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POVZETEK

V vsaki organizaciji je pomembno, da so zaposleni zadovoljni in zavzeti. Pomembno je,
da vodstvo investira v svoje zaposlene, saj brez njih niti organizacija ne deluje na dolgi
rok. Zaposleni, ki so zadovoljni in zavzeti na svojih delovnih mestih, prispevajo k
razvoju in večji učinkovitosti organizacije.
V magistrski nalogi se pri teoretičnih osnovah posvetimo definiciji zadovoljstva in
predstavimo dejavnike, ki vplivajo na povečanje zadovoljstva. Prikazali smo tudi načine
krepitve zadovoljstva zaposlenih z oblikovanjem dela in opisali, kako lahko vodstvo in
sodelavci povečajo zadovoljstvo v raznih organizacijah. Drugi del teoretičnega dela
obsega definicijo zavzetosti zaposlenih ter opredelitev dejavnikov, ki pomagajo
organizaciji izboljšati zavzetost. Veliko pozornosti smo namenili tudi načinu merjenja
zavzetosti in krepitvi zavzetosti, ki se lahko poveča s pomočjo dobre medsebojne
komunikacije ter s pravilnim vodenjem s strani vodstva.
Anketna vprašalnika Siok in Gallupova metoda Q12 v empiričnem delu magistrskega
dela sluţita za raziskovanje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Podatke, ki smo jih
pridobili s pripravljenim vprašalnikom, ustrezno analiziramo in predstavimo. S
statističnim programom SPSS navedemo konstrukte drugega reda ter povprečno
vrednost za vsako trditev pri zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. S pomočjo lestvice
izračunamo deleţ zavzetih, nezavzetih in aktivno zavzetih zaposlenih. Obenem smo
primerjali tudi stopnjo zavzetosti zaposlenih od leta 2011 do leta 2017 v Evropi in po
svetu. V nadaljevanju smo postavili pet hipotez za ugotavljanje zadovoljstva in
zavzetosti zaposlenih, ki smo jih nato sprejeli ali zavrnili. Ugotovili smo, da so
zaposleni nezadovoljni s svojo plačo ter da je še veliko področij, ki so potrebna
izboljšav, da lahko organizacija X uspešno posluje. Prav tako smo ugotovili, da obstaja
povezanost med zadovoljstvom in zavzetostjo zaposlenih ter da v organizaciji X
prevladujejo nezavzeti zaposleni.
S preučitvijo podatkov, ki smo jo pridobili z analizo zaposlenih, smo organizaciji X
podali rešitve in izboljšave. Prikazali smo, katere trditve prinašajo največjo
zadovoljstvo in zavzetost v organizaciji in katera so tista področja v organizaciji, ki
potrebujejo takojšnjo spremembo.
Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost zaposlenih, Gallupov model Q12,
aktivno nezavzeti zaposleni, nezavzeti zaposleni

