgovornost za svoje delo, pa naj bo delo opravljeno v timu ali
samostojno. Prav tako mora znati odgovarjati za ljudi, s katerimi dela, za ljudi, od
katerih je odvisen, in za ljudi, ki so odvisni od njega (Drucker, 2001, str. 179).
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Verjamem, da če bi takšno razmišljanje bilo prisotno v organizacijah, ki so v našem
okolju, danes najverjetneje ne bi bili več priča takšnim nečloveškim odnosom, ki vodijo
v stres na delovnem mestu in nezadovoljstvo pri delu.

Pozabiti pa ne smemo na pojem konflikt. Na žalost ni delovnega okolja, kjer med
sodelavci ne bi bil prisoten konflikt. Vendar pa konflikt ni tako slaba zadeva. Konflikt
lahko odpira možnosti za nov razvoj, priložnost za spremembo. Brejc (2004, str. 84–86)
opredeljuje konflikt kot priložnost za rast podjetja in osebni razvoj posameznika.

1.3.4 Neposredno nadrejeni

Pri obravnavanju vloge dejavnika nadrejenega pri vplivu na zadovoljstvo zaposlenega bi
se dotaknili razmišljanja Mihaličeve (2008, str. 60), ki obravnava vodjo kot osebo, ki
nosi vlogo prvega med istimi. Kot osebo, ki se na prvi pogled med sodelavci ne opazi in
ne izstopa, pa vendar je to pomemben člen. Njegova vloga je, da med sodelavci
navdušuje, pomaga, rešuje konflikte, verjame in spodbuja vsakega podrejenega
posebej in za njim stoji ter ga podpira. Podrejeni ga ne le podpirajo in mu sledijo,
temveč gredo skupaj korak z njim kot eno (Mihalič, 2008, str. 60).

Nadrejen mora delo ne le voditi, uspešno komunicirati s podrejenimi in skrbeti, da delo
poteka nemoteno. Uspešen nadrejen mora delavca za delo tudi pravilno motivirati, ob
uspešno opravljenem delu pohvaliti in celo nagraditi (Popovič & Zajc, 2002, str. 104–
105).

Odnos podrejeni – nadrejeni mora biti kar se da dober. Vsi skupaj namreč strmijo
vsekakor k istemu cilju ter uspešnemu in učinkovito opravljenemu delu. Sodelovanje
med njimi prinaša občutek zadovoljstva pri delu, tako za nadrejene kot za podrejene. V
podjetju nadrejeni s podrejenimi lahko delujejo kot celota, vendar pa se mnogokrat na
žalost konča vse, ko pride do težav in mora nekdo priznati napako in prevzeti
odgovornost. Žal se dogaja, da si mnogokrat ob skupnem uspehu, za katerega je prišlo
zaradi vseh sodelujočih v podjetju, lasti zasluge za to le nadrejen. Prav tako ob primerih
neuspeha ali napakah nadrejeni krivi za to podrejene. Organizacije se premalo
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zavedajo, da je odgovornost zadeva, katero mora nadrejen skupaj s svojimi delavci
znati prevzeti skupaj (Mihalič, 2008, str. 60).

Ena izmed nalog nadrejenega je tudi postavljanje nalog delavcem. Delavec ne bi smel
biti preobremenjen. Vsi v skupini morajo imeti isto število nalog, vsem morajo bi
dostopna nadaljnja šolanja in omogočena napredovanja. Razlik med podrejenimi v
odnosu z nadrejenim ne bi smelo biti. Mihalič (2008, str. 22–24) pravi, da edine razlike
lahko ustvarjajo zaposleni med seboj, in sicer zgolj na razvite sposobnosti, znanja,
različne kompetence ter stopnjo pomoči do ostalih delavcev. Zaželeno je, da bi moral
nadrejen imeti pogovore s podrejenimi. Nadrejen bi tako moral biti informiran o vseh
težavah, ki pestijo delavca ne delovnem mestu, o željah in ciljih, ki jih posameznik želi
doseči v organizaciji, da bi dobil sliko o počutju podrejenega. Seveda s temi pogovori
lahko podrejen predlaga nadrejenemu rešitve ali ideje. Znano namreč je, da uspešne
globalne organizacije že delajo na takšnem principu dela. Delavci lahko podajo svoje
mnenje in ideje ter jih na tak način vključujejo, da sodelujejo pri odločitvah za skupno
dobro poslovanje organizacije. Prav tako so ti pogovori mišljeni tudi, da se nadrejen
pogovori o delu, seznani podrejene o nadaljnjih načrtih v organizaciji in jih tudi pravilno
informira o ciljih.

Nadrejen bi moral delavce nenehno usmerjati k timskemu delu. Mihalič (2006, str. 247)
meni, da spodbujanje timskega dela v podjetju doprinese k višji učinkovitosti
opravljenega dela in večji uspešnosti kot pa posamezno ali individualno delo. Timsko
delo tudi vpliva na večjo zadovoljstvo delavca na delovnem mestu.

V vseh odnosih so prisotni tudi spori in tako odnos nadrejen z delavci ni nobena izjema.
Reševanje konfliktov je odvisno seveda od tega, za kakšno naravo konflikta gre,
osebnosti posameznika, kako se bo odzval na njih in kako se spoprijeti z reševanjem
tega problema (Musek Lešnik, 2007, str. 56). Rečemo lahko le, da se spori morajo hitro
reševati na pravilen način in gledati naprej k skupnemu cilju, to pa je uspešno
opravljanje nalog in doseganje uspeha organizacije.
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1.3.5 Plača

Plača med delavci v večini velja za razlog dela in temeljni vir preživljanja. Plačo
uvrščamo med psihološke faktorje. Merkač Skokova (2005, str. 197) razlaga, da se v
mnogih organizacijah srečujejo z vprašanjem, kako določiti višino plače, da bodo
delavci lahko živeli normalno življenje, hkrati pa bi morala biti takšna, da bi pri delavcih
vplivala na zavzetost pri delu. Plača povečuje zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih in
spodbuja tekmovalnost (Kavar Vidmar, 1995, str. 212). Istega mnenja, da plača delavcu
pomeni na kratek čas materialno zadovoljstvo, varnost in družbeno varnost ter da je
pravica zaposlenega za njegovo opravljeno delo, sta tudi Brečko (2005) in Merkač
Skokova (2005).

Plača je tisti člen, ki lahko posameznika prepriča, da ne razmišlja o drugi službi in tako
lahko prepreči nezadovoljstvo, nikakor pa ne more dokončno vplivati na zadovoljstvo
delavca. Če bi morali plačo opredeliti, bi jo vsekakor prej umestili med higienike in ne
kot motivatorje. Kar nekaj časa se je trdilo, da je plačilo največji motivacijski dejavnik,
ampak čedalje več ljudi kaže, da so delavci bolj motivirani z nedenarnimi nagradami
(Zupan, 2009, str. 561). Da delavec lahko delo opravi bolj zavzeto in bolje, je dovolj že
ustna pohvala. Ravno pohvala je tisto, zaradi česar delavec postane bolj zavzet, bolj
zadovoljen in je bolj motiviran (Zupančič, 2005, str. 53). Nedenarne nagrade so tiste, ki
delavca bolj motivirajo in nagrajujejo razvoj delavčeve osebne rasti, delovanja
menedžmenta in zadovoljstva. Lipičnik (1998, str. 192) utemeljuje, da so vodenje dela
ter same kulture in vrednosti podjetja odvisne nedenarne nagrade.

Pri nas plača ne predstavlja motivacijskega dejavnika. Zaposleni so velikokrat
nezadovoljni, in sicer ne samo zaradi nagrad in višine plačila, ampak zaradi sistema
nagrajevanja, ki ga Merkač Skokova (2005, str. 203–204) pojasnjuje kot neprimernega,
saj ne spodbuja k odličnosti in kakovosti opravljenega njihovega dela. Černetič (1997,
str. 87) predlaga, da bi podjetja sama izoblikovala struskture plačil na podlagi
predpisov. Lipičnik (1998) poudarja, da bi se s tem, če bi se uveljavilo svojevrstno
oblikovanje plače, prispevalo k večji stopnji zadovoljstva, motiviranju in pripadnosti
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delavcev do organizacije. Treven (1998, str. 227) pa dopolnjuje, da bi ustrezna plača v
veliki meri vplivala tudi na boljše poslovanje in hitrejšo doseganje ciljev.

1.3.6 Informiranost

Informiranost je neke vrste dimenzija, ki ima prav tako veliko vlogo pri zadovoljstvu
zaposlenih na delovnem mestu. Posameznik bi moral biti obveščen o delovanju
organizacije, novostih in o nadaljnjih načrtih. Prav tako je tudi dejstvo, da če se
delavcem pravi čas pove o spremembah in novostih, se tako v organizaciji lahko lažje
izognejo prevelikim težavam, ki jim lahko sledijo.

Če v organizaciji vodstvo ne poskrbi za informiranost, lahko pride do nezadovoljstva pri
zaposlenih. Jančič (1998, str. 9) pojasnjuje, da se velika podjetja že zavedajo
pomembnosti vpliva obveščanja in informiranosti zaposlenih, zato se trudijo s svojimi
zaposlenimi razviti dober odnos, ki pa vsebuje tudi redno informiranost, katera vsebuje
položaj na trgu, vizijo in cilje organizacije, načrte v prihodnosti, morebitne vpeljave
sprememb v prihodnosti in sprotno reševanje problemov.

