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POVZETEK
Živimo v času, ko vedno večji poudarek dajemo človeškim odnosom v organizaciji.
Vsaka organizacija si želi imeti zavzete in zadovoljne zaposlene. Da bi pri svojih
zaposlenih to dosegli v čim večjem deležu, je pomembno, da najprej podučimo vodje,
ki bodo svoje znanje prenašali na svoje podrejene in s tem skušali dvigniti ravni
zavzetosti in zadovoljstva.
Dejstvo je, da so zadovoljni in zavzeti zaposleni produktivnejši in kot taki vplivajo na
poslovne rezultate, zvestobo kupcev in podobno. Velika večina zaposlenih želi živeti
produktivno, polno, uspešno, zadovoljno življenje in prav organizacija igra ključno
vlogo, da zaposleni uspejo to doseči. Ob prihodu v organizacijo pri posameznikih se
večinoma kaže visoka stopnja zavzetosti in motiviranosti, ki po raziskavah sodeč v
nekaj mesecih upade. Gallup je v raziskavi ugotovil, da na delo prihaja zgolj 26
odstotkov zavzetih ljudi, kar se kaže v velikem neizkoriščenem človeškem kapitalu. Kot
smo že omenili, tukaj v glavni vlogi nastopijo vodje, ki morajo pri vsakem posamezniku
najti skriti potencial, mu s pravimi dodeljenimi nalogami in pristopom dvigniti aktivnost
ter ga voditi do delovne uspešnosti.
Zavzeti zaposleni pri svojem delu doživljajo pozitivna čustva, ki se kažejo v izražanju
sreče, navdušenja in veselja, načeloma so bolj zdravi, svojo visoko zavzetost so zmožni
prenašati tudi na svoje sodelavce, ki ne spadajo v to skupino zaposlenih, pri svojem
delu se čutijo močne, sposobne, izražajo svoje ideje ter posledično vplivajo na
dobičkonosnost v organizaciji. Zavzeti zaposleni so ključ do uspešnega podjetja, z njimi
lahko stopimo iz množice in z višjo stopnjo inovativnosti ter produktivnosti prehitimo
konkurenco. Zavzeti zaposleni so zadovoljni z življenjem in delom, izražajo višjo
lojalnost in so manj nagnjeni k iskanju nove službe.
Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo
opredelili pojem zavzetosti ter zadovoljstva, predstavili smo pomen vodij za dosego
oziroma povečanje zavzetosti na delovnem mestu ter opisali metode merjenja
zavzetosti. V praktičnem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih izvedli v
podjetju Jagros, d.o.o., bolj poznanim pod imenom Trgovine Jager, prišli do odgovorov,
ki smo jih kasneje analizirali ter z rezultati prišli do končnih ugotovitev.
Ključne besede: zavzetost zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih, inovativnost,
dobičkonosnost.

ABSTRACT
We live in a time where the emphasis placed on human relations within an
organization is increasing. Every organization strives towards committed and satisfied
employees and to achieve the top possible percentage, it is in the first place important
to train leaders who will transfer their knowledge onto their subordinates, and thus try
to raise the level of commitment and satisfaction.
The fact is that the satisfied and motivated employees are more productive, thus
affecting business results, customer loyalty and the like. Most employees want to live a
productive, full, successful, satisfied life, and the organization plays a key role in
retaining this with its employees. Upon entering the organization most of the
individuals show a high level of commitment and motivation, which according to
research, decreases in a few months’ time. Gallup found in his research that only 26%
of the people coming to work are committed, which reflects in the large untapped
human capital. As we have already mentioned the role of the leader, who must find
the hidden potential of everyone, shows of great importance. With the right approach
and thoughtfully assigned tasks they can raise the workers activity and lead them to
improved performance at work.
Eager employees experience positive emotions when at work, and they are expressed
through happiness, enthusiasm and joy. They are in general, healthier, and are able to
transfer some of their high commitment to their colleagues who do not belong to this
group of employees. They feel strong and capable, can express their ideas, and
consequently affect the profitability of the organization. Committed employees are the
key to the success of the company, with them we can step in the crowds, and with a
higher level of innovation and productivity overtake competition. Eager employees are
satisfied with life and work, they express higher loyalty and are less inclined to look for
new positions.
The master's thesis consists of a theoretical and empirical part. In the theoretical part,
we define the notion of commitment and satisfaction, we present the importance of
leaders in organizations, to achieve or increase the commitment of employees in the
workplace. We describe the methods of measuring commitment. In the theoretical
part, we used questionnaires and carried out a survey in Jagros d.o.o., more familiar
under the name of Jager Store. We present the results of the research and identify the
possibilities of improvement in the organization regarding commitment and
satisfaction.
Key words: employee engagement, employee satisfaction, innovation, profitability.
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UVOD

1.1 Opredelitev področja in opis problema
Odnosi v vsaki organizaciji so tisti, ki ločijo dobra podjetja od povprečnih. Uspešne
organizacije zelo dobro vpeljujejo management človeških virov (MČV), saj se zavedajo
njegovega dolgoročnega pomena. Management človeških virov je vpet v trikotnik med
upravo in zaposlenimi, ki potrebujejo vse večjo pozornost. Naloga MČV ni le, da skrbi
za plačo in ostale stvari, ampak mnogo več. Vedno večji poudarek se daje odnosu do
sočloveka, kako znamo zaposlenega usmeriti, mu pomagati do željenega skupnega
uspeha, ga voditi, motivirati in nenazadnje mu dati vedeti, da je za podjetje zelo
pomemben. Danes, ko je v Sloveniji velika brezposelnost in imamo na trgu dela
ogromno različnih profilov ljudi, je naloga MČV najti zaposlenega, ki bo ustrezal
potrebam podjetja.
Zaposleni so tisti, ki delajo konkurenčno razliko med organizacijami, zato se mora vsaka
organizacija v prvi vrsti vprašati, koliko dejansko naredi za svoje zaposlene, koliko časa
nameni za izobraževanja, za formalna in neformalna druženja in koliko zaposlenim daje
organizacija vedeti, da je vsak posameznik pomemben za končni uspeh. Zaposleni s
svojim znanjem, spretnostmi in sposobnosti omogočijo, da so organizacije boljše na
tržišču. Največje bogastvo organizacije so ljudje (Treven, 1998, 11).
Zavzetost je pozitivno, zadovoljivo, predvsem z delom povezano stanje duha, za kar sta
značilna predanost in zagnanost (Schaufeli, 2002, 3).
Če imajo zaposleni možnost uresničevati svoje potrebe in želje, bo zavzetost višja s
tem pa tudi pripradnost, saj je zavzet zaposleni najboljši predstavnik vsake
organizacije. Tak pogled na zaposlene izhaja iz predpostavke, da če podjetje posveča
veliko pozornosti zunanjim, mora enako pozornost posvečati tudi notranjim kupcem.
Zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo kupcev tvorita pot do uspešnosti (Gorišek,
2003, 11).
Zavzeti zaposleni delajo z veseljem in elanom, so lojalni podjetju in disciplinirani pri
svojem delu, ki ga opravljajo z visoko stopnjo motivacije. Ponavadi opravljajo delo, ki
jih veseli, zaradi česar lahko pri njih opazimo veliko vnemo, užitek in z navdušenje.
Zavzetost lahko merimo s pomočjo razvitih standardiziranih vprašalnikov. V
magistrskem delu bomo do rezultatov prišli s pomočjo vprašalnika UWES 17 (Ultrecht
Work Engagement Scale) in lestvico delovnega zadovoljstva.
Zavzetost delimo na tri kategorije in sicer na: zavzete (tisti zaposleni, ki delajo z veliko
strastjo, čutijo povezanost z organizacijo, želijo si inovacij), sledijo nezavzeti delavci (v
1

službo hodijo samo zaradi plače, ne trudijo se z vlaganjem dodatne energije in časa) ter
aktivno nezavzeti sodelavci (aktivno izbijajo tisto, kar ustvarjajo aktivni zaposleni).
Najbolj razširjen model za merjenje zavzetosti na svetovni ravni prihaja iz ameriškega
inštituta Gallup.
Zadnja Gallupova raziskava, ki je bila narejena leta 2014 in je zajemala 142 držav sveta
kaže, da je le vsak 8 (13%) zaposleni zavzet. Nezavzetih zaposlenih je kar 63 % in 24 %
je aktivno nezavzetih. V Sloveniji je po zadnji raziskavi (2014) 15 % zavzetih, 70 %
nezavzetih, ter 15 % aktivno nezavzetih. Odstotek nam kaže, da imamo v Sloveniji
veliko internega potenciala za izboljšanje zaposlenih na tem področju na ravni
organizacije, posameznika in gospodastva (Slovenska kadrovska zveza, 2014).
Gostiša (2011, 10) zavzetost zaposlenih na delovnem mestu opredeli kot kombinacijo
organizacijske pripradnostu in delovne motivacije, kar je danes že kar dobro poznana
kombinacija kot ena izmed bolj pomembnih dejavnikov učinkovitosti in uspešnosti
gospodarstva. Gostiša omeni tudi, da če želi organizacija vzdrževati in povečevati
konkurenčnost na globalnem trgu, moramo zavzetost dojeti kot ukrep.
Seveda pa je zavzetost močno povezana z zadovoljstvom, ki posledično vpliva nanjo.
Pomen zadovoljstva si zaposleni različno predstavljajo. Določeni si želijo boljše
medsebojne odnose, spet drugi uresničevanje in realizacijo svojih idej, tretji si želijo
priznanja ali pohvale. Da bi zaposleni bili pri svojem delu čim bolj uspešni in učinkoviti,
mora organizacija ustvariti ugodne delovne pogoje. Za čim večje delovno zadovoljstvo
in zavzetost morajo organizacije biti vešče pri oblikovanju delovnih procesov (Paska,
2009).
Peršinova (2013) v svoji nalogi opiše, da se zadovoljstvo zaposlenih v primerjavi z
zavzetostjo razlikuje v tem, da je zavzetost koncept, ki ga neposredno povezujemo z
uspešnostjo organizacije in njenih poslovnih rezultatov. Zavzetost vključuje tudi
delovno uspešnost zaposlenih, zato lahko rečemo, da gre za nadgradnjo koncepta
zadovoljstva. Zavzetost se kaže v povezavi z visokim zadovoljstvom zaposlenih in
delovno uspešnostjo.

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve
Namen magistrskega dela je pokazati, da je zavzetost zaposlenih v podjetju zelo
pomembna, saj vemo, da zavzet delavec doprinese podjetju mnogo več kot nezavzet.
Prikazati želimo vrste zavzetega zaposlenega in predstaviti pomen zavzetosti
zaposlenih v podjetju.
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S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili podatkovno osnovo za merjenje
zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih v podjetju Jagros, d.o.o. Rezultati obdelave
podatkov so nam v pomoč pri raziskavi.
V magistrskem delu smo si zastavili cilje, ki jih želimo doseči v teoretičnem delu
magistrskega dela:





pregledati in izbrati teorije o zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih,
predstaviti razliko med zavzetostjo in zadovoljstvom,
na podlagi rezultatov pregleda literature napraviti analizo, kako in s čim
povečati zavzetost zaposlenih in
proučiti pomembnost vodenja v podjetju.

Cilji, ki jih želimo doseči z empiričnim delom magistrskega dela, so naslednji:






s pomočjo vprašalnika pridobiti podatke o zavzetosti in zadovoljstvu
zaposlenih v podjetju,
raziskati vzroke, ki negativno vplivajo na zavzetost in zadovoljstvo
zaposlenih v podjetju,
podati končne ugotovitve raziskave in predstaviti predloge izboljšav v
podjetju Jagros, d.o.o.,
ugotoviti, ali obstaja korelacija med zadovoljstvom in zavzetostjo pri
zaposlenih v podjetju Jagros, d.o.o.,
ugotoviti, ali obstaja statistično značilna razlika zavzetosti med
zaposlenimi na upravi in v trgovini v podjetju Jagros, d.o.o.,
preveriti hipoteze.

V magistrskem delu smo preverjali tri hipoteze, in sicer;
H1: Povprečna zavzetost zaposlenih na upravi se statistično značilno razlikuje od
zaposlenih v trgovini.
H2: Zavzetost žensk se statistično značilno razlikuje od zavzetosti moških.
H3: Obstaja statistično značilna pozitivna korelacija med stopnjo zadovoljstva in
stopnjo zavzetosti zaposlenih.

1.3

Predpostavke in omejitve

Naloga temelji na predpostavki, da:



se podjetje Jagros, d.o.o. zaveda pomembnosti zavzetosti in zadovoljstva
zaposlenih pri delu,
je organizacija lahko uspešna, če so zaposleni zavzeti in zadovoljni,
3



je zavzetost zaposlenih odvisna od zadovoljstva zaposlenih.

V raziskavi smo se osredotočili zgolj na eno podjetje. Sodelovanje v anketi je bilo
anonimno in prostovoljno, kar bi lahko vplivalo na končni rezultat raziskovalne naloge.
Anketni vprašalniki so se reševali elektronske, kar bi lahko vplivalo na manjšo
nezbranost anketirancev. Omejili smo se na vprašanja s strani zadovoljstva in
zavzetosti.

1.4 Predvidene raziskovalne metode
Magistrsko delo zajema teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu smo uporabili metodo kompilacije, ki nam omogoča podroben
pregled strokovne in znanstvene literature ter metodo deskripcije, s katero smo opisali
dejstva in pojme o zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih.
V empiričnem delu smo za zbiranje podatkov uporabili anonimni anketni vprašalnik
zaprtega tipa, kjer so zaposleni označili svojo stopnjo strinjanja s postavljenimi
trditvami o zavzetosti in zadovoljstvu pri delu s pomočjo 5-stopenjske Likertove
lestvice. Pri omenjeni lestvici je najnižja vrednost o zavzetosti zaposlenih 1 − »sploh se
ne strinjam« in najvišja 5 − »popolnoma se strinjam«. Raziskava je bila presečna, v
vzorcu smo naključno izbrali 203 zaposlene.
Kot prvi anketni vprašalnik smo uporabili UWES 17 (Utrecht Work Engagement Scale;
http://www.wilmarschaufeli.nl/?s=uwes&x=12&y=15). UWES vprašalnik je v literaturi
preverjen (notranja zanesljivost vprašalnika je v opravljenih raziskavah bila
α=0,80−0,90), zanj pa v Sloveniji nimamo prevoda in posledično tudi ne norm.
Vprašalnik meri tri karakteristike, in sicer predanost, vitalnost, vpletenost.
Prednosti UWES vprašalnika:




dobre merske karakteristike,
enostavno in hitro vrednotenje in interpretacija,
nepristranski inštrument (rasno, kulturno ...)