ABSTRACT
Employee job satisfaction and engagement are of crucial importance in each
organisation. Investing in employees is important and ensures the organization's long
term success. Satisfied and engaged employees are contributing to the organisation’s
development and higher efficiency.
In the theoretical part of our Master's thesis we focus on the definition of the employee
job satisfaction and present the factors, that help to increase the satisfaction level. We
also introduced some methods of job design and enhancement, and described some
ways of ensuring a higher level of employee satisfaction in different organisations. In
the second part of the theoretical part we focused on the employee engagement and
determination of the key factors, contributing to the increase of the employee
engagement level. We shed light on the methods of measuring and enhancing job
engagement, which can be increased by the management through good crosscommunication and right leadership.
In the empirical part of the Master’s thesis we introduced the Siok survey and Gallup
Q12 method to measure employee job satisfaction and engagement. Data, gathered by
means of a questionnaire, was analysed and presented. With the help of SPSS software,
we defined the second order constructs and mean value for each statement at job
satisfaction and engagement. We calculated the share of engaged, not engaged and
actively disengaged employees by using a scale. We also compared the level of
employee engagement in Europe and worldwide from 2011 to 2017. As a result, we
formed five hypotheses which were then accepted or disproved. The results showed
employees’ dissatisfaction with their salary and many areas, which need to be improved
to ensure viability in an organisation. We also detected a connection between
engagement and satisfaction of employees and furthermore, we discovered, that
disengaged employees are prevailing in organisation X.
Relating the research findings, we suggested solutions and improvements for the
organisation X. We showed, which statements bring the highest level of satisfaction and
engagement in the organization and which are those areas in the organisation that
require immediate change.
Keywords: Employee job satisfaction, employee engagement, Gallup Q12 model,
actively disengaged employees, disengaged employees
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
V sodobnem času smo priča izjemnemu napredku tehnologije, ki postaja dostopna
skoraj vsem po svetu, zaenkrat pa kljub vsemu ne more nadomestiti človeškega kapitala
in dodatne vrednosti, ki jo ta ustvarja. Zato se morajo podjetja osredotočati na človeški
kapital, ki je poglaviten za izboljšanje njihove konkurenčnosti na vse bolj globalnem
trgu. K temu pa bistveno prispevata tako zavzetost kot tudi zadovoljstvo zaposlenih.
Zaposleni so zavzeti, kadar so deleţni dobre medsebojne podpore, so dejavni v
efektivnem delovnem okolju in pri opravljanju svojih nalog najdejo osebni smisel in
motivacijo (Sirisetti, 2012, str. 72). Večina zaposlenih v organizaciji opravlja le tisto
funkcijo, ki se od njih zahteva. V primeru, da se zaposleni pojavi na delovnem mestu le
zato, da opravi delo, ki mu ga je naloţilo vodstvo, potem ne gradi organizacijske moči
in dolgoročne konkurenčne sposobnosti organizacije. Sinergija je potrditev zavzetosti,
torej je to, kar prihaja od ljudi, ki delajo skupaj in zberejo kreativne ideje, tisto, kar vodi
v dolgoročno ustvarjanje bogastva organizacije (Welbourne, 2003).
Študija kaţe, da je stopnja zavzetosti zaposlenih v Evropi leta 2017 obsegala 60 %, isto
leto pa po celem svetu 65 %. Stopnja zavzetosti se je od leta 2011 povečala za 8 % v
Evropi ter za 6 % po celem svetu (Hewitt, 2018, str. 11).
Zaposleni, ki so na delovnem mestu zadovoljni, znatno več prispevajo k izboljšanju
zmoţnosti organizacije in investirajo več strasti ter energije v svoje delo. Zadovoljstvo
opredelimo kot osebno čustveno stanje posameznika. Posledično vpliva na zadovoljstvo
posameznika vsaka njegova delovna izkušnja v organizaciji, delovno mesto, ki ga
zaseda v organizaciji, delovno okolje v katerem deluje ter način, kako doţivlja elemente
dela (Mihalič, 2008, str. 4).
Med dejavnike, ki prispevajo k izboljšanju zadovoljstva, štejemo odnose z sodelavci,
priloţnost za razvoj tako na strokovni kot osebni ravni, vodstvo, fizične zahteve,
prejemek, načine dela in dobre medosebne odnose z nadrejenimi (Mihalič, 2008, str. 5).
Delovni pogoji prispevajo k ugodnosti zaposlenih v delovnem okolju. Ti pogoji
vključujejo opremo za delovno mesto, računalnike, orodja, avtomobile ter sluţbene
telefone ter ostale vidike predpisov o zdravju in varnosti. Vse naštete faktorje zaposleni
v organizaciji ocenjujejo kot zadovoljstvo ali nezadovoljstvo (Sypniewska, 2013, str.
58).
Ţelje in čustva so tako osrednjega pomena za sodelovanje in zadovoljstvo, vendar se
njihova primarna vloga razlikuje med obema konstruktoma. V motiviranih stanjih, kot
je angaţiranost, imajo posamezniki ţelje, ki niso zadovoljive, medtem pa se v bolj
reaktivnih stanjih, kot je zadovoljstvo, pričakuje, da potrebe zaposlenih organizacija
uresniči. V širšem smislu lahko zavzetost obravnavamo kot energizirano zadovoljstvo.
Vpleteni delavci so v nekaterih pogledih verjetno zadovoljni, ni pa nujno, da so
zadovoljni zaposleni tudi zavzeti (Warr in Inceoglu, 2012, str. 2).
Tematika magistrskega dela obsega zadovoljstvo ter zavzetosti zaposlenih na delovnem
mestu. Anketni vprašalnik v empiričnem delu nam sluţi za ugotovitev zadovoljstva in
1

zavzetosti zaposlenih v izbrani organizaciji. Na podlagi dobljenih rezultatov smo
poskušali prikazati naše ugotovitve.