1.3.7 Stalne zaposlitve

Rednost oziroma stalnost zaposlitve bi lahko opredelili kot enega izmed pomembnih
dejavnikov, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Če je delavec stalno zaposlen, to zanj
pomeni nekakšno varnost v družbi. Marsikje povezujejo stalno zaposlenost z nenehnim
prilagajanjem, ki mu delavec pač mora biti navajen. V mislih imamo predvsem nenehna
izobraževanja, ki danes ponekod ne predstavljalo le možnosti ali napredovanja, ampak
so tudi že pogoji za ohranjanje delovnega mesta in zaposlitve.

Mihaličeva (2008, str. 74) ugotavlja, da so danes nepredvidljive spremembe, saj
ponekod z določeno nižjo izobrazbo ljudje bistveno hitreje dobijo službo kot ljudje z
višjo izobrazbo. Hkrati poudarja, da pomembnost stalne zaposlitve s starostjo narašča
in je manj pomembna pri zaposlenih z višjo izobrazbo, ki imajo odprtih več možnosti pri
zaposlitvi.
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Dejstvo vsekakor je, da bo zaposlen, ki bo imel stalno zaposlitev, veliko bolj zadovoljen,
ne bo doživljal takšnega stresa in obremenitev ter bo z večjim veseljem in lažje
opravljal svoje delo. Zupan (1999, str. 6) poudarja, da so v podjetjih, v katerih
zaposlenim v večji meri zagotavljajo stalnost zaposlitve, vidni naslednji pozitivni učinki:


»zaposleni so bolj zadovoljni in pripravljeni se naučiti kaj novega;



zaposleni dajejo več predlogov in idej, ker nimajo skrbi, da bi s tem ogrozili ali
izgubili delovna mesta;



zaposleni delujejo v korist organizacije in si prizadevajo k učinkovitemu in
uspešnemu poslovanju;



vodstvo namenja pozornost izbiri novih sodelavcev« (Zupan, 1999, str. 6).

Če povzamemo, bo posameznik vsekakor opravljal svoje delo veliko bolj efektivno, če
bo vedel, da je njegova zaposlitev stalna, kakor če bo venomer prisoten strah, da lahko
izgubi službo.

1.4 Posledice zadovoljstva zaposlenih
Vsak dejavnik pušča za seboj posledice, ki pa vodijo v zadovoljstvo ali nezadovoljstvo
posameznika na delovnem mestu. Posledice tako zadovoljstva kot tudi nezadovoljstva
imajo vpliv na posameznika ter na celotno organizacijo. Organizacije bi si morale
prizadevati za povečanje zadovoljstva svojih delavcev. V nadaljevanju smo opredelili
posledice zadovoljstva posameznikov na delovnem mestu.

1.4.1 Povečanje zadovoljstva zaposlenih

Vsaka organizacija bi morala biti seznanjena z ukrepi in metodami, kako povečati
zadovoljstvo svojih zaposlenih. Mihaličeva (2008, str. 90) je mnenja, da bi ukrepi, s
katerimi organizacija želi povečati zadovoljstvo zaposlenih, morali biti prvotno
oblikovani tako, da bi metode pri delu usmerili na zadovoljstvo vseh zaposlenih,
kasneje pa na posameznika. Ne smemo pozabiti, da povečati zadovoljstvo zaposlenih ni
zadeva, ki se bi jo dalo spremeniti kar čez noč, vendar je pri tem pomembno, da se je
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lotimo počasi in s posebnimi metodami ter z ukrepi. Priporočljivo je, da organizacije
začnejo z enostavnejšimi ukrepi in nato na osnovi rezultatov izvajajo čedalje
zahtevnejše ukrepe. Pomembno je, da se ukrepi izvajajo tudi redno, saj bodo rezultati
le na tak način 100 %. Izbira ukrepov je v prvi vrsti odvisna tudi od obstoječega stanja v
podjetju, zato je potrebno pred uvedbo le-teh izmeriti stanje.

Mihaličeva (2007, str. 74) predlaga številne ukrepe, s katerimi lahko podjetje poveča
zadovoljstvo zaposlenih, in sicer:


»vključevanje zaposlenih v delovni in odločitveni proces;



zmanjšanje kontrole in nadzora nad prisotnostjo;



izpostavljanje najuspešnejših z javnimi pohvalami;



izpostavitev zaposlenih, ki so pripomogli k rasti in razvoju podjetja ter tako
povečali uspešnost podjetja;



uvedba jasno zastavljenih cilje, ki jih zaposleni morajo doseči;



vzpostavitev dobrih medsebojnih odnosov v kolektivu;



spodbujanje zaposlenih k inovativnosti;



povečanje odgovornosti zaposlenih in izkazovanja zaupanja do sodelavcev;



uvedba učenja in usposabljanja na delovnem mestu;



ureditev primernega delovnega okolja, da se bodo zaposleni počutili dobro«.

1.4.2 Osebni uspeh posameznika

Ukrepi za povečanje zadovoljstva zaposlenih ne vplivajo samo na dobrobit organizacije,
temveč jo občuti tudi vsak zaposlen kot posameznik. Nekateri ukrepe občutijo kot
osebno rast, kar pa prinaša večjo uspešnost in učinkovitost pri poslovanju podjetja.
Posameznik, ki doseže neko osebno rast, doseže svoje zastavljene cilje, lahko vloži več
truda, postane uspešnejši in dela manj napak pri opravljanju dela kot nekdo, ki svojih
osebnih ciljev ni dosegel. Mihaličeva (2008, str. 55) pojasnjuje, da bi organizacija
morala po vsakem uspešnem delu posameznika pohvaliti ali nagraditi, saj bi s tem
dvignili samozavest zaposlenega in mu povečali zadovoljstvo, posledično pa bi s tem
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pozitivno vplivali na druge, saj bi to predstavili kot vzgled drugim, ker si vsak želi tudi
javne pohvale.

1.4.3 Večja uspešnost podjetja

Podjetja se danes še premalo zavedajo, da je ključnega pomena pri uspešnosti podjetja
ravno kader, ki je zaposlen v podjetju. Rozman (2000, str. 64) ugotavlja, da so zaposleni
najpomembnejši člen vsakega podjetja. Brez njih podjetje ne bi moglo delovati, imajo
pa najdragocenejši del premoženja organizacije – znanje. Še bolj pomembno pri tem pa
je, da morajo biti vodilni toliko sposobni, da poznajo vsakega zaposlenega, njegove
vrline in sposobnosti, da ga umestijo na delovno mesto, kjer bo lahko vsa ta znanja,
sposobnosti in vrline maksimalno pokazal.

Kainoto (2006) pa pravi, da so zaposleni komunikacijski kanal in bistveno vplivajo na
uspešnost organizacije. Stranka oz. končni kupec informacije pridobiva preko
zaposlenih in zaposleni, ki se vedejo tržno, ustvarjajo visoko dodano vrednost.

»Za uspešno podjetje so predpogoj zadovoljni zaposleni, medtem ko zaposleni niso
zadovoljni le zavoljo tega, ker delajo v uspešnem podjetju. V praksi se je velikokrat že
pokazalo, da je posameznik zadovoljen zato, ker je ponosen na dejstvo, da je sam
prispeval k uspešnosti podjetja, vendar pa podjetje lahko zapusti, če se bo tam počutil
nezadovoljnega« (Mihalič, 2008, str. 10).

Zadovoljstvo zaposlenih in doseganje dobrih rezultatov pri delu pozitivno vplivata drug
na drugega in se pri tem spodbujata. Dokazano je, da je zadovoljen delavec mnogo bolj
dovzeten za različne motivatorje in dejavnike zadovoljstva, s katerimi ga spodbujamo k
boljšemu delu kot delavec, ki se na delu počuti nezadovoljno (Možina et. al., 2002, str.
180).

1.5 Merjenje in spremljanje zadovoljstva pri delu
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Merjenje zaposlenih v organizaciji omogoča vodstvu lažji vpogled v obstoječe stanje v
znotraj podjetja. Mihaličeva (2008, str. 90) pravi, da s pomočjo merjenja zadovoljstva
pridobijo vodilni informacije o trenutnem stanju kot tudi stopnje same pripadnosti
zaposlenih v organizaciji ter tako pridejo do ugotovitev, če so zaposleni zadovoljni ali
nezadovoljni in čemu je tako, katera področja znotraj organizacije potrebujejo
spremembe, splošno stanje, kako vodijo podjetje in v primeru nezadovoljstva, kdo je
kriv za to (Mihalič, 2008, str. 90).

Glavni namen merjenja zadovoljstva zaposlenih je ugotovitev, kateri so tisti dejavniki, s
katerimi zaposleni niso zadovoljni in koliko jim kateri dejavnik pomeni. Rezultati
meritev v večini primerov pokažejo zadovoljstvo dejavnikov delovnega mesta, dela in
potenciala posameznika (Mihalič, 2008, str. 90).

Treven (1998, str. 132–133) pojasnjuje, da merjenje stopnje posameznikovega
zadovoljstva naravnamo tako, da splošno pridemo do ugotovitev posameznikovega
zadovoljstva ob delu. Ta namreč preučuje, kako kot celota zadovolji posameznika ob
delu. Poznamo pa še drug način, s katerim pa ne kot celoto, temveč s posameznim
področjem ugotovimo zadovoljstvo posameznika. To so: plača, sodelavci, vodstvo in
napredovanje.

Priporočljivo je, da organizacija izvaja merjenje zadovoljstva zaposlenih vsaj enkrat na
leto. To je potrebno izvesti pred, med in po vsaki spremembi znotraj organizacije, ki
lahko kakorkoli vpliva na zaposlene. V merjenje je priporočljivo vključiti celoten
kolektiv v organizaciji, saj le na tak način lahko pridemo do kar se da točnih rezultatov.