Slabosti UWES vprašalnika:




visoka korelacija med vsemi tremi merjenimi dimenzijami,
premalo raziskav vpliva na delovno zavzetost,
ni slovenskega prevoda in posledično tudi ne norm.

Zadovoljstvo smo merili z lestvico delovnega zadovoljstva. Lestvica delovnega
zadovoljstva (Pogačnik, 1997, 15−16) je pripomoček, s katerim analiziramo
organizacijsko klimo, posameznikovo zadovoljstvo z delovno situacijo. Sestavljena je iz
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15 trditev, podana s pomočjo 5-stopenjske lestvice, trditve se nanašajo na
zadovoljstvo z različnih vidikov dela, kot so, stalnost zaposlitve, delovne razmere,
možnosti napredovanja, odnosi s sodelavci, plača, ugled dela in podobno. Prednost
omenjene lestvice se kaže v tem, da jo anketiranci lahko rešijo kar doma in da je
razumljiva, medtem, ko se slabosti kažejo v tem, da lahko pride do halo efekta, lestvica
tudi nima norm. Veljavnost vprašalnika je v opravljenih raziskavah bila med α = 0,87 in
0,81.
Podatke, pridobljene s pomočjo omenjene ankete, smo analizirali s pomočjo
računalniškega programa SPSS ter s pomočjo programa Microsoft Excel.
Za opis posameznik spremenljivk v vprašalniku smo uporabili deskriptivno statistiko
(srednje vrednosti, mere variabilnosti, asimetrije in sploščenosti). Za oblikovanje
konstruktov zavzetosti ter zadovoljstva pri delu smo uporabili faktorsko analizo ter
preverili zanesljivost in veljavnost merjenja (Cronbach α).
Za preverjanje hipotez H1 in H2 smo uporabili t-test za dve neodvisni skupini (v
primeru hipoteze H1 sta to skupini zaposlenih na upravi in zaposlenih v poslovalnicah,
v primeru hipoteze H2 pa so to moški in ženske). Hipotezo H3 smo preverili s pomočjo
korelacijskega koeficienta, za katerega bomo preverili, ali je statistično značilno višji od
0. Vse hipoteze bomo preverjali pri pet odstotnem maksimalno dopustnem tveganju.
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2

ZAVZETOST ZAPOSLENIH

Zavzetost lahko s strani organizacij definiramo kot osredotočanje predvsem in izključno
na rezultate, pri čemer izpostavimo, da je zaposleni delavec zavzet takrat, ko izkazuje
predanost podjetju, zvestobo, ko v delo vlaga napor in trud, ko lahko maksimalno
izkoristi svoj talent in se navdušuje nad cilji in vizijo organizacije, v kateri je zaposlen
(Robertson-Smith & Markwick, 2009, str. 5).
O zavzetosti zaposlenih je danes ogromno različnih definicij. Lahko bi rekli, da ima
vsaka organizacija svojo definicijo. Različnim definicijam zavzetosti zaposlenih je
skupno, da so ljudje ponosni, da so zaposleni v tej organizaciji in zadovoljstvo
zaposlenih na delovnem mestu. Poleg tega naj bi zavzeti zaposleni uživali in verjeli v to,
kar počnejo, ter zaznavali, da delodajalec njihovo početje ceni (Vance, 2006, str. 6).
Poslovno in delovno uspešnost lahko v organizaciji omogoča zgolj zaposleni, zavzet pri
svojem delu. Dejstvo je, da je zavzet delavec na svoje delo čustveno navezan, kar tudi
prikazuje Gallupova 25-letna raziskava. V omenjeno raziskavo je bilo vključenih 125
organizacij, držav in subjektov (Gruban, 2010, str. 6).
Kahn opisuje (1990), da je zavzet zaposleni tisti, ki se nalog v organizaciji loti s
stoodstotno vključitvijo sebe, z visoko mero energije in strasti, kar se kaže v višji stopnji
porabe časa v sklopu delovnih nalog kot tudi izven njih. Zavzeti zaposleni so v celoti
predani svojemu delu, pri čemer nizajo tudi boljše uspehe na delovnem področju, so
bolj motivirani in posledično skrbijo za dobro, pozitivno klimo v organizaciji, kar se kaže
v tem, da jim manj zavzeti zaposleni sledijo. Raziskovalci so želeli raziskati, če obstajajo
značilnosti, ki so skupne zavzetim zaposlenim. Na podlagi raziskav je Institute for
Employment Studies (Cataldo, 2011, str. 3) odkril, da je zavzetim zaposlenim skupno,
da:







verjamejo in zaupajo svoji organizaciji,
stremijo k temu, da delajo stvari boljše,
razumljiva jim je širina delovanja organizacije,
so pripravljeni priskočiti na pomoč in so spoštljivi,
želijo narediti nekaj več,
sledijo novitetam na svojem delovnem področju.

Da lahko govorimo o uspešni organizaciji, moramo na tehtnici uravnovesiti zavzete
zaposlene. Zaposleni so ključna gonilna sila, da sploh lahko govorimo o inovacijah,
organizacijski uspešnosti, konkurenčnosti in poslovnemu uspehu organizacije.
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Od zaposlenih se s strani organizacije pričakuje, da dajajo pobude, so proaktivni, da
lahko brez težav sodelujejo s svojimi sodelavci, da lahko sledijo kakovosti, ter so v
koraku s časom (Schaufeli & Baker, 2008, str. 1).
Medosebni odnosi ne delovnem mestu predstavljajo vez med sodelavci, med
podrejenimi in nadrejenimi in s tistimi, ki dejansko vodijo organizacijo. Dobri odnosi na
delovnem mestu igrajo veliko vlogo, saj lahko zaposleni med sabo menjujejo podatke,
si pomagajo ter sodelujejo z namenom priti do boljših rezultatov dela. Z dobrimi odnosi
lahko veliko pripomoremo za posameznikovo osebno in poslovno rast, pri vsem tem pa
ne smemo pozabiti na dobro komunikacijsko pot. V sliki 1 prikazujemo stopnjo
zavzetosti zaposlenih.
Slika 1: Stopnja zavzetosti zaposlenih

Odnos med vodstvom in zaposlenimi

Odnos zaposlenega do njegovega delovnega mesta ter organizacije

Odnos med zaposlenimi v organizaciji
Vir: (Lubej & Delič, 2015, str. 2).
Iz slike 1 je razvidno, kako naj bi bili med seboj povezani odnosi v organizaciji.
Prikazano je, kako pomembno je, da imamo v organizaciji dober odnos in še boljši
komunikacijsko vez z vsemi strukturami.

2.1 Opredelitev pojma zavzetosti zaposlenih
Koncept o zavzetosti zaposlenih bi lahko z naskokom prevzel lestvice popularnosti
zadnjih let, če bi sodili zgolj po tistih, ki že leta zapovedujejo modne trende na
področju strategij ravnanja z ljudmi. Vse preveč pozornosti v povezavi s področja
ravnanja z ljudmi (zaupanje, zavzetostin zadovoljstvo zaposlenih) je bilo nekritično
namenjeno praksi in teoriji zadovoljstva zaposlenih, ne ba ti upoštevali pravočasno in
učinkovito povezovanje s celovitim upravljanjem delovne uspešnosti, kar naj bi prav
omenjeni koncept ponujal. Raziskovalni podatki, ki so s svojimi podatki prepričjivi in
oprijemljivi (Mc Kinsey, Gallup, Melcrum) in ki dokazujejo vpliv zavzetosti na
ohranjanje produktivnosti, zvestobe kupcev, ključnih kadrov v organizaciji ter
profitnosti (Gruban, 2014).
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S pomočjo naslednjih treh raziskovalnih organizacij lahko lažje poenotimo
razumevavnje zavzetosti (Markos & Sridevi, 2010, str. 90):






organizacija Gallup opredeljuje zavzetost kot sodelovanje z
navdušenjem za delo, zavzete zaposlene povezuje s pozitivnimi
zaposlenimi, zavzetostjo zaposlenih ter čustveno nezavzetostjo.
zavzetost je pozitiven odnos do organizacije in njene vrednosti, trdi
Robinson (2004). Da bi zaposleni izboljšali delovno uspešnost v
organizacijo morajo v čim večji meri sodelovati s sodelavci. Organizacija
mora delovati s cilji po razvoju ter doseganju le teh v povezavi z naravo
zavzetosti, ki zahteva vsestransko komunikacijo med vsemi udeleženci v
podjetju.
Organizacija Perrin's Global Worfoce Study (2003) s pomočjo raziskave
prikazuje, več dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost, ki vključujejo tako
racionalne kot čustvene dejavnike, povezane z delom.

2.2 Dejavniki za povečanje zavzetosti
S pomočjo Gallupovih poročil z vidika analiz rezultatov pridemo do izredno pomembnih
priporočil za povečanje zavzetosti na delovnem mestu (Nina Bakovnik, 2013). Izsledke
raziskave smo pridobili s pomočjo Gallupovoga poročila s strani Bakovnikove iz leta
2013.
Redna komunikacija in sodelovanje med vodji in zaposlenimi
Gallup najprej prepozna, da je povečanje zavzetosti zaposlenih na delovnem mestu
bistveno za spodbujanje komunikacije ter sodelovanja z njihovimi vodji na vsakodnevni
ravni. Da bi uspeli povečati samozavzetost in jo kasneje tudi ohraniti, se moramo
truditi, da izkoristimo vse njene pozitivne učinke. To bomo dosegli zgolj z aktivnim
povezovanjem vseh udeležencev delovnih procesov, od najnižje do najvišje ravni v
organizaciji (Nina Bakovnik, Gallupovo poročilo 2013).
Primerno merjenje zavzetosti zaposlenih znotraj podjetij
Skozi raziskave so ugotovili, da organizacije svoje zaposlene glede zavzetosti preverjajo
s pomočjo različnih indikatorjev s katerimi zadajajo nove izzive in posledično ne
pripomorejo k uporabnim informacijam s katerimi bi organizacije lahko prišle do boljših
idej. Najbolj primerna metoda je Gallupova Q12, ker lahko z njo merimo čustveno
zavzetost delavcev, ki je neposredno povezana s stropnjo truda, ki ga zaposleni vloži v
delo, kot tudi v uspešnost podjetja (Nina Bakovnik, Gallupovo poročilo 2013).
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Spodbujanje zavzetosti »od zgoraj navzdol«
Proces zavzetosti mora biti spodbujen in aktiviran s strani vodilnih v organizaciji, saj le
tako srednji in nižji management ter zaposleni čutijo pomembnost in motiviranost ter
tako lažje realizirajo stvari (Nina Bakovnik, Gallupovo poročilo 2013).
Izbira primernih vodij
Organizacije bi morale vodje izbrati na podlagi opredeljenih veščin učinkovitega
podpiranja, razporejanja, komunikacije, motiviranja in spodbujanja zaposlenih v
organizaciji. Gallup je izpostavil, da je sposobnost primernega upravljanja in vodenja
zaposlenih dejavnik krepitve zavzetosti na delovnem mestu, zato se naj organizacije
čim bolj izogibajo diskrecijskemu imenovanju vodij (Nina Bakovnik, Gallupovo poročilo
2013).
Usposabljanje vodij za učinkovito krepitev zavzetosti delavcev
Vodje se morajo seznaniti s pomenom zavzetosti zaposlenih ter se primerno usposobiti
glede spodbujanja in gojenja zavzetosti svojih zaposlenih trdi Gallup. Optimalno
doseganje učinka zavzetosti zaposlenih lahko dosežemo s čustvenim stimuliranjem
zaposlenih, le to naj bi se odvijalo postopoma in skladno s potrebami vsakodnevnega
opravljanja del (Nina Bakovnik, Gallupovo poročilo 2013).
Opredelitev realnih ciljev na področju krepitve zavzetosti delavcev
Ne glede na to, da so ponavadi dolgoročni cilji vsake organizacije zastavljeni široko, je
izredno pomembno, da v vsakodnevnih komunikacijah z sodelavci le te cilje
oblikujemo sprotno in se trudimo, da jih v čim hitrejšem času tudi izvedemo. S tem
načinom posledično krepimo zavzetost zaposlenih in jo realiziramo na podlagi delovnih
procesov in s tem omogočimo vključenost in jasno definiran zahtevan vložek
zaposlenih (Nina Bakovnik, Gallupovo poročilo 2013).
Krepitev razumevanja specifičnih potreb delavcev med vodji
Na zavzetost zaposlenih vpliva kar nekaj dejavnikov, opiše Bakovnikova, kot so lahko
pričakovanja glede dela, ekonomske okoliščine, potrebe in tudi izobrazba. Gallup
opozarja, da morajo vodje ravno zaradi tega svojim zaposlenim nameniti zadostno
količino energije in časa za prepoznavanje specifičnih potreb, to morajo vzdrževati z
redno komunikacijo, sodelovanjem, saj lahko ima že vsako sodelovanje z zaposlenimi
pozitiven vpliv na pripadnost podjetja, hkrati pa je potrebno poskrbeti, da realnim
potrebam sledijo metode spodbujanja zavzetosti (Nina Bakovnik, Gallupovo poročilo
2013).