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE RAZISKAVE
Osnovni cilj naloge je raziskati stopnjo zavzetosti zaposlenih v organizaciji X, merjeno
po Gallupovi metodi Q12 in stopnjo zadovoljstva zaposlenih, izmerjeno s pomočjo
enega izmed projektov SiOK. Na osnovi opravljenih meritev ţelimo vodstvu podati
predloge, kako lahko izpopolni obstoječe stanje, ki tako lahko organizaciji X zagotovi
večjo zavzetosti in zadovoljstvo zaposlenih, s čimer bi pripomogli k doseganju
dolgoročne poslovne uspešnosti in konkurenčnosti obravnavane organizacije.
Cilji magistrske naloge so strukturirani v cilje teoretičnega kot tudi empiričnega dela.
Cilji v teoretičnem delu so naslednji:















definirati pojem zavzetosti zaposlenih,
opisati dejavnike, ki vplivajo na zavzetost,
navesti teorije zavzetosti,
razvrstiti model zavzetosti zaposlenih,
določiti koncept zavzetosti,
preučiti načine merjenja zavzetosti,
navesti načine krepitve zavzetosti zaposlenih,
opredeliti pojem zadovoljstvo zaposlenih in kako to doseči in ohraniti,
analizirati dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo,
navesti teorije zadovoljstva,
označiti oblikovanje dela za zagotavljanje zadovoljstva,
opredeliti načine oblikovanja dela,
preučiti načine merjenja zadovoljstva in
navesti načine krepitve zadovoljstva.

Cilji empiričnega dela so sledeči:








zasnovati merski instrument,
zbrati podatke na temelju merskega instrumenta,
raziskati stopnjo zadovoljstva zaposlenih,
raziskati, kako različni dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih,
ugotoviti ali prevladujejo zavzeti, nezavzeti ali aktivno nezavzeti zaposleni,
ugotoviti povezave med zadovoljstvom in zavzetostjo zaposlenih in
pripraviti primerjavo zavzetosti zaposlenih z drugimi organizacijami.

V magistrski nalogi smo preverjali sledeče hipoteze:
 H1: V organizaciji X je stopnja zavzetosti nizka (hipotezo bomo potrdili, če bo
povprečna vrednost odgovorov niţja od 3).
 H2: V organizaciji X je raven splošnega zadovoljstva visoka (hipotezo bomo
potrdili, če bo povprečna vrednost odgovorov višja od 4).
 H3: Stopnja zavzetosti zaposlenih je povezana s stopnjo zadovoljstva zaposlenih.
 H4: Zaposleni v organizaciji X so v povprečju zadovoljni s plačo (hipotezo
bomo potrdili, če bo povprečna vrednost odgovorov višja od 3).
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H5: Med zadovoljstvom z moţnostmi napredovanja in z zadovoljstvom z
vodstvom organizacije obstaja povezanost.

1.3 Predpostavke in omejitve
V magistrskem delu smo predpostavili, da:





so na voljo vsi potrebni podatki, ki jih potrebujemo za raziskavo in so le-ti tudi
zanesljivi,
so zadovoljni in zavzeti zaposleni pripravljeni vlagati več truda in energije v
doseganje večje konkurenčnosti in nemotenega delovanja podjetja,
se mora vodstvo zavedati ţelja in potreb vsakega posameznika v podjetju,
ni nujno da so zadovoljni zaposleni tudi zavzeti.

Omejitve raziskave magistrskega dela:
 raziskavo smo izvedli v organizaciji X v Republiki Sloveniji,
 anketirali smo 72 naključno izbranih zaposlenih obravnavane organizacije.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del obsega
sekundarne vire, ki so objavljeni v različnih znanstvenih in strokovnih revijah, člankih
in literaturi. V empiričnem delu magistrske naloge naše delo temelji na ugotovitvah
zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih v organizaciji X. Anketni vprašalnik smo
zasnovali na temelju projekta SiOK in z vprašalnikom Q12 za ugotavljanje delovne
zavzetosti.
Raziskovalne metode v teoretičnem delu so sledeče:


Deskriptivna metoda: opisovanje dejstev in procesov. Opredelimo pojma
zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, brez vzročnega razlaganja.



Metodo kompilacije smo uporabili pri povzemanju tujih in domačih izsledkov
znanstveno-raziskovalnega dela. V raziskovalnem delu smo dobljene ugotovitve
povezali in uporabili pri predstavitvi rezultatov raziskave.



Z metodo komparacije smo ugotovili razlike ter podobnosti med ugotovitvami
domačih in tujih avtorjev ter našo raziskavo.