Organizacija se za merjenje zadovoljstva zaposlenih največkrat odloči zaradi (Treven,
1998):


sklepanja vodilnih, da je nekaj narobe;



vzpostavitev načina merjenja elementov zadovoljstva;



postavitev osnov za nadaljnja sklepanja;



preverjanja in primerjanja uspehov aktivnosti merjenja zadovoljstva zaposlenih.
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Vsaka organizacija bi morala imeti cilj merjenja zadovoljstva svojih zaposlenih, saj bi le
tako lahko prišla do ugotovitev, informacij in spoznanj o zadovoljstvu zaposlenih. To bi
morala opravljati večkrat na leto, saj bi le na tak način lahko redno spremljala
zadovoljstvo zaposlenih in posledično hitro ugotovila, ko bi se stanje zadovoljstva
spremenilo,

na

kar

bi

lahko

pravočasno

ukrepali.

1.5.1 Pomen merjenja

»Pomen merjenja zadovoljstva zaposlenih je potreben, ker bo le na tak način zaposlen
lahko prispeval k razvoju, napredku, rasti in bo hkrati tudi uspešen in učinkovit. Samo
zadovoljen zaposlen bo lahko dober, zelo zadovoljen zaposlen pa celo odličen«
(Mihalič, 2008, str. 90).

Z merjenjem zadovoljstva se lahko vodstvo z dobljenimi informacijami prepriča, če so
in kako zadovoljni so zaposleni. S pridobljenimi informacijami se ugotovi, na katerih
področjih so potrebne spremembe in večja prizadevanja ter kaj slabo vpliva na
zaposlene (Mihalič, 2008, str. 90).

Mihaličeva (2008, str. 104) razlaga, da je poglavitni pomen merjenja zadovoljstva
zaposlenih, da k povečanju zadovoljstva zaposlenega pristopimo načrtno in celostno.
Le s takšnim načinom bomo zadovoljstvo zaposlenih organizacije pravilno analizirali,
načrtovali, usmerjali, ohranili in predvsem izboljšali. Merjenje zadovoljstva zaposlenih
je torej tisto, kar nam omogoča spremembe in možnosti, da obstoječe stanje
izboljšamo, vpeljemo nove pristope in s tem znotraj organizacije izboljšamo
organizacijsko uspešnost.

Merjenje zadovoljstva zaposlenih je pravzaprav zelo odlično orodje, s katerim lahko
veliko prispevamo k rasti in uspešnemu poslovanju organizacije. Na tak način lahko
hitro opazimo nezadovoljstvo, pravilno ukrepamo, v veliki meri nekaj naredimo za naše
zaposlene, kar pa se nam potem obrestuje v intenzivnejši rasti in razvoju ter krepitvi
intelektualnega in finančnega kapitala (Mihalič, 2008, str. 100).
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Oblike merjenja

Kot smo že omenili, lahko zadovoljstvo zaposlenega na delovnem mestu merimo na
dva načina. Prvi način je ta, da ugotavljamo njegovo celotno zadovoljstvo pri delu, ki se
nanaša na odgovor, kako je posameznik zadovoljen s svojim delom kot celoto. Drugi
način meritve pa je, da opravimo merjenje zadovoljstva posameznika na delovnem
mestu le na določenem področju, kar pomeni, da nas zanima le nek del in ne več
posplošeno kot pri prvem načinu merjenja (Treven, 1998, str. 132–133).

Meritev zadovoljstva zaposlenih lahko opravimo tudi individualno. Že izraz nam pove,
da posebej za določenega posameznika opravimo meritev, kateri dejavniki pri njem
vplivajo na odraz zadovoljstva pri delu in kaj mu je pomembno ter tako na podlagi
rezultatov povečamo njegovo zadovoljstvo glede na njegove individualne želje in
potrebe. Individualna analiza merjenja zadovoljstva zaposlenega se meri istočasno s
splošnim merjenjem zadovoljstva. Ker pri individualni analizi govorimo in se
osredotočimo le na točno specifično osebo, tukaj ne govorimo o anonimnosti (Mihalič,
2008, str. 96).

Po Stankoviču (2005) ločimo dva načina merjenja zadovoljstva zaposlenih. To sta
kvantitativen in kvalitativen način merjenja. Pri kvantitativnem merjenju se oblikuje
vprašalnik, kjer lahko posameznik za vsako trditev določi oceno. Vprašalnik lahko
uporabimo večkrat ter tako rezultate primerjamo med seboj. Kvantitativen način
merjenja je tudi v praksi bolj pogost kakor kvantitativen način. Pri drugem,
kvalitativnem, načinu pa uporabljamo intervjuje ali diskusije, iz katerih dobimo dobro
sliko glede zadovoljstva ali nezadovoljstva zaposlenih in vzroke, zakaj je temu tako.
Večina raziskovalcev za merjenje zadovoljstva zaposlenih priporoča ravno kvalitativen
način merjenja, saj se z njim lahko lažje definira dejavnike, ki so zaposlenim pomembni
(Stankovič, 2005).

Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih uporabljamo tri vrste metod (Skočir, 2001, str.
1099):
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Strukturirani vprašalnik: ta vprašalnik je lahko standardiziran ali pa se pripravijo
vprašanja, prilagojene instituciji, v kateri se opravlja meritev. Uporaba je enostavna
za analiziranje rezultatov in je hkrati najenostavnejša metoda

merjenja

zadovoljstva zaposlenih;


Intervju: ločimo več vrst intervjujev. Poznamo intervju kot odprt pogovor med
zaposlenim in tistim, ki opravlja intervju, pri katerem ima slednji pripravljena
vprašanja, zaposlen pa nanje odgovarja. Naslednji je visoko strukturiran intervju.
Najpogostejša oblika intervjuja je individualen intervju, katerega rezultate
najenostavneje analiziramo. Poznamo pa še diskusijo, ki pa je malo manj hvaležna
vrsta intervjuja, saj so diskusije težje obvladljive, prav tako tudi rezultatov ne
moremo podrobno analizirati;



Kombinacija vprašalnika in intervjuja: je najprimernejša oblika pri ugotavljanju
zadovoljstva zaposlenih, kjer lahko kombiniramo podatke iz anketnega vprašalnika
in podatke iz intervjuja. Prednost te oblike je, da na osnovi vprašalnika lahko še
natančneje raziščemo neko podrobnost, z intervjujem in na tak način nato
potrdimo ali ovržemo teze.

1.5.3 Model SiOK

V letu 2001 so nekatere slovenske organizacije dale pobudo, da so svetovalna podjetja
pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije pripravile projekt raziskovanja in
spremljanja organizacijske klime v slovenskih organizacijah, poimenovan SiOK
(Slovenska organizacijska klima) (»Kaj je SiOK«, [Biro Praxis], b.d.).

Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva
zaposlenih z namenom povečevanja zavedanja o pomenu klime in spoznavanja
ustreznih metod za njen razvoj. Temeljni principi delovanja so: primerljivost,
periodičnost, kvantitativnost. Projekt je usklajen s potrebami članskih organizacij na
eni strani in s standardi stroke na drugi strani (»Kaj je SiOK«, [Biro Praxis], b.d.).

V zadnjih treh letih je v projektu vsako leto sodelovalo več kot 100 slovenskih
najvidnejših organizacij in tudi nekatere organizacije iz tujine. Še posebej je projekt
Barbara Baklan: Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju

10

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

zaživel na Hrvaškem, kjer se prav tako konstantno izvaja že od leta 2003 in je
poimenovan HrOK. V slovenskem prostoru je bilo izdelanih tudi veliko število
seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog na to temo (»Kaj je SiOK«, [Biro Praxis],
b.d.).

Podjetja, ki SiOK že več let vključujejo v sistem razvoja kadrov, pravijo, da rezultate
uporabljalo v več namenov, kot so (»Zakaj je organizacijska klima v organizaciji
pomembna«, [Biro Praxis], b.d.):


vključevanje v poslovne cilje;



akcijski načrti za izboljšave;



osnova za izdelavo programov usposabljanja;



osnova za ocenjevanje in razvoj vodij;



merjenje učinkovitosti kadrovske funkcije;



merjenje uspešnosti vodij;



rezultati SiOK kot kriteriji pri nagrajevanju;



rezultati SiOK kot kriteriji pri napredovanju;



povezava SiOK in rednih letnih razgovorov.

V okviru projekta SiOK merijo organizacijsko klimo s pomočjo standardnega
vprašalnika, ki vsebuje: lestvico za oceno organizacijske klime z 69 vprašanji ter oceno
zadovoljstva z delom z 11 vidiki (»Kako merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo«,
[Biro Praxis], b.d.).

Osnovne dimenzije organizacijske klime, ki so vključene v vprašalnik pri projektu SiOk,
so (»Kako merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo«, [Biro Praxis], b.d.)


»odnos do kakovosti;



inovativnost, iniciativnost;



motivacija in zavzetost;



pripadnost organizaciji;



notranji odnosi;



vodenje;
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strokovna usposobljenost in učenje;



poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev;



organiziranost;



notranje komuniciranje in informiranje;



nagrajevanje;



razvoj kariere.«
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2 Predstavitev preučevanega podjetja
Po končanem opredeljevanju teoretičnega okvira pojma zadovoljstva zaposlenih bomo
sedaj še predstavili organizacijo, v kateri smo opravljali našo raziskavo. Govorimo o
preučevanem podjetju, ki se nahaja v Avstriji, natančneje v Werndorfu, in je eno izmed
podjetij, ki se nahajajo v sklopu logističnega centra Cargo center Graz.