9

2.3 Vloga vodij pri doseganju zavzetosti zaposlenih
Možina opiše vodenje v smislu osredotočenosti na ljudi, motiviranje in vplivanje na
zaposlene z namenom, da bi izpeljali delovne naloge s čim manjšo porabo energije in
osebnega zadovoljstva. Hkrati so zelo pomembni dejavniki, kot so; organizacijska klima
in kultura, vedenjski odnos v organizaciji in odnosi med zaposlenimi (Možina 1994, 4).
Za uspešno in učinkovito vodenje je potrebno upoštevati in obvladati vedenjsko
psihologijo, se jim približati ter si pridobiti njihovo zaupanje. Zaposlene je potrebno
spremljati skozi vse faze dela, ter jim na poti do skupnega uspeha pomagati in jih
usmerjati (Brečko, 2007, 22).
Vodja danes ni le upravljalec in pobudnik aktivnosti v organizaciji, ampak ob vsem tem
razvija tudi poslanstvo, cilje in vizijo ter omogoča njihovo realizacijo. Dosledno in
aktivno razvija organizacijske vrednote, kulturo in sisteme ter etiko z namenom
doseganja dolgoročnih organizacijskih ciljev, ki jih uresničuje z ustreznim vedenjem in
dejanji. Je spodbujevalec in nosilec sprememb v organizaciji, zavzemajoč se za njihovo
realizacijo (Gorišek 2008, 13).
Seijts in Crim napotke za vodje za zagotavljanje zavzetosti zaposlenih združujeta v 10 Cjev:
 Connect (povezati) – vodja mora svojemu podrejenemu dati jasno
vedeti, da spoštuje in ceni njegov doprinos. Zavzetost zaposlenih se kaže
v odnosu z nadrejenim.
 Career (kariera) – naloga vodje je, da zaposlenemu zagotovi izzive in
projekte, ter ga tako spodbudi k višji produktivnosti. Pri celotnem delu
mora vodja zaposlenega motivirati, ga spodbujati, ter mu zaupati.
 Clarity (jasnost) – zaposlen želi od vodje pred pričetkom dela dobiti
jasno predstavitev dela, kakšne bodo njegove naloge in končni doprinos
v dobrobit organizacije.
 Convwy (prenos) – dober vodja mora vpeljeti delovne procese in
postopke, da se lahko zaposleni lažje soočajo z delovnimi nalogami.
 Congratulate (čestitati) – dobro opravljeno delo mora biti pohvaljeno in
nagrajeno.
 Contribute (prispevati) – vodje morajo zaposlene pripeljati do točke, da
lahko sami vidijo kako in na kak način lahko pripomorejo k uspehu
končnih zastavljenih ciljev organizacije.
 Control (nadzirati) – vodja mora skrbeti za nadzor nad delom.
 Collaborate (sodelovati) – dober vodja ustvarja kvalitetne time, s
katerimi ustvarjajo dobro medsebojno sodelovanje.
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Credibility (verodostojnost) – naloga vodij je, da krepijo lojalnost in
ponos zaposlenih v organizaciji kjer delujejo.
Confidence (zaupati) – vodja si lahko pridobi zaupanje na podlagi, če
deluje v skladu s predpisi in pravili organizacije.

Mesto vodje je namenjeno posameznikom, ki si želijo, hočejo in zmorejo doseči
zastavljene cilje. Dobri morajo biti v organizaciji, planiranju, koordiniranju,
nadzorovanju, načrtovanju ter motiviranju ljudi s katerimi sodelujejo oziroma so jim
nadrejeni. V spodnji sliki povzeti po Grubanu prikazujemo štiri tipe vodij.
Slika 2: Tipologija vodij

Vir: Gruban
generacije/.

(2008,

23)

http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/vodje-tretje-

V zgornjem prikazu so med vsemi omenjenimi tipi v ospredju t.i. zmedeni vodje
(imajo nizko osredotočenost na delo, zavzetost, visoka energija). Glavne lastnosti
zmedenega vodje so neosredotočenost, dezorientiranost in kratkovidnost. Nenehno
čutijo potrebo po storiti nekaj drugega, ne morejo biti pri miru, so ljudje akcije.
Vseskozi so prezasedeni, brez refleksije, streljajo in ne merijo.
Z nekaj manj odstotki jim sledijo zavlačevalci (ljudje z nizko energijo, zavzetostjo in
visoko osredotočenostjo), le te prepoznamo po rutinsko opravljenih opravilih. V večini
časa imajo občutek nemoči, prepozno se odzovejo na določeno situacijo, imajo strah
pred napakami, nikoli ne prevzamejo pobude in so zelo pasivni.
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Nezavzeti vodje zasedajo tretje mesto v tej skupini (imajo nizko energijo, zavzetost in
visoka osredotočenost). Nezavzeti vodje so večino svojega časa apatični, izčrpani in
nezainteresirani za opravljanje nalog. Delujejo zelo flegmatično in ne vidijo težav. Pri
svojem delu izkazujejo jezo, napetost, so cinični in frustrirani.
Najmanjši odstotek lahko pripišemo učinkovitemu vodji, ki se kaže v visokem fokusu
delovanja (izkazana visoka energija, velika mera zavzetosti in visoka osredotočenost na
delo). Učinkovit vodja je odgovoren, ima ogromno voljo in se zaveda kaj je njegovo
delo. Ve, kaj želi doseči, pretehta vse opcije, zavrača ovire in je kritičen do dolgoročnih
ciljev.
Skoraj nemogoče je poiskati vodjo, ki bi imel vse zahtevane lastnosti uspešnega vodje.
Vsak posameznik namreč različno reagira na določene situacije in okoliščine, ki
zahtevajo različne lastnosti dobre vodje. Različni avtorji največkrat poenotijo dobrega
vodjo kot osebo, ki je hladnokrvna in hkrati polna energije, karizmatična, zavzeta,
kreativna, samodisciplinirana, odgovorna, ambiciozna, samomotivirana, pripravljena
na spremembe, zaupljiva, spoštljiva, inteligentna, razgledana, ki ima sposobnost
ustvariti dobre ekipe ter zadržati in vzpodbujati zaposlene, jih motivirati ter jih voditi k
dosegi zastavljenih ciljev. Zavzetost zaposlenih je v veliki meri odvisna od vodje, ki
mora biti sam visoko zavzet, motiviran za delo in usmerjen k ciljem. Dober vodja
prihodnosti bo postal tisti s sposobnostjo samostojnosti, samoodločanja znotraj
organizacije, tisti, ki bo lahko sodeloval pri ciljih in vizijah ter bo znal motivirati svoje
zaposlene. Dober vodja bo moral dosegati visoko stopnjo zaupanja, inspiracije,
intelektualne in človeške radovednosti ter integritete. Novodobne kompetence, kot so
avtentičnost in čustvena inteligenca naj bi presegle tradicionalne zahteve
vodij(Gruban, 2008, http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki).
Čustvena inteligenca zajema slednje kompentence, opiše Goleman in drugi (2002, 57):





samozavedanje: zmožnost razumeti
lastna čustva in čustva
posameznika, vedeti njihove prednosti in slabosti
obvladovanje odnosov: imeti zmožnost delovanja na način, da pri
drugih dosežemo predvidene rezultate in uresničimo lastne cilje.
sociološko zavedanje: razumeti, kaj čutijo in želijo drugi, oziroma
zakaj določeno stvar delajo na drugačen način
samoobvladovanje: znanje usmerjanja posameznikov, obvladovati
njegove motive
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2.4 Značilnosti in karakteristike zavzetih zaposlenih
Zavzet zaposlen svoje delo rad in z veseljem opravlja, se pri njem čuti močnega,
živahnega in energičnega, nenehno išče možne rešitve za izboljšanje izdelka ali
storitve, v izdelek/storitev verjame in je pripravljen narediti nekaj več pri svojem delu.
Zavzet zaposlen ne razmišlja o možnem odhodu v drugo organizacijo, ampak želi v
trenutni čim bolj pomagati s svojimi rešitvami in je pripravljen na različne položaje,
temu primerno pa se brez težav tudi prilagodi. Spremljajo ga optimizem,
samospoštovanje in samodisciplina.
Vse organizacije bi si želele čim večji odstotek zavzetih zaposlenih, a vendar je
potrebno narediti kar nekaj, da se odstotek resnično čim bolj približa začrtanemu cilju
posamezne organizacije. Pri doseganju ciljev imajo pomembno vlogo vodje in
kadrovska služba. S pravimi pristopi do svojih zaposlenih in z vnaprej določenimi cilji
ter čustveno inteligenco lahko dolgoročno odločilno vplivamo na zaposlene v
organizaciji, da bodo začeli razmišljati drugače, aktivno in v prid organizacije. Delavec
se ne spremeni čez noč. Za to je potrebno ogromno dela, a ko to dosežemo, ga
moramo znati voditi, da na tej točki tudi ostane. Ko delavec začuti, da se nekdo iz
višjega, srednjega managementa z njim ukvarja in da v organizaciji ni zgolj številka, bo
začel razmišljati drugače. Zavedal se bo, da nekaj šteje, zato bo začel delovati na ravni
zavzetega zaposlenega. Če povzamemo Grubanov slogan: »Jasnost je ključ, prijaznost
je način,« in se tega držimo, bomo prispeli do začrtanega cilja.
Institute for Employment Studies (Cataldo, 2011, str. 3) je s pomočjo raziskave odkril,
da je zavzetim zaposlenim skupno, da:
 si stvari želijo delati bolj kvalitetno,
 prepoznajo poslovno kulturo in širšo sliko podjetja,
 verjamejo v uspeh organizacije,
 so zmožni in pripravljeni narediti nekaj več,
 se zavedajo spoštljivosti in so pripravljeni pomagati sodelavcem,
 so informirani o vseh novostih glede razvoja svojega delovnega
področja.

2.5 Zavzetost in morala zaposlenih
Vedeti moramo, da ne obstajata niti enotna definicija za zavzetost niti enotno
pojmovanje za moralo zaposlenih. Morala zaposlenih se enako kot zavzetost v vsaki
organizaciji obravnava drugače. Za boljše razumevanje morale zaposlenih bomo
izpostavili naslednjo definicijo: Morala je psihološko stanje dobrega počutja
posameznika, ki temelji na občutku namena, koristi in zaupanja. Govorimo lahko o
stanju, ki posameznika teži k temu, da si želi biti del dogajanja, se trudi izboljšati stvari,
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si želi sodelovati in nenehno išče možnost in priložnost za sodelovanje (Bowles &
Cooper, 2009, str. 3).
Zavzetost zaposlenih je opredeljena kot visoko dojemanje čustvenega stanja, ki
presega visoko stopnjo morale, pri čemer zaposleni čutijo močno povezanost z
organizacijo in so zanjo pripravljeni narediti mnogo več kot sicer. Visoka pripravljenost
se kaže v tem, da se jim ne mudi iz službe, ampak delovno mesto zapustijo, ko je delo
kvalitetno in dokončno opravljeno, so izredno samodisciplinirani in samoiniciativni, se
sami javijo za dodatno delo, nalogam zelo težko rečejo ne, radi pomagajo drugim in
podobno. Zavzeti zaposleni bodo najverjetneje zagovorniki organizacije, lojalnost bodo
izkazovali tako znotraj kot tudi zunaj nje. Organizacijo bodo predstavili v najboljši
možni luči, pa čeprav obstaja možnost, da ni vse tako popolno, kot se sliši. Trudili se
bodo, da bi kupcu, partnerjem in prijateljem zadevo čim bolje predstavili, kar kaže na
pojem zagovorništva (Bowles & Cooper, 2009, str. 4).
Največkrat se pokaže, da imajo zavzeti zaposleni visoko mero morale. Zavzetost
namreč predstavlja rezultat visoke morale, do katere pride, kadar zaposleni fizične in
psihične pogoje delovnega okolja zaznavajo pozitivno in se dobro počutijo. Z visoko
stopnjo morale se uveljavijo določena vedenja (zagovorništvo, samodisciplina, pomoč
sodelavcem in podobno), ki jih skupaj poimenujemo zavzetost. Za zavzete zaposlene je
značilna visoka morala (Bowles and Cooper, 2009, str. 6).

2.6 Zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih
Zadovoljstvo zaposlenih lahko delimo na pozitivno in negativno, predznak pa je
odvisen od vsakega zaposlenega posameznika. Zadovoljstvo izkazujemo na več
načinov, in sicer: velik pomen zadovoljnega delavca prinaša plača, a vendar se
vedno večji pomen, predvsem pri srednjem in višjem managementu, namenja
prostemu času, zelo pomembni dejavniki zadovoljstva pa so tudi izobraževanje,
možnost napredovanja, količina prejetih informacij, možnost dobre, hitre
komunikacije, itd.
Ko se vsi zgoraj našteti dejavniki združijo, lahko govorimo o splošni stopnji
zadovoljstva zaposlenega (Bowles & Cooper, 2009, str. 3). Potrebno je poudariti, da
lahko tudi nezavzet delavec kaže visoko stopnjo zadovoljstva v svoji organizaciji, saj
mu organizacija ponuja kar nekaj bonitet, kot so redna plača, koriščenje dopusta,
nagrade itd. Nekateri zaposleni uživajo v ponujenih možnostih in s tem kažejo na
visoko stopnjo zadovoljstva, vendar pa je njihov doprinos organizaciji lahko
zanemarljiv predvsem v smislu inovativnosti, produktivnosti in kreativnosti. Če nam
kljub temu uspe, da imamo zadovoljnega zaposlenega, smo kot organizacija uspeli
napraviti korak naprej (Robertson- Smith & Markwick, 2009, str. 49).
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2.7 Zavzetost in pripadnost zaposlenih
Pripaden zaposlen je tisti, ki kaže pripradnost na način zastavljenih lastnih ciljev v
organizaciji. Pripadnost se kaže tudi v pripravljenosti na delo, ne zanima ga neuspeh,
strmi in deluje v znak uspeha, vztraja in daje predloge za spremembe. Nenehno jih
spremlja občutek in želja, da morajo organizaciji pomagati do končnega skupnega cilja
(Dicke et al., 2007, str. 8). Zavzetost zaposlenih bi lahko bila odraz pripadnosti
zaposlenih, tukaj ciljajo v organizaciji Gallup predvsem na samoizražanje in strast
(Robertson-Smith & Markwick, 2009, str. 50).
Mnogi avtorji so mnenja, da zavzetost predstavlja nekaj povsem drugega kot
pripadnost, saj jo opišejo kot predhodnico pripadnosti (Welch, 2011, str. 337). Razlike
pri pojmovanju se kažejo tako pri merjenju kot v definiciji obeh konceptov. S pomočjo
trokomponentne mere najpogosteje merimo pripradnost (Welch, 2011, str. 337).