Metoda sinteze sluţi za oblikovanje zaključkov, do katerih smo prišli na osnovi
lastnih spoznanj in stališč, ter izkušenj, ki smo jih pridobili na podlagi
raziskovanja.

V okviru empirične raziskave smo zasnovali merski instrument in na njegovem temelju
anketirali 72 zaposlenih ter tako zbrali potrebne informacije za nadaljnje raziskovanje.
Anketni vprašalnik je zasnovan na 5-stopenjski Likertovi lestvici, s pomočjo katere smo
raziskovali, ali so zaposleni zadovoljni v organizaciji.

3

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo statistično obdelali
v programu SPSS in jih analizirali. Rezultate smo demonstrirali tabelarično in grafično s
pomočjo deskriptivne statistike.
V raziskovalnem delu smo uveljavili naslednje kvantitativne metode – metode zbiranja
podatkov (podatke smo pridobili na podlagi standardiziranega vprašalnika) ter metodo
obdelave podatkov (dobljene rezultate iz anketnega vprašalnika smo analizirali s
pomočjo statističnega programa SPSS).
Hipoteze smo preverjali s statističnim programom SPSS na spodaj navedeni način:



H1, H2 in H4 smo preverjali z enosmernim t-testom, kjer smo ugotavljali, ali je
povprečna vrednost statistično značilno različna od zastavljene povprečne
vrednosti.
H3 in H5 smo preverjali z metodo korelacije (Pearsonov koeficient).

4

2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU
2.1 Opredelitev zadovoljstva
Za dolgoročno učinkovito poslovanje organizacije so bistvenega pomena njihovi
zaposleni, saj so lahko le-ti inovativni, zbrani in uspešni. Iz strokovne literature smo
zbrali nekaj definicij, ki jih bomo bolj podrobno opisali v nadaljevanju.
Zaposleni, ki niso srečni na delovnem mestu, prispevajo k slabši učinkovitosti, saj
zamujajo na delovno mesto, večkrat so odsotni z dela, prihaja do odpovedi delovnega
razmerja, vlagajo manj truda in strasti v svoje delo in se lahko pojavi tudi nasilje ali
razne tatvine. Da se izognemo negativnim rezultatom, mora organizacija vzpostaviti
stalno zadovoljstvo zaposlenih, čeprav v škodo drugih izidov (Treven, 1998, str. 131).
Pregled zadovoljstva na delovnem mestu sega v pozna 1950, ko je Herzberg raziskal
faktorje, s pomočjo katerih so zaposleni bolj srečni in ugotovil, da zadovoljstvo na
delovnem mestu in nezadovoljstvo na delovnem mestu določata različne sklope
dejavnikov. Zadovoljstvo opredeljujejo motivatorji, kot so vsebina delovnega mesta,
doseţki, priznanja, odgovornosti in napredovanje ter priloţnosti. Po drugi strani je
nezadovoljstvo posledica higienikov, kot so plačni pogoji in druge dimenzije delovnega
konteksta. Podobno pojmu pomanjkanja motivacije, so tudi higienski dejavniki
učinkoviti le do te mere, da njihova odsotnost povzroči nezadovoljstvo, vendar so bolj
pozitivno orientirani motivatorji povezani z zadovoljstvom na delovnem mestu (Treven,
1998, str. 38–39).
Zadovoljstvo na delovnem mestu je določeno z motivatorji (kot so vsebina delovnega
mesta, priznanje, doseţki in napredovanje). Nezadovoljstvo na delovnih mestih
povzročajo higienski dejavniki, kot so delovne okoliščine ter obseţnost delovnega
konteksta. Ugotovljeno je, da je zadovoljstvo eden najmočnejših napovednikov delovne
uspešnosti v organizaciji. Asociacija med zadovoljstvom in uspešnostjo vključuje
mediatorje in moderatorje (Truss in soavtorji, 2014, str. 39).
Armstrong meni, da je zadovoljstvo pri delu razvito z osredotočanjem na notranje
elemente motivacije. Mednje štejemo odgovornost, prepoznavnost ter doseţek. Načrt
managerjev je, da zagotovijo različne načine predaje odgovornosti svojim zaposlenim,
da jim tako zagotovijo prostor in svobodo za uporabo njihovih zmogljivosti ter
sposobnosti (Sypniewska, 2013, str. 59).
Hollenbeck in Wright sta mnenja, da se z izpolnjevanjem pričakovanj povezanih z
delom zaposlenim dvigne zadovoljstvo. Mednje štejemo vrednost, pomembnost in
zaznavanje. Kot prvi vidik vrednost je nekaj, kar posameznik namerno ali podzavestno
poskuša doseči. V organizaciji ima vsak posameznik drugačno mišljenje o vsebini
posameznih vrednosti, kar vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva. Kot primer
omenimo, da nekdo pri svojem delu ceni komunikacijo, drugemu je mogoče spet
pomembnejša visoka plača, tretjemu pa razna potovanja ali izobraţevanja. Zadnji vidik
zadovoljstva je zaznavanje, ki predstavlja, kako posameznik dojema trenutne situacije
in jih konfrontira s svojimi vrednostmi. Na primer višji manager nagradi niţjega
managerja za izvrstno opravljeno delo s povišanjem njegovega dohodka in pričakuje, da
bo s tem zadovoljen. Na drugi strani pa je lahko manager nezadovoljen s povišanjem
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svoje plače, saj to primerja s povečanjem plače svojega delovnega partnerja, ki pa
pridobi za nekaj odstotkov višjo plačo za podobno delo (Treven, 1998, str. 131–132).
Povzamemo lahko, da so kljub različnim opredelitvam zadovoljni tisti zaposleni, ki
doseţejo pričakovanja povezana s svojim delom, kadar so odnosi s sodelavci ali
nadrejenimi dobri ter kadar delujejo v učinkovitem delovnem okolju. Dovolj pozornosti
moramo nameniti naslednjim dejavnikom.