Omeniti je potrebno, da je organizacija, v kateri smo izvajali raziskavo, le ena izmed
podružnic te globalne organizacije, ki ima glavni sedež v Švici ter le v državi Avstrija 10
manjših podružnic. Mi smo se osredotočili le na eno poslovno enoto v Werndorfu.

Preučevano podjetje je logistično podjetje s sedežem v Švici, ki se ukvarja z
operativnimi logističnimi in s transportnimi dejavnostmi na področju cestnega,
železniškega, zračnega in plovnega prometa. Prav tako njihov spekter dejavnosti
zajema storitve, ki se nanašajo na prodajo in skladiščenje.

Zgodovina preučevanega podjetja sega že v leto 1928, sedež ima v Švici in deluje v 14
državah, zastopano pa ni samo v Evropi, temveč tudi v celotni Evraziji. V organizaciji je
zaposlenih več kot 1400 zaposlenih.

Poslovalnica, v kateri smo opravljali raziskavo, ima več kot 120 zaposlenih.

2.1 Organizacijska struktura
Podjetje ima na oblasti tri pomembne osebe, glavnega izvršnega direktorja, glavnega
finančnega direktorja in glavnega proizvodnega direktorja. Podjetje svoja poslovanja
opravlja v 14 državah po vsem svetu. Mi se bomo opredelili predvsem na preučevano
podjetje, poslovno enoto v Werndorfu, saj smo tudi raziskavo opravljali v tej enoti.

Barbara Baklan: Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju
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Kot lahko vidimo na sliki 1 ima preučevano podjetje v Werndorfu na čelu vodstvo, ki ga
sestavlja sam direktor in njegov pomočnik. Organizacija ima več oddelkov. To so:
kadrovski, finančni, informacijski oddelek, tehnična služba in proizvodni oddelek.

Proizvodni oddelek se še deli na več manjših oddelkov, ki so potrebni za potek
poslovnega procesa: sprejemni oddelek, B2B oddelek, B2C oddelek, oddelek
viličaristov, oddelek priprave blaga, oddelek komisijoniranja in izhod blaga.

Slika 1: Organizacijska shema proučevanega podjetja v Werndorfu

Vir: Osebni vir
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2.2 Področje dejavnosti
Podjetje med svoje aktivnosti vključujejo transport blaga s cestnim, železniškim,
vodnim in zračnim prometom. Prav tako med področja dejavnosti uvrščajo pogodbene
operativne dejavnosti za posamezne stranke, t.i. pogodbeno logistiko, upravljanje in
skladiščenje.

V podjetju opravljajo vrste B2B1 in B2C2 storitev za naslednje vrste izdelkov: manjše
izdelke, ki so namenjeni prodaji na drobno, zdravstvene, industrijske in tekstilne
izdelke, avtomobile, za izdelke različnih napitkov in pijač ter kemijsko industrijo.

Zraven vsega tega podjetje zagotavlja strankam iskanje in nudenje optimalnih rešitev
za distribucijo in organizacijo procesov v njihovi nabavni verigi.

1
2

»Buisness to buisness«, storitve poslovanja med podjetji
»Buisness to consumer«, storitve poslovanja med podjetjem in potrošnikom
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3 Metoda
Po teoretičnem pregledu opredelitve zadovoljstva zaposlenih, dejavnikov in
elementov, ki vplivajo na zadovoljstvo, njihovih posledic in meritev ter opisu podjetja,
v katerem smo opravili meritev zadovoljstva zaposlenih, bomo v tem poglavju
predstavili pripravo na raziskovalni del magistrskega dela. Začeli bomo z metodo,
nameni in cilji, nadaljevali z opisom naše oblikovane teze, katero bomo v nadaljevanju
z raziskavo potrdili ali ovrgli ter opisali predpostavke in omejitve, s katerimi smo se
srečali. Predstavili bomo tudi opis vzorca, ki smo ga zajeli v našo raziskavo in
podrobneje predstavili naš vprašalnik, ki smo ga uporabili v raziskavi.

Naša magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega.

V teoretičnem delu smo s pomočjo klasifikacijske metode definirali različne pojme. Za
opisovanje teoretičnih pojmov in dejstev o zadovoljstvu zaposlenih smo uporabili
metodo deskripcije. Komparativno metodo smo uporabili za primerjavo ugotovitev o
zadovoljstvu zaposlenih različnih avtorjev in jih povzemali z metodo kompilacije.

V empiričnem delu pa smo s pomočjo metode zbiranja podatkov med zaposlene v
logističnem centru razdelili anonimne anketne vprašalnike, za katere smo v
nadaljevanju uporabili metodo analiziranja podatkov, s katero smo zbrane podatke
ustrezno obdelali in statistično opisali. Z metodo analize in sinteze smo razčlenjevali
sestavljene pojme na njihove sestavne dela ter združevali enostavne sestavine v
celoto.

3.1 Namen in cilji
Osnovni namen našega magistrskega dela je bil preučevati stopnjo zadovoljstva
zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju. Na podlagi rezultatov smo želeli
ugotoviti kritične točke, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva zaposlenih v preučevanem
podjetju. Prav tako smo na podlagi analize rezultatov v nadaljevanju podali tudi nekaj

Barbara Baklan: Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju

16

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

konkretnih predlogov za izboljšanje obstoječega stanja.

Ključni cilji v magistrski nalogi so bili:


predstavitev teoretični izhodišč o zadovoljstvu zaposlenih;



analizirati dobljene rezultate in smiselno predstaviti obstoječe stanje zadovoljstva
zaposlenih v preučevanem podjetju;



ugotoviti ključne točke, ki se pojavljajo med delovnim procesom, ki vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih;



primerjava naših ugotovitev s stališči in ugotovitvami avtorjev iz domače in tuje
literature;



podati predloge izboljšav, ki bi pripomogli k večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

3.2 Teza
V okviru raziskave smo v magistrskem delu preverjali naslednjo tezo:

Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preučevanem podjetju je nadpovprečna, zaposleni so
zadovoljni z medsebojnimi odnosi, s stalnostjo zaposlitve in z odnosom vodstva do njih.

3.3 Predpostavke in omejitve
V raziskavi smo izhajali iz naslednjih predpostavk:


predpostavljamo, da bodo zaposleni v logističnem centru sodelovali pri raziskavi in
na vprašanja odgovarjali realno;



da bomo s pomočjo anonimnega vprašalnika ugotovili, kakšno je obstoječe stanje
na področju zadovoljstva zaposlenih v izbranem preučevanem logističnem
podjetju.

Omejitve:


omejili smo se le na zadovoljstvo zaposlenih, drugih dejavnikov nismo analizirali;



omejitev nam je predstavljalo tudi dejstvo, da bodo rezultati, pridobljeni z
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raziskavo, predstavljali stanje v preučevanem podjetju in jih ne bo mogoče
posplošiti na panogo oziroma dejavnost.

3.4 Opis vzorca
V tem poglavju bomo predstavili vzorec in populacijo, ki sta bila zajeta v našo
raziskavo. Pri tem bi posebej poudarili, da je potrebno paziti na težave, ki lahko
nastanejo, če se raziskave izvajajo v organizacijskem okolju in se nanašajo na ljudi, ki
izpolnjujejo anketo. Castaldo (2007, str. 207) meni, da je pri raziskavah z anketnim
vprašalnikom pomembno, da anketo izpolnjujejo ljudje na približno podobnih
položajih, kar zna biti precej zapleteno, če je v raziskavo zajetih več organizacijskih
struktur. V naši raziskavi smo predvsem s prijaznim osebnim pristopom v veliki meri
zagotovili, da so anketo izpolnili le tisti ljudje, ki so zaposleni znotraj preučevanega
podjetja, katerim je bila anketa tudi namenjena.

V vzorec za našo raziskavo je bilo zajetih vseh 120 zaposlenih v organizaciji, saj smo
želeli izmeriti zadovoljstvo zaposlenih na vseh področjih za celotno organizacijo. Ker
menimo, da so za uspešno logistično poslovanje prisotni in pomembni vsi oddelki
znotraj organizacije ter da se njihovo delo med seboj povezuje in prepleta, smo v
vzorec zajeli prav vse zaposlene znotraj naše preučevane organizacije v Werndorfu.
Tako smo v raziskavo zajeli zaposlene iz kadrovskega, finančnega, informacijskega ter
proizvodnega oddelka, prav tako pa tudi zaposlene iz tehnične službe. Anketne
vprašalnike smo razdelili tudi med zaposlene v katerem koli oddelku znotraj
proizvodnega oddelka; to so: sprejem blaga, B2B oddelek, B2C oddelek, oddelek
priprave blaga, oddelek komisijoniranja in oddelek viličaristov. Izpolnjenih je bilo 112
anket, kar predstavlja 93,3 % zaposlenih.

3.5 Uporabljen instrumentarij (opis vprašalnika)
Za merjenje in ugotovitev stopnje zadovoljstva v izbranem logističnem podjetju smo
izbrali anketni vprašalnik. Izbrali smo ga z razlogom, ker na podlagi rezultatov
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anketnega vprašalnika lahko učinkovito ugotovimo vzroke in posledice zadovoljstva
zaposlenih.