2.8 Zavzetost in deloholizem
Deloholizem je nasprotno stanje od zavzetosti za delo, kjer človek uživa ob delu
samem; zanima in vleče ga sam proces dela, zato se mu popolnoma preda,« pravi
Pšeničnyjeva. Tudi ljudje, v celoti predani delu, ki pri delu uživajo, lahko delajo mnogo
več, kot je potrebno. V to jih ne žene strah, občutek krivde ali odgovornost, ampak
veselje do dela in delovanja (Andreja Pšeničny, 2014).
Strast do dela je tista, ki dela zaposlene zavzete. Poznamo dve vrsti strasti, prva je
usklajena strast, drugo pa imenujemo obsesivna strast. Pri usklajeni strasti ima
zaposleni popolni nadzor nad delom, delo pa zajema pomemben del življenja
zaposlenega, medtem ko pri obsesivni strasti delo nadzoruje zaposlenega, kar lahko v
visokem odstotku vodi v nezadovoljstvo, frustracijo ali celo depresijo. Pri obsesivni
strasti lahko pride tudi do izgorelosti, kar pa ima tako za posameznika kot tudi
organizacijo dolgoročno zelo negativen pomen.
Scott, Moore in Miceli (1997, str. 292) navajajo tri značilnosti deloholizma. Prva
značilnost se kaže v vedenju, deloholiki so izjemno delavni, za delo porabijo ogromno
časa. Deloholiki se izjemno težko odpoveju delu in nenehno vztrajajo pri njem, misli jim
nenehno uhajajo k delu, tudi izven delovnega časa.
S pomočjo predstavljenih teorij lahko opredelimo razlimo med deloholizmom in
zavzetostjo. Deloholizmu manjka zabavna komponenta do dela, katera se zazna pri
zavzetosti. Zavzeti zaposleni čutijo pri svojem delu posebno strast in pozitivna čustva,
medtem, ko deloholiki delajo določene stvari, ker so navajeni, ker imajo nenehen
občutek, da morajo delati, pri delu lahko pridejo do izčrpanosti in nekakovostno
opravljenega dela. (Gorgievski and Bakker, 2010, str. 266).
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3 RAVNI ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH
Zaposleni so psihološko in čustveno navezani na organizacijo in svoje delo. Le tako so
pri svojem delu uspešni in učinkoviti. Zavzetost vpliva na ekonomske rezultate,
produktivnost in fluktuacijo zaposlenih. Pomembno je, da poznamo zaposlene, da
vemo, kam jih uvrstiti in jih kasneje usmerjati k boljšemu delovanju, v kolikor se izkaže,
da so nezavzeti. Predstavili bomo tri ravni zavzetosti zaposlenih.

3.1 Zavzeti zaposleni
Zavzeti zaposleni so tisti, ki opravljajo svoje delo z veliko strastjo, čutijo globoko
povezanost z organizacijo, so izvor inovacij in pomagajo pri razvoju organizacije.
Organizaciji predstavljajo visok potencial in možnost, da se lahko nanje zanesejo ob
kakršni koli pomoči. Trudijo se, da svoje delo opravijo čim bolje, pripravljeni so v
vsakem trenutku pomagati sodelavcu, pomembno jim je, da skupaj pridejo do cilja in z
rezultati razveselijo svoje nadrejene. O svojem delu radi govorijo tudi izven službe,
nenehno in v vsaki situaciji iščejo rešitve za izboljšanje.

3.2 Nezavzeti zaposleni
Nezavzeti zaposleni običajno naredijo le tisto, kar morajo, so delno odsotni in delujejo
po liniji najmanjšega odpora. V delo sicer vlagajo svoj čas, ne pa tudi strasti in energije.
Svojo zaposlitev dojemajo kot izmenjavo časa za plačilo. Ponavadi v službo prihajajo
nejevoljni, prihod v in odhod iz službe je ob istem času, ne glede na naravo dela, želijo
izkoristiti svoj čas za odmor, nimajo želje po sodelovanju z drugimi v organizaciji.
Nezavzeti zaposleni za organizacijo in kolektiv kot taki niso moteči, saj molče opravljajo
svoje delo in načeloma ne kritizirajo (Cataldo, 2011, str. 6). Na delovnem mestu se ne
zmenijo za stranke, za dobičkonosnost, lojalnost organizaciji, podporo in pomoč
sodelavcu ter sočutnost. Komaj čakajo, da se delovnik konča, da lahko odhitijo z dela.

3.3 Aktivno nezavzeti zaposleni
Najmanj zaželeni za organizacijo so aktivno nezavzeti zaposleni, ker ne le, da niso
zadovoljni s svojim delom, delovnim okoljem, sodelavci, temveč nezadovoljstvo tudi
aktivno izkazujejo. Vsak dan ponižujejo svoje delo in to prenašajo na svoje sodelavce, ki
jih tudi kritizirajo in se nad njimi znašajo z žaljivkami. S svojim ravnanjem vplivajo na
delovno uspešnost ostalih v organizaciji (Cataldo, 2011, str. 6). Aktivno nezavzeti
zaposleni so v organizaciji z namero, da bi škodili njenemu ugledu. Veliko časa preživijo
na bolniškem dopustu, fluktuacija je pri njih dosti višja kot pri zavzetih zaposlenih.
Uživajo v delovanju proti organizaciji.
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S sliko 3 prikazujemo vse tri zgoraj opisane kategorije zavzetosti zaposlenih.

Slika 3: Kategorije zavzetih zaposlenih

Tri kategorije zavzetosti zaposlenih

1

ZAVZETI zaposleni pri svojem delu izražajo
strast in povezanost z organizacijo.
Organizaciji želijo čim bolj pomagati s svojimi
končnimi izdelki.

2

NEZAVZETI zaposleni niso z mislimi pri delu. V
večini primerov jih delo, ki ga opravljajo ne
zanima, ne interesira. Večino časa so slabe
volje.

3

AKTIVNO NEZAVZETI zaposleni svojo
nezavzetost aktivno izražajo na način, da
rušijo zavzete zaposlene, slabo vplivajo s
svojo negativno energijo.

Vir: Prirejeno po Gallup Inc., 2013, str. 16.

3.4 Zadovoljstvo zaposlenih v povezavi z njihovo zavzetostjo
Mihaličeva navaja definicijo zadovoljstva zaposlenih kot izredno pozitivno stanje
posameznika, ki je rezultat pojmovanja in ocenjevanja delovnega okolja, načina
doživljanja dela, izkušnje pri delu ter načinu občutka vseh elementov dela in delovnega
mesta. Enostavnejše lahko občutek zadovoljstva opišemo kot občutek, ki obdaja
posameznika, da se z veseljem odpravi na delovno mesto, se dnevno veseli novih
izzivov na delovnem področju, se rad vrača med sodelavce, se med njimi dobro počuti
in podobno.
Organizacija je močna le toliko, kolikor je v njej močan človeški kapital. Hitreje in
intenzivneje bodo človeški kapital generirali zadovoljni posamezniki, hitreje bo to
vplivalo na krepitev celotnega intelektualnega kapitala organizacije, večjo
produktivnost in krepitev finančnega kapitala (Mihalič, 2008, str. 4).
Štiri glavne dejavnike, ki vplivajo na moč zadovoljstva pri delu posameznika, sta
opredelila George in Jones. Mednje spadajo osebne značilnosti posameznika,
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značilnosti dela in delovnega mesta, sistem vrednot ter socialni dejavniki dela (George
in Jones 1996, str. 76).
Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je odvisno od več elementov, nekaj teh prikazujemo v
spodnji sliki.
Slika 4: Zadovoljstvo zaposlenih pri delu

Vir: George in Jones (1996, 77).
Veliko ljudi se vpraša kakšna je dejanska razlika med zadovoljstvom na eni in
zavzetostjo na durgi strani. Zadovoljstvo se kaže predvsem v bolj osebni noti, ko
se zaposlen sprašuje in si odgovarja, kaj ga izpopolnjuje, osrečuje in sam stremi k
temu, medtem ko je zavzet zaposlen tisti, ki si želi sodelovati še z drugimi
zaposlenimi in zabeležiti ekipni uspeh. Zavzetost ima večjo veljavnost in
povezavo do skupnih končnih ciljev, kot so: prihodki, rast, razvoj, dobičkonosnost
in podobno.
Dejstvo je, da je lahko zaposlen zadovoljen tudi brez, da bi bil zavzet. Svoje
zadovoljstvo kaže s prejeto redno mesečno plačo, 8-urnim delovnim časom,
urejenim delovnim prostorom in ugodno delovno klimo. Gre za tiste vrste
zadovoljstvo, ki zadovoljuje osebo kot celoto. Zavzet zaposleni pa je v celoti
vključen v svoje delovne naloge in z željo prispevati boljšim poslovnim
rezultatom.
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4

METODE MERJENJA ZAVZETOSTI

4.1 Kadrovski sestanki
Možina pravi, da je sestanek zbor dveh ali več ljudi, ki imajo skupne cilje in kjer je
govorno komuniciranje temeljni način za dosego le-teh. Sestanek je torej ciljno
opredeljen, kar ga ločuje od drugih družbenih srečanj (Možina, 2004, str. 206).
Sestanke štejemo med najpomembnejšo obliko komunikacije v organizaciji. Sestanki so
namenjeni informiranju, reševanju problemov, usposabljanju, obveščanju, spremljanju
stanja organizacije in izboljšanju odnosov med zaposlenimi.

4.2 Opazovanje
Pomembno je, da v organizaciji zaposlene opazujemo. To nalogo največkrat prevzame
vodja, a je za to potrebno veliko časa, saj je potrebno spremljati interakcijo na daljši
rok v okviru delovnih nalog zaposlenih, pri katerih lahko razberemo stopnjo zavzetosti.
Zavzeti zaposleni bodo kazali pristen interes in visoko stopnjo motivacije za dodeljeno
delo. Ob tem bodo samoiniciativni, proaktivni, sodelovali bodo s sodelavci in skušali
preseči cilje. Na drugi strani bomo nezavzetost zelo hitro opazili, saj jo bo zaposleni
kazal s svojim negativnim pristopom k delovni nalogi (Petrick, 2013).

4.3 Zadovoljstvo kupcev
Predpogoj za visoko zavzetost je zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. V
kolikor pri svojih zaposlenih dosežemo, da sta oba kriterija na visoki ravni, potem se
lahko nadejamo, da bodo zaposleni do kupcev dostopnejši, izkazovali jim bodo
naklonjenost s svojo prijaznostjo, postregli jih bodo z nasmehom in tako zadovoljili
vse kupčeve potrebe, ki jih ta ima ob nakupu. Po drugi strani pa se moramo zavedati,
da je nezadovoljen zaposleni težaven pri odnosu s kupci in je največkrat nesramen,
brezobziren, nenatančen, kar pa kupca lahko zmoti in se zaradi tega posledično več ne
bo vrnil (Robbins & Judge, 2007, str. 90). Med zavzetostjo zaposlenih in
zadovoljstvom kupcev obstaja pozitivna korelacija. Kupec bo prej in večkrat kupil
izdelek/storitev od zaposlenega, ki izkazuje že zgoraj navedene pozitivne lastnosti. S
tem zavzet zaposleni pripomore k višjim poslovnim rezultatom od nezavzetega. V
kolikor zaposleni dobi povratno informacijo s strani kupca ali nadrejenega, ga še
dodatno motiviramo in mu dvignemo raven zavzetosti na še višji nivo (Petrick, 2013,
str. 66).
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4.4 Ocenjevanje uspešnosti
Način ocenjevnje uspešnosti predstavlja ocenjevanje zaposlenega večkrat v določenem
časovnem obdobju. Zaposlenim se sporoči povratna informacija o svojih slabostih in
prednostih za določeno obdobje, v katerem je potekalo ocenjevanje. V večini primerov
je ocenjevanje izvedeno s strani vodje oziroma nadrejenega (Gomez-Mejia et al., 2005,
str. 14).
Zavzetost zaposlenih lahko najbolje prikažemo z ocenjevanjem vedenjske uspešnosti
zaposlenih. Ocenjevanje se meri s prihodom na delovno mesto, izvajanje delovnih
nalog, sodelovanje s sodelavci, komunikacijski proces in podobno (Gomez-Mejia et al.,
2005, str. 444).

4.5 Kombiniranje metod
Za merjenje zavzetosti lahko uporabimo že zgoraj naštete metode, in sicer
opazovanje in ocenjevanje zaposlenih ter ju povežemo z anketiranjem zaposlenih.
Glede na rezultate opazovanja in ocenjevanja vodja oziroma oseba, ki je ta del
zavzetosti preverila, sistematično pripravi anketni vprašalnik, s katerim bo pridobila
dodatne podatke za dosego ciljev v organizaciji. Težave pri sestavljanju anketnega
vprašalnika nastanejo predvsem zaradi slabših vprašanj in posledično odgovorov. S
pripravo izgubimo ogromno časa, zato se v večini organizacij poslužujejo že
uveljavljenih standardiziranih vprašalnikov, ki so dostopni vsem. Nekaj od teh jih
bomo opisali na naslednjih straneh.

4.6 GWA (Gallup¨s Q12)
Najpogostejši in največkrat uporabljen vprašalnik za merjenje zavzetosti zaposlenih je
zagotovo Gallup's Q12 vprašalnik. Gallup je sestavil vprašalnik, ki je sestavljen iz 12
vprašanj, do katerih je prišel na podlagi večletnih intervjujev, ki jih je opravil v več
državah s tisoči ljudmi. Leta 1990 je Gallup dokončno oblikoval 12 vprašalnikov in vse
do danes je v raziskavi v različnih državah sodelovalo preko 25 milijonov zaposlenih.
(Gallup, 2013, str. 14).
Vprašalnik temelji na predpostavki, da vsak zaposlen potrebuje 12 temeljnih
elementov na svojem delovnem mestu, ki odražajo občutek rasti in prispevka,
pripadnosti ter tudi čustvene elemente. Meri se s 5-stopenjsko lestvico, lahko pa ga
izvajamo individualno ali skupinsko (Furlani, Jevšnikar, 9, 2013).