Pri empirični raziskavi pri merjenju zadovoljstva v logističnem centru smo uporabili
metodo zbiranja podatkov, natančneje metodo pisnega anketiranja. Uporabili smo
anonimen anketni vprašalnik zaprtega tipa z že vnaprej ponujenimi odgovori, kar nam
je omogočilo lažjo interpretacijo in analizo rezultatov.

Anketni vprašalnik je bil sestavljen na tak način, da je posamezni anketiranec moral na
petstopenjski lestvici narediti križec pred številko, ki je najbolj ustrezala njegovemu
mnenju. Pri tem je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinja, ocena 5, da se s
trditvijo popolnoma strinja, ocene 2, 3 in 4 pa so izražale vmesno stopnjo strinjanja.

Anketni vprašalnik je sestavljalo 25 vprašanj, ki so se nanašale na zadovoljstvo z
delovnim časom, odnosom med sodelavci, s plačo, na napredovanje. Zanimalo nas je
zadovoljstvo v odnosu z nadrejenimi ter zadovoljstvo v zvezi z informiranostjo.
Vprašalnik je zraven trditev vseboval še vprašanji, s katerimi smo želeli izvedeti
demografske podatke – spol in dokončana izobrazba ter vprašanje, koliko časa je
posamezni anketiranec že zaposlen v logističnem centru.

Anketiranje zaposlenih je potekalo v logističnem centru. Ker smo želeli zagotoviti
anketirancem popolno anonimnost, smo v skupnem prostoru, ki je namenjen za
preživljanje odmora, pustili anketne vprašalnike in zaprto škatlo. Zaposleni so tako
anketne vprašalnike lahko rešili kadarkoli in izpolnjene vrnili v zaprto škatlo.

Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo programa Microsoft Excel. Naredili smo
izračun srednje vrednosti za posamezen sklop vprašanj ter posamezna področja
tabelarno prikazali in pri tem uporabili opisno statistiko.
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4 Raziskava zadovoljstva pri delu v izbranem logističnem
podjetju
V tem poglavju bomo najprej predstavili analizo demografskih podatkov, sledila bo
predstavitev rezultatov raziskave po posameznih sklopih in naše ugotovitve, do katerih
smo prišli tekom analize raziskave. V nadaljevanju bomo potrjevali še tezo, ki smo jo
postavili na podlagi teoretičnih spoznanj ter na koncu še predstavili predloge izboljšav.

4.1 Rezultati demografskih podatkov
Anketni vprašalnik je izpolnilo 112 oseb. Kot lahko razberemo iz spodnjega grafa, je
anketni vprašalnik izpolnilo več pripadnic ženskega spola, in sicer 77, kar predstavlja
68,5 % vseh anketirancev, in 35 moških, kar predstavlja 31,5 % vseh anketiranih.
Povprečna starost naših anketirancev je 40 let.

Slika 2: Grafični prikaz spola anketirancev

31 %
Moški
Ženske

69 %

Vir: Osebni vir
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Naslednji graf prikazuje dokončano izobrazbo naših anketirancev. Iz grafa lahko
razberemo, da ima 5 anketirancev, ki predstavljajo 4,4 % vseh anketirancev,
dokončano le osnovno šolo, največ, 63 oziroma 56 % vseh anketiranih, ima dokončano
srednjo šolo, 29 anketirancev, ki predstavljajo 25, 8 % vseh anketiranih, ima višješolsko
izobrazbo, in 15, ki predstavljajo 13,3 % vseh anketiranih, ima dokončano visokošolsko
ali univerzitetno izobrazbo.

Slika 3: Grafični prikaz izobrazbe anketirancev
4,4 %
13,3 %

25,8 %
56 %

Manj kot srednja šola

Dokončana srednja šola

Višješolska izobrazba

Visokošolska ali univerzitetna izobrazba

Vir: Osebni vir

Iz zadnjega vprašanja, ki se nanaša na demografske podatke naših anketirancev, smo
želeli izvedeti, kako dolgo so že zaposleni v preučevanem podjetju. Iz analize smo
ugotovili, da je povprečna delovna doba naših anketirancev 3 leta.

4.2 Rezultati raziskave posameznih sklopov
Anketni vprašalnik zaprtega tipa je sestavljalo 25 vprašanj. Za lažjo odločitev so naši
anketiranci lahko izbirali med odgovori na petstopenjski lestvici, ki je bil najbližje
njihovemu mnenju. Na tej lestvici je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinja,
ocena 5, da se s trditvijo popolnoma strinja, ocene 2, 3 in 4 pa so izražale vmesno
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stopnjo strinjanja. Za lažjo analizo in preverjanje podane teze smo vprašalnik razčlenili
na posamezne sklope, na katera se vprašanja nanašajo. V nadaljevanju bomo vsak
posamezen sklop tudi podrobneje predstavili. Ocene oziroma srednje vrednosti smo
pridobili po naslednji formuli:

X =

(𝑥1∗𝑓1) +(𝑥2∗𝑓2) +⋯

[1]

N

Izračunali smo jih s pomočjo programa Microsoft Excel, kjer pomeni x1 – oceno trditve
in f1 – frekvenčno število, v našem primeru pomeni število anketirancev, N pa
predstavlja število vseh anketiranih. Nato smo povprečno vrednost za posamezno
število dobili s pomočjo funkcije AVERAGE – povprečje, kjer smo vzeli vse že izračunane
povprečne vrednosti. Na ta način smo ugotovili stopnjo zadovoljstva v našem
preučevanem podjetju.

Prvi sklop vprašanj se je navezoval na samo organizacijo. Želeli smo izvedeti, kako so
naši anketiranci zadovoljni z delovnim časom, s sodelavci, plačo, stalnostjo zaposlitve
in z možnostmi napredovanja. Prav tako nas zanimalo, ali so zadovoljni z delom, ki ga
opravljajo v organizaciji in z neposredno nadrejenim.

Tabela 1: Rezultati sklopa: O organizaciji
O ORGANIZACIJI

Srednja vrednost

Zadovoljen sem z delovnim časom.

4,86

Zadovoljen sem s sodelavci.

3,86

Zadovoljen sem z delom, ki ga opravljam v organizaciji.

2,70

Zadovoljen sem z neposrednim nadrejenim.

3,91

Zadovoljen sem s plačo.

3,41

Zadovoljen sem z možnostmi napredovanja.

3,44

Zadovoljen sem s stalnostjo zaposlitve.

4,55

SKUPAJ :

3,82
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Vir: Osebni vir

Kot je razvidno iz tabele 1, so naši anketiranci najbolj zadovoljni z delovnim časom, saj
so to ocenili z vrednostjo 4,86. Nekoliko manj so v podjetju zadovoljni s sodelavci, saj
so to ocenili s 3,86 vrednostjo. Iz tabele 1 lahko tudi sklepamo, da pa naši anketirani
niso toliko zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, saj so to dimenzijo ocenili samo z
vrednostjo 2,70. Če zaposleni niso zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, lahko to
dolgoročno gledano vodi do nezadovoljstva zaposlenih, zato predlagamo vodstvu, da bi
bilo primerno to področje še naprej raziskati in spremeniti način dela, da bodo
zaposleni nekoliko bolj zadovoljni z delom.

Trditev »Zadovoljen sem s plačo« so anketiranci ocenili s 3,41, nekoliko več pa so
ocenili zadovoljstvo z možnostjo napredovanja, in sicer s 3,44.

Z zadnjim vprašanjem iz tega sklopa smo preverjali tudi našo tezo. Trditev »Zadovoljen
sem s stalnostjo zaposlitve« so anketiranci ocenili s 4,55, kar je tik pod vrhom. Da je
ocena tako pozitivna in visoka, lahko pripisujemo dejstvu, da je le nekaj malo
zaposlenih v podjetju za določen čas, vsi ostali imajo pogodbo za nedoločen čas.

Z drugim sklopom vprašanj smo preverjali notranje odnose v preučevani organizaciji.
Naš cilj je bil izvedeti, ali so odnosi med zaposlenimi v organizaciji dobri, če cenijo delo
svojih sodelavcev, ali rešujejo konflikte v svojo korist in če vlada med sodelavci
medsebojno zaupanje. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli (tabela 2).

Tabela 2: Rezultati sklopa: Notranji odnosi
NOTRANJI ODNOSI

Srednja vrednost

V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev.

3,18

Odnosi med zaposlenimi so dobri.

3,47

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa
tekmujemo.
Konflikte rešujemo v skupno korist.
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Sodelavci si medsebojno zaupamo.

3,67

SKUPAJ :

3,22
Vir: Osebni vir

S prvo trditvijo drugega sklopa smo želeli izvedeti, ali v preučevanem podjetju cenijo
delo drugih sodelavcev. Ocena te trditve je po mnenju naših anketirancev 3,18.

S trditvijo »Odnosi med zaposlenimi so dobri« smo preverjali tezo našega magistrskega
dela. Anketiranci so to trditev ocenili s 3,47, kar je pozitivno. Iz ocene lahko ugotovimo,
da vlada v preučevanem podjetju med zaposlenimi pozitivna organizacijska klima in da
se zaposleni med seboj dobro razumejo.

S tretjo trditvijo smo ugotavljali, kakšen je način sodelovanja in v kakšnem odnosu so
zaposleni med delom. Ocena te trditve je bila 3,01, kar predstavlja zlato sredino in je
nekje na meji.

Trditev »Konflikte rešujemo v skupno korist« se je nanašala na način reševanja težav
zaposlenih – v dobro organizacije ali v korist posameznikov. To trditev so anketiranci
ocenili z najnižjo oceno pri tem sklopu vprašanj, in sicer z 2,75.