4.7 UWES (Ultrecht Work Engagement SCALE)
Vprašalnik je sestavljen iz treh področij, vsako področje pa meri svoj konstrukt
(Robertson-Smith & Markwick, 2009, str. 46). Vseh vprašanj skupaj je 17, od tega se jih
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5 nanaša na predanost, 6 na energijo ter zadnji sklop šestih vprašanj na zanos
(Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006, str. 702). Obstaja tudi kratka verzija
istoimenskega vprašalnika, ki zajema 9 vprašanj, prav tako naj bi ta vprašanja
doprinesla k odličnim rezultatom. S testiranjem vprašalnika so ugotovili, da so vse tri
mere povezane, kar kaže na zanesljivost vprašalnika.
UWES vprašalnik za merjenje zavzetosti zaposlenih smo v magistrskem delu uporabili
tudi sami, saj ima dobre merske enote, lahko ga enostavno in hitro vrednotimo ter
interpretiramo.

4.8 IES vprašalnik o zavzetosti (IES engagement survey)
IES engagement survey vprašalnik zajema 12 vprašanj, s katerimi merimo zavzetost
zaposlenih. Vprašanja se nanašajo na različna področja delovanja zaposlenega, kot so
npr. pripradnost, motivacija, identifikacija z vrednotami organizacije in podobno.
Anketiranciv v vprašalniku ovrednotijo svojo trditev na lestvici od 1 do 5 (RobertsonSmith & Markwick, 2009, str. 44). Nekateri raziskovalci trdijo, da lahko omenjeni
vprašalnik zamenjamo npr z Gallupovim in dobimo ravno tako dobre rezultate, pri
tem pa lahko uporabimo samo 5 izbranih vprašanj (Robinson et al. v Dicke et al.,
2007, str. 7). Drži pa dejstvo, da je testiranje Gallupovega vprašalnika bistveno širše
kot je IES vprašalnik, poleg vsega pa moramo omeniti, da je zavzetost kompleksen
pomen, da bi ga lahko na podlagi 5 vprašanj ovrednotili.
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5

POMEN ZAVZETEGA ZAPOSLENEGA ZA PODJETJE

Trnovec v svojem članku opredeljuje, da se zavzet zaposleni uvršča na prednostni
seznam večine organizacij. Tako poslovni rezultati kot neodvisne raziskave potrjujejo
dejstvo, da zavzet zaposleni v organizaciji doprinese k večji storilnosti in učinkovitosti,
se ob tem trudi biti uspešen, hkrati pa ima vseskozi občutek, da je za organizacijo
pomemben, saj z svojo storilnostjo pripomore k večjemu dobičku in podobno.
Zaposleni največkrat sami poskrbijo za svojo zavzetost, v kolikor vodstvo ustvari
okolje, ki to spodbuja (Trnovec, povzeto po: https://startaj.finance.si/8848294).
V današnjem času se vedno več vlaga v človeški kapital, saj se organizacije zavedajo
njegove moči. Pomembno je, da vsaka organizacija glede na svoje potrebe pripravi
strateški načrt, kako in na kakšen način povzdigniti zaposlenega do te mere, da bo pri
svojem delu v prvi vrsti zadovoljen in posledično tudi zavzet.
Gruban v svojem članku navaja slednje pozitivne posledice zavzetega zaposlenega:














višja produktivnost,
želja po predanosti organizacijske vizije, strategije in ciljev,
zmožnost obdržati ključne kadre,
pripadnost blagovni znamki,
večji ugled organizacije v okolju,
posamezniku so pomembne organizacijske vrednote,
višja dodatna vrednost zaposlenega,
močnejša pripradnost organizaciji,
pozitivna energija pri delu,
občutek za delo v skupini,
manj trenj med zaposlenimi in višja stopnja ohranjanja,
zadovoljne stranke, višja lojalnost,
konstanten, zdrav in trajnostni uspeh.

Vir: Gruban http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/krivi-vodje/.
V naslednji točkah bomo opisali in izpostavili najpomembnejše dejavnike zavzetega
zaposlenega, kot so: inovativnost, produktivnost, zadovoljstvo kupcev in
dobičkonosnost.
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5.1 Inovativnost
Zavzetost vpliva na inovativnost v podjetju, saj je bolj zavzet zaposleni nagnjen k višji
storilnosti in razmišljanju o izboljšavah dosedanjih produktov. Nenehno raziskuje in
išče nove ideje, s katerimi bo pripomogel k višji storilnosti in tako vplival na boljše
ekonomske kazalnike v organizaciji. V procesu globalizacije podjetje ne more biti
uspešno, če se ne uspe prilagoditi potrebam trga, zato je inovativnost eden izmed
vodilnih dejavnikov za uspeh. Podjetje si mora postaviti visoke, a hkrati dosegljive
cilje. Vodstvo organizacije se mora truditi, da od svojih zaposlenih dobi največ, kar
lahko, a hkrati se je potrebno zavedati, da niso vsi naravno nadarjeni za ustvarjalno
razmišljanje. Da lahko izkoristimo potencial zaposlenih, jih moramo v prvi vrsti dobro
poznati ter jim tako razdeliti delovne naloge, pri katerih lahko dosežejo visoke končne
rezultate, ki so tudi bistvo organizacije. Iz raziskave Gallup Management Journal lahko
razberemo, da so zaposleni inovativni, ko jim omogočimo ustvarjanje lastnih idej in
jim pustimo, da lahko izrazijo svojo osebno noto ter ideje tudi realizirajo. Višja stopnja
zavzetosti pripomore h kreiranju novih idej, posledično pa se preko zavzetih
zaposlenih veča generiranje idej preko celotnega delovnega tima. Tako spodbudimo
tudi nezavzete zaposlene, da delijo svoje ideje, ki jih zavzeti zaposleni prepoznajo in
nezavzete spodbudijo k realizaciji (Gallup Management Journal, 2006).

5.2 Dobičkonosnost
Dobiček je posledica uresničevanja zastavljenega cilja, ki bi ga za dosego uspeha
morala imeti vsaka organizacija. Zaposleni morajo razumeti interne procese
organizacije ter se tako truditi zavestno dobro delati in organizaciji dati čim več. A po
drugi strani zaposleni tudi sami pričakujejo, da bodo ob dobičku deležni nagrad.
Cleland et. al povedo, da je dobičkonosnost pojem, ki ni neposredno povezan z
zavzetostjo, ampak se preko nje pokaže posredno, je pa res, da zavzetost v organizaciji
pripomore in vpliva na dobičkonosnost (Robertson-Smith & Markwick, 2009, str. 19)
Leta 2007 je svetovalno finančno podjetje Towers Perrin opravilo raziskavo o prihodkih
poslovanja, v katero so vključili 50 finančnih organizacij in prišli do slednjih ugotovitev:
 Organizacije z visoko zavzetimi zaposlenimi (delež zavzetih zaposlenih je
bil višji od 70 odstotkov) so v časovnem obdobju enega leta dosegle 19,1 %
izboljšavo prihodkov in poslovanja.
 Organizacije z nezavzetimi zaposlenimi (manj kot 70 odstotkov) so v
enakem obdobju kot zavzeti zaposleni beležile kar 32,7 % upad prihodkov
iz poslovanja ter s tem ustvarile izgubo.
Merjenja med zavzetostjo in dobičkonosnostjo se moramo lotiti sistematično, da
ugotovimo, ali je dobičkonosnost dejansko plod zavzetosti zaposlenih, zato to merimo
skozi vnaprej določeno obdobje, rezultate pa primerjamo s tistimi iz prejšnjih let. V
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kolikor je zavzetost posledica povečanja dobičkonosnosti, potem bi naj visoka stopnja
zavzetosti nastopila rahlo pred povečanjem dobičkonosnosti (Robertson-Smith &
Markwick, 2009, str. 20).

5.3 Produktivnost
Produktivnost je za uspešnost velikega pomena. Nemčija, kot ena izmed najbolj
uspešnih gospodarstev, ocenjuje, da je zaradi nezavzetih zaposlenih in zaradi
posledične nizke stopnje produktivnosti na letni ravni izgubila dobrih 100 miljard
evrov. Zviševanje stopnje produktivnosti je v mnogih državah prvotnega pomena za
rast podjetij in posledično ustvarjanje novih delovnih mest (Gallup 2013, str. 94).
Corporate Leadership Council študija (2004) je raziskala, da najbolj zavzeti in predani
zaposleni dosegajo kar 20 % višjo produktivnost pri delu kot njihovi sodelavci. Do
podobnih rezultatov so v svoji raziskavi prišli v raziskovalni organizaciji Watson Wyatt
(2007), kjer so ugotovili, da je pri visoko zavzetih zaposlenih kar dvakrat večja možnost,
da bodo med najproduktivnejšimi v organizaciji.

5.4 Zadovoljstvo kupcev
Znan rek »kupec je kralj« ima za organizacijo vsekakor velik pomen. Dandanes se vsaka
organizacija trudi medse pritegniti čim večje število novih potencialnih kupcev, še večji
poudarek pa daje temu, da kupce tudi obdrži. Vez lahko v visokem odstotku uspejo
obdržati prav zavzeti zaposleni. Današnji kupci so izredno zahtevni. Trg ponuja vedno
več, konkurenca je ogromna, tehnologija se razvija in sklenemo lahko, da je kupec
dandanes iz dneva v dan bolje informiran, občutljiv in izbirčen, zato je še kako
pomembna visoka zavzetost in hkrati zadovoljstvo zaposlenega, ki se zna kupcu
približati, mu svetovati, izdelek oz. storitev prodati ter s pravimi pristopi poskrbeti, da
se bo kupec znova in znova rad vračal. Gallup je s pomočjo raziskav odkril, da na
zadovoljstvo kupcev vpliva pripravljenost zaposlenih na spremembe, kar se kaže v
pripravljenosti učiti se novih stvari in rasti, saj le na ta način lahko ustrežemo kupčevim
nenehno spreminjajočim se potrebam. Gallupova raziskava je pokazala, da se 85 %
zavzetih zaposlenih strinja, da imajo sposobnost vpliva na stranke, medtem, ko je
raven strinjanja s to trditvijo pri aktivno nezavzetih zgolj 19 %. Na podlagi raziskave je
Gallup odkril, da zavzeti zaposleni bolj verjetno najdejo kreativno pot za reševanje
problemov s kupci, prav tako pa znajo vključiti kupce v iskanje inovativnih storitev
(Gallup Management Journal, 2006).
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6

RAZISKAVA O ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU
JAGROS, D.O.O.

6.1 Predstavitev podjetja Jagros, d.o.o.
Podjetje Jagros, d.o.o. je hitro rastoče slovensko družinsko podjetje, poznano pod
imenom Trgovine Jager. Ustanovitelj in direktor podjetja je Franc Jager. Podjetje se
lahko predstavi z devetiintridesetimi (39) poslovalnicami v pretežno vzhodni in
severovzhodni Sloveniji. Glavna dejavnost podjetja je prodaja živilskega in
neživilskega blaga. V sklopu posamezne poslovalnice se nahaja oddelek živil, tehnike,
tekstila in gostinstva. Podjetje Jagros, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1989. Tedaj so
pričeli poslovati s štirimi zaposlenimi, danes pa podjetje zaposluje preko 500 ljudi.
Trgovine Jager so pri potrošnikih prepoznane po kakovostnih izdelkih, nizkih cenah ter
usposobljenih, prijaznih prodajalcih. V podjetju se zavedajo, da so zaposleni ključ do
uspeha, zato jim nudijo varno in stabilno delovno okolje. Želijo, da se zaposleni dobro
počutijo v delovnem okolju in da opravljajo svoje delo z ljubeznijo ter gojijo pozitiven
odnos do strank, ki postajajo vedno zahtevnejše.
Nizke cene, kakovostno opravljene storitve ter prijazen, usposobljen kader nedvomno
pripomore k pridobivanju zaupanja kupcev. Trudijo se, da na policah poleg širokega
asortimaja, ki je v večini uvožen (70 %), ponujajo blago slovenskih proizvajalcev, saj
želijo, da ima kupec na voljo domača in sveža živila. Neprestano se trudijo izboljšati
kakovost storitev ter vzdrževati široko blagovno ponudbo z nižjimi cenami kot
konkurenca.

6.2 Vizija podjetja Jagros, d.o.o.
Podjetje Jagros, d.o.o. želi biti ena boljših trgovskih verig na področju vzhodne in
severno vzhodne Slovenije ter postopoma osvojiti še ostale dele države. Prepoznavni
želijo biti po nizkih cenah, odlično opravljenih trgovskih storitvah, kakovostnih
izdelkih, prijaznih zaposlenih in zadovoljnih kupcih.

6.3 Poslanstvo podjetja Jagros, d.o.o.
Pri podjetju menijo, da mora poslanstvo vedno temeljiti na napredku. Njihovo
poslanstvo je zadovoljiti potrebe kupcev predvsem s poudarkom na kakovosti
trgovskega blaga in konkurenčnih cenah. Zaposlenim želijo še naprej zagotavljati varno
in prijetno delovno okolje z možnostjo osebnega in strokovnega razvoja. Želijo ostati
hitro rastoče, zelo dobro organizirano podjetje, ki temelji na odgovornosti do
zaposlenih ter odgovornem odnosu do naravnega in družbenega okolja.
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6.4 Opredelitev področja
V magistrskem delu smo si za glavni raziskovalni problem zastavili merjenje zavzetosti
in zadovoljstva v podjetju Jagros, d.o.o. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo naredili
raziskavo o zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih. S pomočjo dveh standardiziranih
vprašalnikov smo pridobljene odgovore kasneje analizirali in diskutirali ter opredelili
strateške smernice za izboljšave.
Opredelili smo pojem zavzetega in zadovoljnega zaposlenega. S pomočjo strokovne
literature smo podrobno spoznali pomen takšnih zaposlenih ter s tem pripomogli k
boljšemu razumevanju empiričnega dela naloge.
Zavzeti in zadovoljni zaposleni z visoko delovno učinkovitostjo, inovativnostjo,
lojalnostjo in podobnim vodijo organizacijo do boljših rezultatov. V organizaciji igrajo
pomembno vlogo, na drugi strani pa nam predstavljajo velik izziv nezavzeti in
nezadovoljni zaposleni, ki organizaciji prinašajo zaostanek v razvoju in rasti.

6.5 Cilji raziskave
V magistrskem delu smo s pomočjo raziskave ugotavljali stanje na področju zavzetosti
in zadovoljstva zaposlenih v organizaciji Jagros, d.o.o.
Cilji v empiričnem delu raziskave so bili:







s pomočjo vprašalnika pridobiti podatke o zavzetosti in zadovoljstvu
zaposlenih v podjetju,
raziskati vzroke, ki negativno vplivajo na zavzetost in zadovoljstvo
zaposlenih v podjetju,
podati končne ugotovitve raziskave in predstaviti predloge izboljšav v
podjetju Jagros, d.o.o.,
ugotoviti, ali obstaja korelacija med zadovoljstvom in zavzetostjo pri
zaposlenih v podjetju Jagros, d.o.o.,
ugotoviti, ali obstaja statistično značilna razlika zavzetosti med
zaposlenimi na upravi in v trgovini v podjetju Jagros, d.o.o.,
preveriti hipoteze.

6.6 Hipoteze
V magistrskem delu smo preverjali tri (3) hipoteze:
H1: povprečna zavzetost zaposlenih na upravi se statistično značilno razlikuje od
zaposlenih v trgovini.
H2: zavzetost žensk se statistično značilno razlikuje od zavzetosti moških.
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H3: obstaja statistično značilna pozitivna korelacija med stopnjo zadovoljstva in
stopnjo zavzetosti zaposlenih.
Za preverjanje hipotez H1 in H2 smo uporabili t-test za dve neodvisni skupini (v
primeru hipoteze H1 sta to skupini zaposlenih na upravi in zaposlenih v poslovalnicah,
v primeru hipoteze H2 pa so to moški in ženske). Hipotezo H3 smo preverili s pomočjo
korelacijskega koeficienta, za katerega smo preverili, ali je statistično značilno višji od
0. Vse tri hipoteze smo preverjali pri petodstotnem maksimalno dopustnem tveganju.
Predpostavjamo, da so pogoji za uporabo parametričnega t-testa izponjeni.

6.7 Omejitve raziskave
V raziskavi smo se osredotočili na organizacijo Jagros, d.o.o. V anketnem vprašalniku so
sodelovali zaposleni v omenjeni organizaciji. V raziskavo smo jih vključili 203, izbrani pa
so bili naključno.

6.8 Potek raziskave
6.8.1 Metode zbiranja podatkov
Do podatkov v empiričnem delu smo prišli z anketnim vprašalnikom, ki smo ga poslali
preko elektronske baze naključnim zaposlenim v organizaciji Jagros, d.o.o. Pred
reševanjem so bili zaposleni osveščeni o načinu in poteku izpolnjevanja anketnih
vprašalnikov. Uporabljena je bila 5-stopenjska Likertova lestvica, ki je merila zavzetost
od sploh se ne strinjam do popolnoma se strinjam, pri zadovoljstvu pa smo uporabili
merila od »zelo nezadovoljen« do »zelo zadovoljen«. Raziskava je bila presečna in
anonimna.
6.8.2

Metode analiziranja podatkov

Pridobljene podatke smo s pomočjo anketnih vprašalnikov statistično obdelali s
programom SPSS. Za opis posameznik spremenljivk smo uporabili deskriptivno
statistiko (srednje vrednosti, mere variabilnost, asimetrije in sploščenosti). Za
oblikovanje konstruktov zavzetosti ter zadovoljstva pri delu smo uporabili faktorsko
analizo in preverili zanesljivost in veljavnost merjenja (Cronbach α).

6.9 Rezultati raziskave
V nadaljevanju magistrskega dela bomo predstavili pridobljene rezultate. Najprej smo
analizirali rezultate o zaposlenih v omenjeni organizaciji, kasneje pa smo preverili še
vse tri hipoteze.
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6.9.1

Opis vzorca

V anketi na temo zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih je v organizaciji Jagros, d.o.o.
sodelovalo 203 ankentirancev.
Tabela 1: Spol zaposlenenih v vzorcu zaposlenih v podjetju Jagros, d.o.o
Moški

51

25,1

Ženske

152

74,9

Skupaj

203

100

Iz tabele 1 lahko razberemo, da je v vzorcu zajetih več žensk, kar 152 (74,9 %), delež
moških pa predstavlja približno četrtino celotnega vzorca, in sicer 51 (25,1 %). Skupen
vzorec anketirancev je znašal 203. V našem primeru gre za reprezentativen vzorec, saj
je približno takšno tudi razmerje v celotni organizacija Jagros, d.o.o.
Tabela 2: Starost zaposlenih v vzorcu zaposlenih v podjetju Jagros, d.o.o
Spremenljivka

Frekvenca

Odstotek

Do 30 let

57

28,1

Nad 30 do 40
let

82

40,4

Nad 40 do 50
let

50

24,6

Nad 50 let

14

6,9

Skupaj

203

100

Največ anketirancev je v starosti od 30 do 40 let, teh je 82 (40,4 %), sledijo jim do 30
let, teh je 57 (28,1 %), za njimi so med 40 in 50 let, ki jih je 50 (24,6 %), najmanj pa je
tistih nad 50 let, in sicer 14 (6,9 %).
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Tabela 3: Stopnja izobrazbe zaposlenih v vzorcu zaposlenih v podjetju Jagros,
d.o.o
Spremenljivka

Frekvenca

Odstotek

Dveletna šola in
manj

6

3,0

Poklicna triletna
šola

40

19,7

Srednja šola

90

44,3

Višja

39

19,2

Visoka

25

12,3

Magisterij

3

1,5

Doktorat

0

0

Skupaj

203

100

Stopnja izobrazbe nam pokaže, da je največ tistih s končano srednjo šolo, in sicer 90,
kar predstavlja visok odstotek (44,3 %), sledijo jim tisti s poklicno triletno šolo 40 (19,7
%), za njimi so tisti z višjo šolo 39 (19,2 %). Anketirancev z visoko izobrazbo je 25 (12,3
%), tistih z dveletno šolo ali še nižjo izobrazbo 6 (3,0 %), najmanj pa je anketirancev z
magisterijem, in sicer so to trije (1,5 %).
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Tabela 4: Pogodbeno razmerje v vzorcu v organizaciji Jagros, d.o.o.
Spremenljivka

Frekvenca

Odstotek

Nedoločen čas

121

59,6

Določen čas

61

30,0

Drugo

21

10,3

Skupaj

203

100

Kot je razvidno iz zgornje tabele 4 pogodbenega razmerja v organizaciji Jagros, d.o.o.
za celoten vzorec, je največ tistih anketirancev, ki so zaposleni za nedoločen čas. Teh je
kar 121 (59,6 %), sledijo jim zaposleni s pogodbo za določen čas, ki jih je 61 (30,0 %).
Najmanj je tistih, ki spadajo med druge možnosti zaposlitve (21), kar predstavlja
najnižji odstotek, in sicer 10,3 %.
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6.9.2

Preverjanje hipoteze H1

Preverjali smo H1: povprečna zavzetost zaposlenih na upravi se statistično značilno
razlikuje od zaposlenih v trgovini.
Tabela 5: Zavzetost zaposlenih v vzorcu v organizaciji Jagros, d.o.o.

Zavzetost zaposlenih
1. Pri svojem delu
prekipevam od energije.
2. Zdi se mi, da delo
opravljam z določenim
smislom in namenom.
3. Kadar delam, mi čas beži.
4. Pri svojem delu se
počutim močnega in
živahnega.
5. Nad svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, želim
oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo,
ki ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma
predan/a.
12. Dalj časa lahko opravljam
delo.
13. Zame je delo, ki ga
opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, se v
delo popolnoma
zatopim.
15. Na delu sem duševno
pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem
delu.
17. Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.

N

Povpreč
na
vrednost

Standardni
odklon

Koeficient
variacije(%)

203

3,28

0,936

28,53

203

3,53

0,987

27,96

203

3,63

1,093

30,11

203

3,46

0,976

28,20

203

3,35

0,956

28,53

203

3,14

1,010

32,16

203

3,34

0,938

28,08

203

3,33

0,935

28,07

203

3,45

0,907

26,28

203

3,59

0,943

26,27

203

3,59

1,017

28,32

203

3,61

0,915

24,34

203

3,50

0,958

27,37

203

3,47

0,935

26,94

203

3,57

0,922

25,82

203

3,38

0,970

28,69

203

3,65

0,976

26,73

V Tabeli 5 so predstavljeni rezultati (srednje vrednosti, standardni odklon in koeficienti
variacije) gleda na sklop trditev, s katerimi smo merili delovno zavzetost zaposlenih.
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Trditev je bilo skupaj 17, anketiranci so ocenjevali zavzetost po posameznih trditvah s
pomočjo Likartove 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni »popolnoma se ne strinjam« in
5 »popolnoma se strinjam«. Med vsemi trditvami ima najvišjo povprečno vrednost:
»Tudi, ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam,« in sicer 3,65. Najnižjo vrednost ima
trditev: »Kadar delam, pozabim na okolico okoli sebe,« in sicer 3,14. Po pregledu
srednjih vrednosti lahko rečemo, da bi pričakovali višje vrednosti. Hiter pregled nam
kaže, da so delavci vztrajni pri delu, vendar ne povsem predani delu. V našem primeru
lahko rečemo, da so zadostno zavzeti.
Faktorska analiza za večdimenzionalno spremenljivko zavzetosti
Tabela 6: Analiza odvisnosti med spremenljivkami za trditve zavzetosti
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

,878
1222,108

df

136

Sig.

,000

Analiza odvisnosti med spremenljivkami za trditve zavzetosti kaže na smiselnost
faktorske analize, kar potrjuje tudi Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec (KMO), ki je večji od
0,5 (KMO=0,878).

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Factor

Total

% of
Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of
Variance

Cumulative %

1

6,190

36,410

36,410

5,074

29,848

29,848

2

1,472

8,656

45,065

1,062

6,246

36,093

3

1,131

6,654

51,720

1,146

6,741

42,834

4

1,097

6,454

58,174

,773

4,550

47,384

5

,899

5,287

63,461

6

,865

5,088

68,549

Tabela 7: Določitvena tabela faktorjev
Tabela nam omogoča izbiro faktorjev. Čeprav nakazuje, da bi lahko vzeli štiri faktorje,
smo se po predhodnem pregledu literature (Mills, 2011) odločili, da bomo vzeli le tri.
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Tabela 8: Matrika pojasnjenosti faktorskih uteži komponent ortogonalne rotacije
(Varimax)
Faktor
1
Pri svojem delu prekipevam od energije.

2

3

0,453

Zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in 0,745
namenom.
Kadar delam, mi čas beži.

0,727

Pri svojem delu se počutim močnega in živahnega.

0,726

Nad svojo službo sem navdušen/a.

0,500

Kadar delam, pozabim na okolico okoli sebe.

0,745

Moje delo me navdušuje.

0,688

Ko zjutraj vstanem, želim oditi na delo.

0,629

Ko intenzivno delam, sem srečen/a.

0,546

Sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam.

0,542

Delu sem popolnoma predan/a.

0,522

Dalj časa lahko opravljam delo zavzeto.

0,614

Zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv.

0,581

Medtem ko delam, se v delo popolnoma zatopim.

0,565
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Na delu sem duševno pripravljen/a.

0,633

Zelo težko se odpovem delu.

0,775

Tudi, ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam.

0,453

Tabela 9: Faktor 1: Povezanost z delom
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,857

8

Cronbach alfa nam kaže, da je zanesljivost zgledna, saj znaša več kot 0,8. V našem
primeru je 0,857 in zajema 8 trditev. Na podlagi izkušenj in literature smo se odločili za
poimenovanje faktorja: Povezanost z delom.
Tabela 10: Trditve v povezavi s faktorjem 1 glede zavzetosti
Item-Total Statistics
ZAVZETOST ZAPOSLENIH

Sem ponosen/a na delo, ki ga
opravljam.
Delu sem popolnoma predan/a.
Dalj časa lahko zavzeto delam.
Zame je delo, ki ga opravljam, velik
izziv.
Medtem ko delam, se v delo
popolnoma zatopim.
Zdi se mi, da delo opravljam z
določenim smislom in namenom.
Kadar delam, mi čas beži.
Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

24,80

24,342

,584

,841

24,79
24,78

23,628
24,473

,606
,592

,839
,840

24,89

24,187

,590

,840

24,92

24,535

,566

,843

24,86

23,414

,656

,833

24,75

23,312

,582

,842

24,92

23,789

,625

,836
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Tabela 11: Faktor 2: Predanost delu
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,710

N of Items
5

Cronbach alfa nam kaže, da je naša zanesljivost zelo dobra, saj je med 0,70 in 0,80. V
tem primeru znaša 0,710 in zajema 5 trditev. Na podlagi izkušenj in literature smo
drugi faktor poimenovali: Predanost delu.
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Tabela 12: Trditve v povezavi s faktorjem 2 glede zavzetosti
Item-Total Statistics
ZAVZETOST
ZAPOSLENIH

Scale Mean if
Item Deleted

Pri svojem delu prekipevam
od energije.
Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
Na delu sem duševno
pripravljen/a.
Zelo težko se odpovem
delu.
Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, pri delu vztrajam.