Zadnja trditev nam je podala rezultate o tem, ali si zaposleni med seboj zaupajo in je
prav tako ena izmed trditev, s katerimi smo preverjali tezo našega dela. Ocena te
trditve je po mnenju naših anketirancev 3,67. Iz rezultatov lahko sklepamo, da si
zaposleni med seboj zaupajo, saj je ocena povprečna. Takšnemu rezultatu pripisujemo
dejstvo, da se zaposleni med seboj zelo dobro razumejo, podjetje deluje uspešno, do
večjih težav pri delu ne prihaja, prav tako pa med njimi tudi ni takšne razlike v starosti,
kar je tudi eden izmed razlogov za takšen odgovor.

Tretji sklop vprašanj se je nanašal na pripadnost organizaciji. Zaposlene smo spraševali,
ali zaposleni zunaj organizacije govorijo o njej pozitivno, ali ima organizacija v okolju
velik ugled, ali velja njihova zaposlitev v organizaciji za varno ali zagotovljeno, zanimalo
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nas je tudi, ali ne bi zapustili organizacije niti v primeru, če bi se zaradi poslovnih
razlogov znižala plača. Rezultati tretjega sklopa so predstavljeni v tabeli 3.

Tabela 3: Rezultati sklopa: Pripadnost organizaciji
PRIPADNOST ORGANIZACIJI

Srednja vrednost

Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej.

3,42

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji.

3,41

Naša organizacija ima velik ugled v okolju.

3,18

Zaposlitev v naši organizaciji je varna oziroma zagotovljena.

3,69

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih
težav znižala plača.
SKUPAJ:

2,33
3,21

Vir: Osebni vir

Prva trditev v tem sklopu nam je dala odgovor, kakšno mnenje imajo zaposleni o
podjetju in kako govorijo o njem naokoli. Anketiranci so to trditev ocenili s 3,42.

Podobno so ocenili tudi naslednjo trditev »Ponosni smo, da smo zaposleni v naši
organizaciji«, in sicer z oceno 3,41. Iz tega lahko sklepamo, da zaposleni niso le
zadovoljni z organizacijo, temveč da tudi s ponosom govorijo o tem v okolju, kar le še
podkrepi dejstvo, da se organizacija očitno odlično trudi za dobro počutje zaposlenih.

Z naslednjo trditvijo smo ugotavljali, kaj menijo zaposleni o ugledu organizacije v
okolju. To trditev so naši anketiranci ocenili z nekoliko nižjo oceno 3,18.

S četrto trditvijo smo želeli izvedeti, če menijo zaposleni, da je njihova zaposlitev v tej
organizaciji varna in zagotovljena ali ne. Anketiranci so ocenili trditev z vrednostjo 3,69.
Upamo si trditi, da so takšni odgovori posledica zaposlitev za nedoločen čas, ki jih ima
večina anketirancev in da preučevana organizacija uspešno in pozitivno posluje, kar pri
zaposlenih le še vzbudi občutek varnosti zaposlitve v podjetju.
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S trditvijo »Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav znižala
plača« pa nas je zanimalo, ali zaposleni čutijo pripadnost podjetju tako močno, da je ne
bi zapustili niti v primeru, če jim vodilni znižajo postavko. Iz tabele je jasno razvidno, da
se zaposleni s tem ne strinjajo kaj preveč, saj so trditev ocenili z vrednostjo 2,33. Iz te
ocene lahko sklepamo, da kljub dobremu počutju, medsebojnemu zaupanju in občutku
varnosti v podjetju, se zaposleni ne počutijo dobro v tolikšni meri, da je ne bi zapustili v
primeru znižanju plač. Kar pa je seveda bilo tako rekoč za pričakovati, saj je danes
povsem znano dejstvo, da ljudje v večini primerov hodijo v službe zaradi plačila in ne,
ker se tam počutijo tako dobro.

V četrtem sklopu vprašanj smo zaposlene spraševali o vodstvu. Ali se vodje z njimi
pogovarjajo o rezultatih dela, če jih spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za
svoje opravljeno delo, ali menijo, da je kakovost vodenja v organizaciji dobra in če
vodje pri sprejemanju podjetju pomembnih odločitev upoštevajo mnenje zaposlenih
oziroma podrejenih. Rezultati petega sklopa so prikazani v tabeli 4.

Tabela 4: Rezultati sklopa: Vodstvo
VODSTVO

Srednja vrednost

Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela.
Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje
delo.

3,11
2,07

Kakovost vodenja v oddelku je dobra.

2,72

Vodja pri sprejemanju odločitev upošteva tudi mnenje sodelavcev.

1,92

SKUPAJ:

2,45
Vir: Osebni vir

S prvo trditvijo četrtega sklopa smo zaposlene spraševali, ali se vodstvo pogovarja z
njimi o rezultatih dela. Naši anketiranci so trditev ocenili z vrednostjo 3,11.
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Z naslednjo trditvijo nas je zanimalo, v kolikšni meri vodstvo spodbuja zaposlene k
sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. Iz tabele je jasno razvidno, da vodje ne
skrbijo kaj preveč za vzbuditev odgovornosti svojih podrejenih za delo. Trditev je bila
ocenjena z 2,07. Tukaj lahko predlagamo vodstvu, da bi bilo zaželeno to področje
podrobneje raziskati, seveda pa lahko to popravijo tudi z uvedbo posameznih nagrad
ali pohval za delo, kar bi zaposlenim povzročilo dodatno motiviranost in odgovornost
pri delu.

Trditev »Kakovost vodenja v oddelku je dobra« nam je podala mnenja zaposlenih o
kakovosti vodenja vodilnih v organizaciji. Ocena trditve je 2,72, kar predstavlja neko
povprečno vrednost.

Pri zadnjem vprašanju iz tega sklopa pa nas je zanimalo, ali vodstvo upošteva pri
odločitvah tudi mnenja podrejenih. Ta trditev je bila v tem sklopu ocenjena z najnižjo
oceno, in sicer z 1,92. Ta pomanjkljivost bi se dala odpraviti s kakšnim
»brainstormingom« ali vpeljavo letnih razgovorov z vodstvom, kjer bi zaposleni imeli
možnost predlagati ideje, mnenja, rešitve, ki bi jih vodstvo lahko uporabilo pri
odločitvah. Zaposleni bi se tako počutili pomembne pri delovanju v organizaciji.

Zadnji, peti, sklop trditev pa se je nanašal na informiranost. V tem sklopu trditev smo
spraševali, ali zaposleni dobijo dovolj informacij, da lahko svoje delo opravljajo dobro,
če so jim informacije posredovane na razumljiv način, če je obveščanje v podjetju
ažurno in če do potrebnih informacij pridejo zlahka. Rezultate tega sklopa trditev smo
predstavili v spodnji tabeli (tabela 5).

Tabela 5: Rezultati sklopa: Informiranost
INFORMIRANOST
Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje
našega dela.

Srednja vrednost
2,14

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način.

2,63

Obveščanje v organizaciji je ažurno.

2,87
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Do potrebnih informacij pridem zlahka.

2,81

SKUPAJ:

2,61
Vir: Osebni vir

S prvo trditvijo iz zadnjega sklopa vprašanj smo želeli izvedeti, ali dobijo zaposleni
dovolj informacij za dobro opravljanje dela. Trditev so anketiranci ocenili z 2,14, kar je
pod povprečjem. Takšna ocena nam na nek način pokaže, da so navodila zaposlenim s
strani vodstva nerazumljiva, tako da bi to področje lahko bilo dober povod za nadaljnjo
raziskavo.

Naslednja trditev nam je podala rezultate, če so informacije zaposlenim posredovane
na razumljiv način. Trditev je bila ocenjena z vrednostjo 2,87, kar je najboljše ocenjena
trditev v tem sklopu vprašanj, vendar je pod povprečjem. Informiranost s strani
vodstva je, kot smo ugotovili že pri prejšnji trditvi, posredovana na nerazumljiv način,
kar prinaša več napak, slabšo obveščenost in nejasno posredovanje informacij
zaposlenim. Komunikacija je ne nazadnje zelo pomembna pri logistični organizaciji in
ne bi smelo prihajati do velikih odstopanj in težav pri tem.

Zadnjih dve trditvi sta bili ocenjeni zelo podobno, in sicer ažurnost obveščanja so
anketiranci ocenili z vrednostjo 2,87, da pa do informacij pridejo zlahka, so ocenili z
vrednostjo 2,81. Menimo, da je dostopnost do informacij in ažurnost obveščanja v
komunikacijskih kanalih izrednega pomembna, saj v nasprotnem primeru lahko pride
so zastojev, napak pri opravljanju dela, zastojev itd., česar si pa logistična organizacija
ravno ne sme dovoliti. Glede na oceno trditev, ki so pod povprečjem, so opazne
pomanjkljivosti, ki bi jih organizacija morala odpraviti.

V nadaljevanju smo primerjali zadovoljstvo zaposlenih po posameznih sklopih, kar smo
tudi grafično prikazali (Slika 4).
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Iz grafičnega prikaza (slika 4) lahko vidimo, da so anketiranci z najvišjo vrednostjo
ocenili sklop o organizaciji – s kar 3,82. Sledila sta sklopa notranji odnosi z vrednostjo
3,22 in pripadnost organizaciji s 3,21 vrednostjo. Nekaj pod povprečjem je
informiranost z ocenjeno vrednostjo 2,61. Najmanj pa so anketiranci zadovoljni z
vodstvom, saj so sklop o vodstvu ocenili s povprečno vrednostjo 2,45, kar je
podpovprečna ocena. Ugotovili smo, da je splošna ocena stopnje zadovoljstva (3,06),
kar je nekoliko nad povprečjem.

4.3 Preverjanje teze
V našem magistrskem delu smo si glede na podlago preučevanih teoretičnih spoznanj
postavili naslednjo tezo: »Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preučevanem podjetju je
nadpovprečna, zaposleni so zadovoljni z medsebojnimi odnosi, s stalnostjo zaposlitve in
z odnosom vodstva do njih«, ki smo jo skozi podatke in analizo rezultatov anketnega
vprašalnika tudi preverjali. Našo tezo smo preverjali skozi tri trditve v našem anketnem
vprašalniku.

Prva trditev, s katero smo preverjali tezo našega dela, se je glasila:»Zadovoljen sem s
stalnostjo zaposlitve« in je bila ocenjena z vrednostjo 4,55, kar je nadpovprečna ocena.
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Naslednjo trditev »Odnosi med zaposlenimi so dobri«, s katero smo prav tako preverjali
tezo, so anketiranci ocenili z vrednostjo 3,47. Ta ocena je nadpovprečna.

Zadnja trditev »Sodelavci si medsebojno zaupamo«, s katero smo preverjali našo tezo,
je bila ocenjena z vrednostjo 3,67, kar predstavlja nadpovprečno oceno.

Ugotovili smo tudi, da je bila splošna ocena stopnje zadovoljstva 3,06, kar je nekoliko
nad povprečjem. Ker so bile vse trditve, s katerimi smo preverjali našo tezo, ocenjene
nadpovprečno, prav tako je bila nekoliko nadpovprečno ocenjena tudi splošna stopnja
zadovoljstva, lahko našo tezo magistrskega dela v celoti potrdimo.

4.4 Predlogi izboljšav zadovoljstva zaposlenih v preučevanem podjetju
Glede na rezultate našega anketnega vprašalnika smo lahko ugotovili, da kljub
vsesplošnemu zadovoljstvu zaposlenih v preučevanem podjetju, se pojavljajo
pomanjkljivosti, ki pa dolgoročno lahko vodijo v nezadovoljstvo zaposlenih.

Kot prvo pomanjkljivost bi izpostavili, da zaposleni niso zadovoljni z delom, ki ga
opravljajo v organizaciji. Seveda je jasno, da vsi zaposleni ne morejo biti zadovoljni s
svojim delom, vendar pa je mogoče to spremeniti. Lahko bi motivirali ljudi, da bi jim
delo postalo zabavnejše in ne tako monotono, lahko pa bi vodilni uvedli rotacijo po
podjetju, da bi imeli zaposleni možnost se izkazati na katerem drugem delovnem
mestu in oddelku, ki bi jim morebiti bilo bolj pisano na kožo. Tako bi zaposleni morda
bili bolj zadovoljni s svojim delom, kar bi prineslo tudi večjo uspešnost celotne
organizacije.

Med analizo raziskave je bilo možno opaziti, da ne glede nato, da veljajo med
zaposlenimi dobri odnosi in zaupanje, pa zaposleni med seboj bolj tekmujejo kot pa
sodelujejo. V teoriji smo sicer omenili, da tekmovalnost lahko prinese dobre stvari in je
na nek način »zdrava« za organizacijo, vendar vse do nekih meja, prevelika
tekmovalnost lahko vodi tudi v krhanje odnosov med zaposlenimi. Zato bi predlagali,
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da vodilni vpeljejo več sodelovanja med zaposlenimi, da bi se razvilo t.i. timsko delo in
zaposleni med seboj ne bi toliko tekmovali, ampak bolj sodelovali.

Ugotovili smo tudi, da so zaposleni v veliki večini mnenja, da vodilni pri sprejemanju
odločitev ne upoštevajo njihovega mnenja. Zaposleni bi občutili večjo pripadnost
organizaciji in v njih bi vzbudili občutek pomembnosti, če bi lahko vodilnim predlagali
svoje ideje, mnenja, itd. Zaradi tega vodstvu predlagamo tudi, da uvedejo t.i. sestanke
z zaposlenimi, kjer bi zaposleni podali svoje mnenje in ideje, ki bi jih lahko vodstvo
uporabilo pri odločitvah, zaposleni bi se pa tako počutili pomembne za organizacijo.

Nezadovoljstvo zaposlenih prinašata tudi plača in nagrade za dobro opravljeno delo.
Uvesti bi bilo potrebno ukrepe, s katerimi bi zmanjšali to nezadovoljstvo. Res je, da
denarne nagrade morda ne morejo uvesti, morda bi pa pomagala samo javna pohvala
za dobro opravljeno delo. Zaposleni morajo na nek način dobiti povratne informacije o
svojem delu. Če je bilo delo opravljeno dobro in učinkovito, se spodobi, da morda
dobijo samo kakšno nagrado ali pohvalo. To bi pri posamezniku dvignilo zadovoljstvo in
jih samo še bolj motiviralo za delo.

Prav tako ne moremo mimo informiranosti zaposlenih s strani vodstva. Iz ocene
rezultatov lahko vidimo, da informacije zaposlenim niso dostopne, do njih ne pridejo
zlahka, prav tako pa vodstvo ne posreduje informacij podrejenim na razumljiv način.
Informiranost v preučevani organizaciji predstavlja veliko pomanjkljivosti, ki jih je
potrebno hitro odpraviti, saj lahko motnje v komunikacijskih kanalih med oddelki in v
povezavi med vodstvom in kadrom privedejo do večjih težav pri poslovanju. Vodstvu
zato predlagamo uvedbe rednih sestankov, kjer lahko zaposlenim sporočajo uvedbe,
spremembe in podobno, prav tako menimo, da bi vodilni morali biti zaposlenim na
razpolago, da lahko vprašajo in dobijo prave informacije, ki jih potrebujejo, za nemoten
potek dela.
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Sklep
Živimo v času, ko smo priča hitremu tempu življenja, vsakodnevnim spremembam na
trgu, neprestanemu boju za čim večjo konkurenčnost, nenehnim inovacijam na
področju delovne opreme in hitremu razvoju informacijske tehnologije. Vendar kljub
celotnemu razvoju je še vedno človeški faktor ključen element, brez katerega uspešna
organizacija ne more poslovati. V zaposlenih je potrebno vzbuditi iznajdljivost,
inovativnost, kreativnost ter vsekakor omogočiti dobro počutje in zadovoljstvo na
delovnem mestu, da lahko iz njega izkoristimo najboljši potencial. Upamo si trditi, da
je človek ključen element za uspešno poslovanje. Je kot temelj, na katerem
organizacije lahko gradijo uspešno pot, če mu le omogočijo osebno rast in ga nenehno
motivirajo.

Menimo, da organizacije v veliki meri pozabljajo na svoje zaposlene in da so zanje
samo številke, ki pridejo, jih izkoristijo, potem pa odidejo in pridejo novi. Kot začaran
krog. Glavni namen izdelave magistrske naloge je torej bil izmeriti in preučiti
zadovoljstvo zaposlenih v preučevani logistični organizaciji.

Naše magistrsko delo smo razdelili na dva dela. Najprej smo v teoretičnem delu na
podlagi teoretičnih spoznanj različnih avtorjev opredelili zadovoljstvo zaposlenih ter
predstavili elemente in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Našteli in
opredelili smo tudi posledice, ki jih prinaša zadovoljstvo in nezadovoljstvo zaposlenih.
Nato smo predstavili še pomen in oblike merjenja zaposlenih, predstavili model SiOK in
raziskave številnih avtorjev o zadovoljstvu zaposlenih v logistiki. Naslednji korak je bil
predstaviti podjetje, v katerem smo opravljali raziskavo, njihovo področje delovanja,
zgodovino, vizijo in poslanstvo ter organizacijsko strukturo.

V drugem, empiričnem, delu pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika izvedli
raziskavo, s katero smo ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem podjetju.
Analizirali smo podatke in skušali ugotoviti ključne vzroke za zadovoljstvo zaposlenih.
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V naši raziskavi je sodelovalo 112 anketirancev, 68,5 % žensk in 31,5 % moških.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj, ki so se nanašale na demografske
podatke, kot so: spol, starost, izobrazba in kako dolgo so zaposleni v podjetju, ter iz 25
vprašanj, ki so se nanašala na organizacijo, informiranost, medsebojne odnose,
vodstvo in pripadnost organizacije.

Iz rezultatov analize raziskave smo potrdili našo tezo magistrskega dela, katero smo
preverjali skozi tri vprašanja v anketnem vprašalniku. Ugotovili smo, da so zaposleni v
preučevanem podjetju zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, kar smo pripisovali dejstvu,
da je več kot polovica delavcev v preučevanem podjetju zaposlena za nedoločen čas.
Spoznali smo, da si sodelavci medsebojno zaupajo in da so medsebojni odnosi znotraj
organizacije dobri.