Tabela

13:

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

14,05

7,259

,426

,678

13,88

7,342

,431

,676

13,76

6,785

,551

,627

13,95

6,819

,498

,649

13,69

7,086

,432

,677

Faktor

3:Vztrajnost pri delu
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,657

4

Cronbach alfa nam kaže, da je naša zanesljivost zmerna, saj se nahaja med 0,60 in 0,70.
V našem primeru znaša 0,657 in zajema 4 trditve. Na podlagi izkušenj in literature smo
tretji faktor poimenovali: Vztrajnost pri delu.

Tabela 14: Trditve v povezavi s faktorjem 3 glede zavzetosti
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Nad svojo službo sem
navdušen/a.
Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
Moje delo me navdušuje.
Ko zjutraj vstanem, si želim
oditi na delo.

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

9,90

4,766

,381

,627

10,11

4,477

,414

,606

9,82

4,278

,543

,516

9,93

4,702

,417

,602
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Tabela 15: Zavzetost zaposlenih na upravi organizacije Jagros, d.o.o.

N

Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

Koeficient
variacije
(%)

1. Pri svojem delu prekipevam
od energije.

21

3,38

0,669

20,68

2. Zdi se mi, da delo opravljam
z določenim smislom in
namenom.

21

3,86

1,014

26,26

21

4,10

0,944

23,02

21

3,67

0,856

23,32

21

3,67

0,796

21,68

21

3,67

1,017

27,71

21

3,57

0,926

25,93

21

3,33

0,913

27,41

21

3,43

0,870

25,36

21

3,86

0,727

18,33

21

4,05

0,865

16,04

12. Dalj časa lahko opravljam
delo zavzeto.

21

3,90

0,944

24,20

13. Zame je delo,
ki ga
opravljam, velik izziv.

21

4,00

0,949

23,72

14. Medtem ko delam, se v
delo popolnoma zatopim.

21

3,76

0,889

23,64

21

3,62

1,024

28,28

21

3,33

1,017

30,54

21

3,90

0,944

24,05

Zavzetost zaposlenih

3. Kadar delam, mi čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, želim
oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo,
ki ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma
predan/a.

15. Na delu sem duševno
pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem
delu.
17. Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.

37

Tabela 16: Zavzetost zaposlenih v trgovinah organizacije Jagros, d.o.o.

N

Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

Koeficient
variacije(%)

1. Pri svojem delu prekipevam
od energije.

182

3,27

0,963

29,4

2. Zdi se mi, da delo opravljam
z določenim smislom in
namenom.

182

3,49

0,979

28,1

182

3,58

1,099

30,7

182

3,44

0,988

28,7

182

3,32

0,968

29,2

182

3,08

0,994

32,3

182

3,42

0,941

27,5

182

3,32

0,940

28,3

182

3,46

0,914

26,4

182

3,56

0,962

27,0

182

3,54

1,022

28,9

182

3,57

0,908

25,4

182

3,44

0,944

27,4

182

3,44

0,937

27,2

182

3,57

0,912

25,6

182

3,39

0,967

28,5

182

3,62

0,978

27,01

3. Kadar delam, mi čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, želim
oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo, ki
ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma
predan/a.
12. Dalj časa lahko opravljam
delo zavzeto.
13. Zame je delo, ki ga
opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, se v
delo popolnoma zatopim.
15. Na delu sem duševno
pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem
delu.
17. Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.
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Tabela 17: T-test neodvisnih spremenljivk, primerjava zavzetosti med zaposlenimi v
upravi in v trgovini

t
1. Pri svojem delu prekipevam od
energije.
2. Zdi se mi, da delo opravljam z
določenim smislom in
namenom.
3. Kadar delam, mi čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, želim oditi
na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo, ki
ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma
predan/a.
12. Dalj časa lahko opravljam delo
zavzeto.
13. Zame je delo, ki ga opravljam,
velik izziv.
14. Medtem ko delam, se v delo
popolnoma zatopim.
15. Na delu sem duševno
pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem delu.
17. Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.

P-vrednost

0,517

0,606

1,626

0,106

2,075

0,039*

1,010

0,314

1,586

0,114

2,568

0,011*

0,711

0,478

0,042

0,966

-0,131

0,896

1,378

0,170

2,192

0,030*

1,572

0,118

2,587

0,010*

1,501

0,135

0,249

0,803

-0,253

0,803

1,288

0,199

Tabela 17 prikazuje, da obstajajo statistično značilne razlike med zavzetostjo med
delavci v trgovini in delavci v upravi pri trditvah »Kadar delam, mi čas beži,« (P=0,039),
»Kadar delam, pozabim na okolico okoli sebe,« (P=0,011), »Delu sem popolnoma
predan/a,« (P=0,030), »Zame je delo, ki ga opravljam, izziv,« (P=0,010). Pri vseh ostalih
39

vprašanjih ni bilo odkritih statistično značilnih razlik. Pri vseh trditvah je povprečna
vrednost na upravi višja kot v trgovinah. Na podlagi rezultatov lahko za opredeljene
trditve rečemo, da so bolj zavzeti zaposleni na upravi.
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Tabela 18 :T-test neodvisnih spremeljivk, primerjava zavzetosti zaposlenih med faktorji

T

P-vrednost

Povezanost z delom

2,556

0,011

Predanost k delu

0,640

0,516

Vztrajnost pri delu

0,643

0,193

za zaposlene v upravi in trgovini
Glede na rezultate, lahko trdimo, da obstajajo statistično značilne razlike med
zavzetostjo zaposlenih na upravi in v trgovini, kar se kaže pod trditvijo faktorja
»Povezanost z delom« (P=0,011).
Hipotezo H1, da se povprečna zavzetost zaposlenih na upravi statistično značilno
razlikuje od zaposlenih v trgovini, lahko delno potrdimo, saj se zavzetost statistično
značilno razlikuje v enem od treh faktorjev.
Tabela 19: Povprečna vrednost skupin

Povprečna vrednost
Povezanost z delom

Trgovina

-0,0604

Uprava

0,5209

Iz povprečnih vrednosti faktorjev v obeh skupinah zaposlenih izhaja, da je povprečna
vrednost faktorja Povezanost z delom v upravi 0,5209 in je v povprečju višja od
zaposlenih v trgovini, kjer znaša -0,0604.
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6.9.3 Preverjanje hipoteze H2
Preverjali smo hipotezo H2: zavzetost žensk se statistično značilno razlikuje od
zavzetosti moških
Tabela 20: Zavzetost zaposlenih med moškim spolom v podjetju Jagros, d.o.o.

Zavzetost zaposlenih
1. Pri svojem delu prekipevam
od energije.
2.

Zdi se mi, da delo
opravljam z določenim
smislom in namenom.

3. Kadar delam, mi čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, želim
oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo,
ki ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma
predan/a.
12. Dalj časa lahko opravljam
delo zavzeto.
13. Zame je delo, ki ga
opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, se v
delo popolnoma zatopim.
15. Na delu sem duševno
pripripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem
delu.
17. Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.

N

Povpreč
na
vrednost

51

3,22

0,901

28,0

51

3,59

0,942

26,2

51

3,65

1,197

32,8

51

3,39

0,896

26,4

51

3,39

0,896

26,4

51

3,18

0,974

30,6

51

3,51

0,903

25,7

51

3,33

0,973

29,2

51

3,39

0,896

26,4

51

3,76

0,960

25,5

51

3,67

0,931

25,3

51

3,66

0,982

26,8

51

3,34

0,961

28,8

51

3,51

0,946

27,0

51

3,51

0,903

25,7

51

3,29

0,986

30,0

51

3,39

1,021

30,1
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Standardni
odklon

Koeficient
variacije
(%)

Rezultati v zgornji tabeli prikazujejo zavzetost zaposlenih med moškimi zaposlenimi v
organizaciji Jagros, d.o.o. Najvišjo vrednost je imela trditev: »Sem ponosen/na na delo,
ki ga opravljam,« kar nakazuje, da so zaposleni moškega spola v organizaciji predani
delu, vendar ne povsem zadovoljni, kar nakazujejo nižje vrednosti ostalih trditev.
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Tabela 21: Zavzetost zaposlenih med ženskim spolom v podjetju Jagros, d.o.o.

Zavzetost zaposlenih
1. Pri svojem delu prekipevam
od energije.
2.

Zdi se mi, da delo
opravljam z določenim
smislom in namenom.

3. Kadar delam, mi čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, želim
oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo,
ki ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma
predan/a.
12. Dalj časa lahko opravljam
delo zavzeto.
13. Zame je delo, ki ga
opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, se v
delo popolnoma zatopim.
15. Na delu sem duševno
pripripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem
delu.
17. Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.

N

Povpreč
na
vrednost

152

3,30

0,949

28,75

152

3,51

1,003

28,06

152

3,63

1,060

29,20

152

3,49

1,003

28,7

152

3,34

0,977

29,3

152

3,13

1,025

32,7

152

3,41

0,952

27,9

152

3,32

0,925

27,9

152

3,47

0,913

26,3

152

3,53

0,934

26,5

152

3,57

1,046

29,3

152

3,59

0,894

24,9

152

3,55

0,955

26,9

152

3,46

0,934

27,0

152

3,59

0,930

25,9

152

3,41

0,966

28,3

152

3,73

0,949

25,4

Standardni
odklon

Koeficient
variacije
(%)

Rezultati v tabeli 21 prikazujejo zavzetost zaposlenih med ženskim spolom v
organizaciji Jagros, d.o.o. Najvišjo vrednost je imela trditev: »Tudi, ko stvari ne gredo,
na delu vztrajam,« kar nakazuje na vztrajnost pri delu, glede na druge trditve pa ne
moremo govoriti o visoki zavzetosti na delovnem mestu.
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Tabela 22: T-test neodvisnih spremenljivk zavzetosti med zaposlenimi med moškimi in
ženskami v podjetju Jagros, d.o.o.

T

P-vrednost

-0,573

0,567

2. Zdi se mi, da delo opravljam z
določenim
smislom
in
namenom.

0,511

0,610

3. Kadar delam, mi čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, želim
oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo, ki
ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma
predan/a.
12. Dalj časa lahko opravljam delo
zavzeto.
13. Zame je delo, ki ga
opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, se v delo
popolnoma zatopim.
15. Na delu sem duševno
pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem delu.

0,124

0,910

-0,598

0,550

0,323

0,747

0,314

0,754

0,670

0,503

0,072

0,942

-0,554

0,580

1,481

0,140

0,612

0,541

0,454

0,650

-1,322

0,188

0,325

0,746

-0,551

0,582

-0,766

0,445

-2,160

0,032

1. Pri svojem delu prekipevam
od energije.

17. Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.

Tabela prikazuje, da obstajajo statistično značilne razlike v zavzetosti med ženskami in
moškimi pri vprašanju: »Tudi, ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam,« (P=0,032).
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Tabela 23: T-test neodvisnih spremeljivk, primerjava zavzetosti zaposlenih med faktorji
za zaposlene med moškimi in ženskami
T

P-vrednost

Povezanost z delom

0,405

0,686

Predanost k delu

-0,868

0,386

Vztrajnost pri delu

0,295

0,768

V zgornji tabeli 23 lahko vidimo, da pri nobenem od faktorjev ni bilo zaznanih
statistično značilnih razlik med moškimi in ženskami v organizaciji Jagros, d.o.o.
Hipotezo H2, da statistično značilno prihaja do razlik med moškimi in ženskimi
zaposlenimi, lahko ovržemo, saj nismo odkrili razlik med moškimi in ženskami, razen
pri trditvi: »Tudi, ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam.«
Iz povprečnih vrednosti faktorjev v obeh skupinah zaposlenih izhaja, da je povprečna
vrednost trditve: »Tudi, ko stvari ne gredo dobro,« v skupini moških enaka 3,39 in je v
povprečju nižja od zaposlenih v skupini žensk, kjer znaša 3,73.
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6.9.4

Preverjanje hipoteze H3

Preverjali smo hipotezo H3: obstaja statistično značilna pozitivna korelacija med
stopnjo zadovoljstva in stipnjo zavzetosti zaposlenih.
Tabela 24: Zadovoljstvo zaposlenih v vzorcu v organizaciji Jagros, d.o.o.
Povprečn
a
vrednost

Standar
dni
odklon

Koeficien
t
variacije
(%)
29,19

Mediana

Zadovoljstvo zaposlenih

N

Z delovnimi
razmerami.

203

3,22

203

3,31

0,909

27,46

3

203

3,21

0,928

28,90

3

203

3,23

0,878

27,18

3

203

3,46

1,021

29,50

4

203

3,47

0,951

27,40

3

203

3,31

0,962

29,06

3

203

3,42

0,973

28,45

4

203

3,26

0,906

27,79

3

203

3,14

0,934

29,74

3

203

3,20

0,908

28,37

3

Z varnostjo dela.

203

3,37

0,916

27,18

3

Z vodstvom.

203

3,44

0,917

26,65

3

Z zahtevnostjo dela
(fizična in psihična).

203

3,18

0,918

28,86

3

Z možnostjo
napredovanja.
Z obveščenostjo o dogodkih v
organizaciji.
S plačo in z drugimi
materialnimi ugodnostmi.
Z odnosi s sodelavci.
S stalnostjo zaposlitve.
Z možnostjo
strokovnega razvoja.
S svobodo in samostojnostjo
pri delu.
Z ugledom dela.
S soodločanjem pri
delu in poslovanju.
Z ustvarjalnostjo dela.

0,940

3

V Tabeli 24 so predstavljene srednje vrednosti po trditvah, s katerimi smo merili
delovno zadovoljstvo zaposlenih. Teh trditev je bilo skupaj 14, anketiranci so ocenjevali
zadovoljstvo po posameznih trditvah na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo »zelo
nezadovoljen«, 5 pa »zelo zadovoljen«. Med vsemi trditvami ima največjo povprečno
vrednost »Stalnost zaposlitve,« vrednost znaša 3,47. Najnižjo vrednost je dobilo
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vprašanje »Soodločanje pri delu in poslovanju,« vrednost je 3,14. Vrednosti pri
zadovoljstvu zaposlenih so manjše kot pri zavzetosti. Oba problema puščata veliko
prostora za napredek.
Tabela 25: Analiza odvisnosti med spremenljivkami za trditve zadovoljstva
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

,895
1071,220

df

91

Sig.

,000

Analiza odvisnosti med spremenljivkami za trditve zadovoljstva kaže na smiselnost
faktorske analize, kar potrjuje tudi Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec (KMO), ki je večji od
0,5 (KMO=0,895).
Tabela 26: Določitvena tabela faktorjev
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component
1
2
3
4

Total
5,991
1,060
,965
,889

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

42,791
7,571
6,893
6,351

42,791
50,362
57,255
63,606

Total
5,991
1,060

% of Variance

Cumulative %

42,791
7,571

Tabela 26 nam omogoča izbiro faktorjev, v našem primeru je bilo mogoče izbrati dva
faktorja.

48

42,791
50,362

Tabela 27: Matrika pojasnjenosti faktorskih uteži
Zadovoljstvo

Faktor
1

Z delovnimi razmerami.

2
0,718

Z možnostjo napredovanja.
0,459
Z obveščenostjo o dogodkih v organizaciji.

0,493

S plačo in drugimi materialnimi ugodnostmi.

0,631

Z odnosi s sodelavci.

0,494

S stalnostjo zaposlitve.

0,593

Z možnostjo strokovnega razvoja.

0,483

S svobodo in samostojnostjo pri delu.

0,641

Z ugledom dela.

0,796

S soodločanjem pri delu in poslovanju.
0,696
Z ustvarjalnostjo dela.

0,762

Z varnostjo dela.

0,629

Z vodstvom.

0,693

Z zahtevnostjo dela (fizična in psihična).

0,720
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Tabela 28: Faktor 1: Zadovoljstvo z naravo dela

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,834

7

Cronbach's Alpha nakazuje, da je zanesljivost zgledna, saj znaša več kot 0,8. V našem
primeru znaša 0,834 in zajema 7 trditev. Na podlagi literature in izkušenj smo za faktor
določili ime Zadovoljstvo z naravo dela.

Item-Total Statistics
ZADOVOLJSTVO
ZAPOSLENIH

Scale Mean if
Item Deleted

Z obveščenostjo o
dogodkih v organizaciji.
S stalnostjo zaposlitve.
Z možnostjo strokovnega
razvoja.
S svobodo in
samostojnostjo pri delu.
Z ugledom dela.
S soodločanjem pri delu in
poslovanju.
Z ustvarjalnostjo dela.

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's Alpha if
Item Deleted

19,82

16,784

,511

,822

19,57

16,605

,509

,823

19,73

16,438

,535

,819

19,62

15,679

,626

,804

19,78

15,952

,648

,801

19,90

15,940

,625

,804

19,84

16,054

,628

,804

Tabela 29: Faktor 2: Zadovoljstvo z delovnimi pogoji

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,791

N of Items
6

Cronbach's Alpha nakazuje, da je zanesljivost zelo dobra, saj vrednost znaša med 0,70
in 0,80, v našem primeru 0,791 za 6 trditev. Na podlagi literature in izkušenj smo za
faktor določili ime Zadovoljstvo z delovnimi pogoji.
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Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Z možnostjo napredovanja.
S plačo in z drugimi
materialnimi ugodnostmi.
Z odnosi s sodelavci.
Z varnostjo dela.
Z vodstvom.
Z zahtevnostjo dela (fizična
in psihična).

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

16,71

11,646

,439

,783

16,78

11,552

,475

,775

16,54
16,63
16,56

10,763
10,708
10,559

,500
,602
,626

,771
,745
,739

16,82

10,581

,625

,740

Tabela 30: Korelacija med faktorji zadovoljstva in faktorji zavzetosti

Povezanost
z delom

Predanost k
delu

Vztrajnost
pri delu

Zadovoljstvo
z naravo
dela

Zadovoljstvo
z delovnimi
pogoji

R=0,446

R=0,293

P=0,001

P=0,001

R=0,334

R=0,175

P=0,001

P=0,014

R=0,132

R=0,344

P=0,063

P=0,001

V vseh naših primerih se kaže šibka korelacija, saj so vrednosti nižje od 0,5. Vse
korelacije so statistično značilne, razen korelacije med vztrajnostjo pri delu in
zadovoljstvom z delovnimi razmerami.
H3 se v tem primeru delno ovrže, kajti obstajajo korelacije, ki so statisično značilne, kar
nakazuje, da so bolj zavzeti tudi bolj zadovoljni in obratno. Korelacije so šibke, kar kaže,
da se zgolj del ugotovitev sklada s prej omenjeno povezavo. Pričakovali bi, da zavzetost
bolj korelira z zadovoljstvom. Tako imamo opravka z nekoliko specifičnim podjetjem,
kjer zgolj zadovoljstvo ne bo dovolj tudi za zavzetost posameznikov, ampak bo
potreben kompleksnejši način reševanja problema.
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7 SKLEP
V magistrskem delu smo proučevali zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji
Jagros, d.o.o. V teoretičnem delu smo se osredotočili na proučitev pojmov zavzetosti in
zadovoljstva zaposlenih, katere metode uporabljamo za merjenje zavzetosti, zastavili
pa smo tudi tri hipoteze, ki smo jih kasneje v empiričnemu delu preverili. Pri pisanju
smo uporabili domačo in tujo literaturo in vire, ki so nam kasneje bili pomoč pri
raziskavi.
Da je lahko organizacija uspešna in korak pred konkurenco, mora poleg vseh drugih
faktorjev na prvo mesto postaviti tudi pomen medosebnih odnosov. Organizacije, ki
želijo biti uspešne v prihodnosti in se obdržati na trgu, morajo okrepiti in spodbuditi
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management človeških virov. Ljudje so tisti, ki prinašajo rezultate, in le uspešni
zaposleni oz. v našem primeru zadovoljni in zavzeti bodo lahko pripomogli k večji
učinkovitosti. Še tako dobra ideja oz. izdelek ostaneta nerealizirana, če zaposlenega ne
spodbudimo in ga ne vključimo v proces uspešne prodaje. Ugotovili smo, da so lahko
zaposleni zavzeti, ne pa tudi zadovoljni. Velja tudi obratno. Naloga vodilnih v
organizaciji je, da strateško, organizirano in plansko izobražujejo zaposlene ter jim dajo
možnost razvoja na vseh področjih. Vsak posameznik je individum in temu se bodo
morale organizacije približati. Vodilni zaposleni bodo morali znati poslušati in slišati
svoje podrejene. Organizacija mora doumeti, da zaposlen, ki ima možnost razvoja,
napredovanja, izobraževanja in soodločanja, da organizaciji dosti več kot zaposlen, ki
teh možnosti nima. Sklenemo lahko, da je potrebno vlagati v človeški faktor, na vrhu
piramide pa še vedno ostajajo medosebni odnosi in komunikacija, saj bo to sčasoma
eden ključnih faktorjev za dosego uspešnosti organizacij.
V našem primeru smo naredili raziskavo za uspešno slovensko trgovsko organizacijo
Jagros, d.o.o., ki ima v vseh zgoraj naštetih smereh še ogromno prostora za razvoj. Do
končnih rezultatov raziskave smo prišli s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, ki sta
bila razdeljena med naključne zaposlene. Za merjenje zavzetosti smo uporabili
vprašalnik UWES 17 (Utrecht Work Engagement Scale) za merjenje zadovoljstva pa
smo uporabili lestvico delovnega zadovoljstva. Rezultate smo analizirali s pomočjo
programa SPSS.
Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko rečemo, da smo pričakovali višje povprečne
vrednosti vprašalnika, presenetilo pa nas je dejstvo, da ni bilo statistično značilnih
razlik med moškimi in ženskimi zaposlenimi. Prav tako smo ugotovili, da so korelacije
med zadovoljstvom in zavzetostjo šibke.
Kot smo že omenili, ima omenjena organizacija še veliko prostora za izboljšave na
področju človeških virov. Glede na trenutno stanje v organizaciji ugotavljamo, da bi bilo
potrebno okrepiti management človeških virov, zaposleni na tem področju, bi se morali
čim bolje približati zaposlenemu v organizaciji. Ker bo število zaposlenih v organizaciji
kmalu preseglo 600 zaposlenih, mora organizacija poskrbeti, da jim stik z zaposlenimi
ne bi ušel izpod nadzora. Glede na dobljene rezultate ugotavljamo, da so zaposleni v
organizaciji Jagros, d.o.o. ponosni, da delajo v tako uspešni organizaciji, vendar vseeno
nismo zaznali visoke stopnje zavzetosti, kot tudi ne zadovoljstva. V organizacijah, ki se
ukvarjajo z maloprodajo, se je potrebno zavedati, da poslovni rezultati prihajajo od
spodaj navzgor. Res je, da do idej in izvedb pride v srednjem in višjem managementu, a
rezultati so tisti, ki poganjajo organizacijo naprej. Za uspeh organizacije je še kako
pomemben odnos zaposlenih do kupcev v poslovalnicah in na drugi strani odnos med
zaposlenimi. Zavedati se je potrebno, da le s skupnimi močmi lahko pridemo do
zastavljenega cilja, ki mora biti s strani vodilnih v organizaciji jasno postavljen. Vodilni
se morajo truditi, da sprejmejo vsakega zaposlenega, se zavedajo veličine človeka,
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zaposlene spodbujajo k doseganju skupnih ciljev, jim vlivajo optimizem, se trudijo, da
so zaposleni na delovnem mestu samozavestni, vztrajni in trdoživi. Naloga vodij je, da
omogočijo svojim zaposlenim v prvi vrsti urejeno delovno okolje in potrebno orodje ter
opremo za delo. Pomemben je pristop, saj moramo z ljudmi biti vztrajni in spoštljivi,
zgraditi moramo vez, ki bo temeljila na zaupanju in spoštovanju. Truditi se moramo, da
zaposleni prihajajo na delovno mesto z veseljem in svoje delo opravljajo po svojih
najboljših močeh. Spodbuditi jih moramo, da stopijo iz cone udobja, da sprejmejo nove
izzive in možno tveganje, predvsem pa jih moramo naučiti odgovornosti. Vse to lahko
dosežemo le z dobro komunikacijo, ki je ključna za dosego vseh naštetih ciljev.
Zaposlenim moramo dnevno dati vedeti, da so pomembni za podjetje, da vsak njihov
doprinos šteje h končnemu cilju, ob tem pa ne smemo pozabiti na nagrajevanje. Tu ne
gre na visoke denarne nagrade, saj zaposlenim velikokrat več pomeni iskrena pohvala
pred sodelavci in možnost koriščenja ugodnosti, ki jih moramo uskladiti glede na
organizacijsko kulturo.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik .............................................................................................. 2

1

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Sem Polona Petrej, študentka magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni
fakulteti v Mariboru, smer Management, organizacija in človeški viri. Pišem
magistrsko nalogo z naslovom Zavzetost zaposlenih v podjetju Jagros, d.o.o. Vaša
pripravljenost za sodelovanje v anketi predstavlja pomemben del za raziskavo
magistrske naloge.
Pred Vami je anonimen vprašalnik, ki se nanaša na Vaša stališča v organizaciji glede
zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih. Rezultati bodo uporabljeni za prikaz celovite
slike, ne pa pogledov posameznikov. Prosim, če lahko izrazite Vaše resnično
mnenje ter tako prispevate k izboljšavam podjetja na omenjenem področju.

ZAVZETOST ZAPOSLENIH

1. Pri svojem delu prekipevam od
energije.
2. Zdi se mi, da delo opravljam z
določenim smislom in namenom.
3. Kadar delam, mi čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.
5. Nad
svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, želim oditi
na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo, ki
ga opravljam.

Popolnoma
se
strinjam

Strinj
am
se

Delno
se
strinjam

Ne
strinjam
se

Sploh
se ne
strijam

Posamezno trditev (vprašanja 1−15) se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, kjer 1
predstavlja popolno nestrinjanje s trditvijo, 5 pa popolno strinjanje s trditvijo. Na
vprašanja odgovorite tako, da obkrožite ustrezno številko pred opisom, ki za Vas
najbolj ustreza.
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11. Delu
sem
popolnoma
predan/a.
12. Dalj časa lahko opravljam
delo.
13. Zame je delo, ki ga opravljam,
velik izziv.

14. Medtem ko delam, se v delo
popolnoma zatopim.
15. Na delu
sem
duševno
pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem delu.
17. Tudi, ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.
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ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Srednje
zadovoljen

Zadovoljen

Zelo
zadovoljen

Nezadovoljen

Zelo
nezadovoljen

Posamezni dejavnik se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, kjer 1 predstavlja popolno
nezadovoljstvo s trditvijo, 5 pa popolno zadovoljstvo s trditvijo. Na vprašanja
odgovorite tako, da obkrožite ustrezno številko pred opisom, ki za Vas najbolj
ustreza.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Z varnostjo dela.
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Z vodstvom.
Z zahtevnostjo
dela (fizična in
psihična).
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Kako ste zadovoljni:

Z delovnimi
razmerami.
Z možnostjo
napredovanja.
Z obveščenostjo o
dogodkih v
organizaciji.
S plačo in drugimi
materialnimi
ugodnostmi.
Z odnosi s
sodelavci.
S stalnostjo
zaposlitve.
Z možnostjo
strokovnega
razvoja.
S svobodo in
samostojnostjo pri
delu.
Z ugledom dela.
S soodločanjem pri
delu in poslovanju.
Z ustvarjalnostjo dela.
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Podatki o anketirancu
Obkrožite ustrezno trditev.
Spol:



Moški.
Ženska.






Do 30 let.
Nad 30 do 40 let.
Nad 40 do 50 let.
Nad 50 let.

Starost:

Stopnja
izobrazbe:








Dveletna šola ali manj.
Poklicna triletna šola.
Srednja šola.
Višja šola.
Visoka šola.
Magisterij.
Doktorat.

Pogodbeno
razmerje:

Za nedoločen čas.

Določen čas.

Drugo: študentsko delo, podjemna pogodba ...

Delo opravljate
na/v:

Uprava podjetja Jagros, d.o.o.

Trgovina Jager (delo v trgovini).
Hvala za Vaš čas, veliko uspehov in zadostne motivacije želim.
Polona Petrej, dipl. ekon.
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