Če na kratko povzamemo in primerjamo spoznanja nekaterih avtorjev in primerjamo
rezultate naše raziskave, smo ugotovili, da lahko večino trditev in opredelitev avtorjev
potrdimo. Iz analize rezultatov smo ugotovili, da v našem podjetju zaposleni niso
zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. V teoretičnem okvirju smo povedali, da mora delo
zaposlenim predstavljati nek izziv, ki ga rešujejo, da ne pride do monotonosti in
nezadovoljstva, kot je poudarila Mihaličeva (2000, str. 18). To pri našem primeru drži,
saj zaposleni niso zadovoljni z delom, kar pa lahko vodi nadaljnjo v fazo nezadovoljstva
zaposlenih in posledic, ki jih zraven prinaša nezadovoljstvo. Pri analizi rezultatov smo
potrdili še eno teorijo Mihaličeve (2008, str. 63) ki pravi, da zadovoljni delavci dajejo
večjo prednost odnosom kot plači. Naši anketiranci imajo medsebojno dobre odnose,
si zaupajo, pa čeprav, kot smo videli, konflikte še vedno rešujejo bolj kot ne sebi v prid
in ne v dobrobit organizacije. Plača jim ne pretehta dejstva, da bi zapustili organizacijo
v primeru sprememb. S tem so dokazali, da jim odnosi pomenijo veliko več kot plača,
kar pa vpliva tudi na dobro klimo znotraj organizacije in na zadovoljstvo. Primerjali smo
tudi opredelitve glede vpliva informiranosti na zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji.
Naši anketiranci so v splošnem nezadovoljni, kar se tiče informiranosti. Informacije jim
velikokrat niso dostopne oziroma so jim posredovane na nerazumljiv način. Vse to pa
vodi v težave in nezadovoljstvo posameznikov. To lahko primerjamo s trditvijo Jančiča
(1998, str. 9) ki pojasnjuje, da v organizaciji velikokrat pride do nezadovoljstva, če ni
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pravilne informiranosti. Ugotovili smo torej, da ta trditev v našem primeru popolnoma
drži.

Vse zadane cilje magistrskega dela smo uspeli doseči, prav tako smo preverili tezo
našega dela in jo uspešno potrdili. Ugotovili smo, da so zaposleni v preučevanem
podjetju zadovoljni. Čeprav vlada zadovoljstvo, pa smo med analizo rezultatov
ugotovili še težave in pomanjkljivosti, za katere smo podali predloge in upamo, da jih
bo vodstvo v prihodnje uporabilo.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik v slovenskem jeziku

VPRAŠALNIK –
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PREUČEVANEM LOGISTIČNEM
PODJETJU

Pozdravljeni!

Sem Barbara Baklan, študentka podiplomskega študija Fakultete za logistiko v Celju.
Svoje šolanje želim zaključiti z magistrskim delom z naslovom: Zadovoljstvo zaposlenih
v preučevanem logističnem podjetju. Za izvedbo ankete pa potrebujem Vašo pomoč in
verjamem, da mi je ne boste odrekli. Veselilo bi me, če bi si vzeli nekaj minut časa in
rešili anketni vprašalnik, ki je pred Vami.

Anketa je anonimna in bo namenjena izključno za potrebe magistrskega dela. Za
izpolnjevanje ankete in Vašo iskrenost se Vam že vnaprej zahvaljujem.

Z lepimi pozdravi,

Barbara Baklan

1. V tabelah so navedene različne trditve. Z oceno od 1 do 5 izrazite svojo stopnjo
strinjanja z naslednjimi trditvami (Ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate,
ocena 5 pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate, ocene 2, 3 in 4 pa izražajo
vmesno stopnjo strinjanja). Pri vsaki trditvi naredite križec.

1 – Sploh
se ne
strinjam

2

3

4

5–
Popolnoma
se strinjam

Zadovoljen sem z delovnim
časom.
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Zadovoljen sem s
sodelavci.
Zadovoljen sem z delom, ki
ga opravljam v organizaciji.
Zadovoljen sem z
neposrednim nadrejenim.
Zadovoljen sem s plačo.
Zadovoljen sem z
možnostmi napredovanja.
Zadovoljen sem s stalnostjo
zaposlitve.
V naši organizaciji cenimo
delo svojih sodelavcev.
Odnosi med zaposlenimi so
dobri.
V naši organizaciji med
seboj mnogo bolj sodelujemo
kot pa tekmujemo.
Konflikte rešujemo v
skupno korist.
Sodelavci si medsebojno
zaupamo.
Zaposleni zunaj
organizacije pozitivno govorimo
o njej.
Ponosni smo, da smo
zaposleni v naši organizaciji.
Naša organizacija ima velik
ugled v okolju.
Zaposlitev v naši
organizaciji je varna oz.
zagotovljena.
Zaposleni ne bi zapustili
organizacije, če bi se zaradi
poslovnih težav znižala plača.
Vodje se pogovarjajo s
podrejenimi o rezultatih dela.
Vodje nas spodbujajo k
sprejemanju večje
odgovornosti za svoje delo.
Kakovost vodenja v
oddelku je dobra.
Vodja pri sprejemanju
odločitev upošteva tudi mnenje
sodelavcev.
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Naši nadrejeni nam dajejo
dovolj informacij za dobro
opravljanje našega dela.
Vodstvo posreduje
informacije zaposlenim na
razumljiv način.
Obveščanje v organizaciji je
ažurno.
Do potrebnih informacij
pridem zlahka.

2. Prosim, če ustrezno obkrožite ali dopišite.
Spol: moški

ženski

Starost: ____

Dokončana izobrazba:
a) manj kot srednja šola
b) dokončana srednja šola
c) višješolska izobrazba
d) visokošolska ali univerzitetna izobrazba ali več
Koliko časa ste že zaposleni v logističnem podjetju? _______________
Hvala za sodelovanje!
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Priloga 2: Anketni vprašalnik v nemškem jeziku
FRAGEBOGEN MITARBEITERBEFRAGUNG ZUM THEMA „MITARBEITERZUFRIEDENHEIT
IN EINER LOGISTISCHEN FIRMA“
Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist Barbara Baklan und als Studentin der Fakultät für Logistik der
Universität in Maribor untersuche ich derzeit im Rahmen meiner Diplomarbeit die
Mitarbeiterzufriedenheit in einer logistischen Firma.

Für die Arbeit wurde eine Umfrage entworfen. Hierzu benötige ich Ihre Hilfe in Form
einer Teilnahme an folgendem Fragebogen.

Das Ausfüllen der Umfrage wird maximal 10 Minuten beanspruchen.. Die Teilnahme an
der Umfrage ist anonym.

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Keine Weitergabe von Daten an Dritte
wird erfolgen.

Ich freue mich, wenn Sie meine Arbeit unterstützen.

Freundliche Grüße,

Barbara Baklan

1. Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens:
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Ausfüllen dieser Umfrage nehmen.
Bearbeiten Sie bitte jede einzelne Aussage und lassen Sie keine aus. Kreuzen Sie
jeweils die Antwort an, die Ihre Meinung am besten wieder gibt. Es gibt keine
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„richtigen“ und „falschen“ Antworten. Falls ein angesprochener Themenbereich
überhaupt nicht auf Ihre persönliche Arbeitssituation zutrifft, kreuzen Sie die Antwort
«trifft nicht zu» an. Um eine irrtümlich angekreuzte Antwort zu korrigieren, streichen
Sie Ihre Antwort einfach durch und kreuzen Sie das gewünschte Feld an. Der
Fragebogen wird anonym ausgewertet.

1 – Trifft
überhauptnicht
zu

2

3

4

5 – Trifft
völlig zu

Ich bin mit der Arbeitszeit
zufrieden.
Meine Kollegen/innen
arbeiten gut mit mir
zusammen.
Bei uns bin ich mit der
Arbeitsorganisation zufrieden.
Ich bin mit meiner
unmittelbaren Führungskraft
zufrieden.
Ich bin mit meinem Gehalt
zufrieden.
Ich bin mit den
Weiterbildungsangeboten
sehr zufrieden.
Ich bin mit dem festen
Arbeitsplatz zufrieden.
In unserer Organisation wird
viel Wert auf Arbeitsqualität
gelegt.
Ich fühle mich im Team wohl.
Es gibt fast keine Konkurrenz,
weil wir zusammen arbeiten.
Konflikte werden gemeinsam
gelöst.
Mitarbeiter vertrauen sich
gegenseitig.
Mitarbeiter außerhalb der
Organisation sprechen nur
positiv über sie.
Wir sind stolz darauf in dieser
Organisation arbeiten zu
dürfen.
Unsere Organisation hat einen
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groβen Einfluss auf ihr Umfeld.
Unsere Arbeitsplätze sind
sicher.
Mitarbeiter würden auf eine
Lohnkürzung nicht mit einer
Kündigung reagieren.
Die Führungskraft beurteilt
meine Leistungen objektiv und
realistisch.
Unsere Führungskräfte
fördern eigenverantwortliches
Handeln.
Die Führungsqualität ist gut.
Ich kann meine Führungskraft
offen ansprechen und offen
meine Meinung äußern.
Unsere Führungskräfte geben
uns genug Informationen, die
wir für unsere Tätigkeit
brauchen.
Ich bin über wesentliche
Dinge, die meine T¸atigkeit
betreffen, gut und klar
informiert.
Der Informationsfluss
funktioniert gut.
Zu den Informationen, die
meine Tätigkeit betreffen,
komme ich leicht.

2. Zuletzt noch einige Fragen für die Statistik:.
Geschlecht: männlich

weiblich

Alter: _____
Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie:
a) Haupt- oder Volksschulabschluss
b) Realschulabschluss bzw. die Mittlere Reife
c) Fachhochschulreife durch den Abschluss einer Fachoberschule
d) Abschluss eines Hochschulstudiums, Universität oder mehr
Höchster beruflicher Abschluss
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ohne Berufsausbildung
Berufsausbildung
Hochschulabschluss
Berufliche Aufstiegsförderung

Wie lange sind Sie schon in der logistischen Firma beschäftigt? _______________
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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