2.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO
V nadaljnjem besedilu prikazujemo in podrobno razlagamo dejavnike, ki so pomembni
za izboljšanje zadovoljstva v raznih organizacijah. Vodstvo v organizaciji mora
upoštevati te dejavnike in jih po potrebi izpopolniti oziroma prilagoditi ţeljam
zaposlenih.
2.2.1 Delovni čas
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR–1, 143. člen) določa, da polni delovni čas ne sme
presegati 40 ur na teden. V kolektivnih pogodbah ali z zakonom je določen tudi krajši
delovni čas, ki ne sme trajati manj kot 36 ur, razen na delovnih mestih, kjer obstaja
večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare (Vlada republike Slovenije za
zakonodajo, 2019).
Delodajalci morajo zaposlenim omogočiti fleksibilen delovni čas. Na delovnih mestih,
kjer prisotnost zaposlenih ne temelji na točno določenem času, kjer nimajo osebnih
stikov s strankami ali niso vezani na druge organizacije, lahko popolnoma ukinemo
delovni čas. Med ta delovna mesta štejemo predvsem programerje, pisatelje,
oblikovalce in raziskovalce. Fleksibilen delovni čas pozitivno vpliva na počutje
zaposlenega, kar poveča zadovoljstvo in s tem storilnost ter kvaliteto dela zaposlenih.
Pomembno je le to, da posameznik opravi delo in nalogo ob pravem času, kdaj in kako
si bo razporedil ure, pa je odvisno od vsakega posameznika. V organizacijah, kjer
ukinitev delovnega časa ni moţna, bi morali uvesti prilagodljiv delavnik, kar je boljša
rešitev od klasičnega delavnika (Mihalič, 2008, str. 63–64).
Več kot osemurno delo na dan pripomore k prevelikemu stresu zaposlenih, k manjši
učinkovitosti in vodi do povečanja napak zaposlenih na delovnem mestu. Preden se
uvede delavnik nad osem ur dnevno, se moramo vprašati, kje so napake, kako lahko
povečamo učinkovitost, na katerih področjih izgubljamo čas in kako lahko zaposlene
naučimo narediti več v istem času. Vzrok za to je največkrat v načinu dela, ne pa toliko
v konkurenci ali v raznih zahtevah (Mihalič, 2008, str. 64).
Delovni čas lahko razčlenimo na nadurno delo, dopolnilno delo, nočno delo, odmor med
delovnim časom ter enakomerno in neenakomerno razporeditev. V naslednjih korakih
določimo njihov pomen.
Nadurno delo
Zakon o delovnih razmerjih v členu 144. izreka, da je na zahtevo delodajalca delavec
dolţan opravljati nadurno delo (Vlada republike Slovenije za zakonodajo, 2019):
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v primeru razširjenega dela,
v primeru nadaljevanja delovnega procesa, da se prepreči materialna škoda ali
nevarnost za zdravje in ţivljenje ljudi,
v primeru odprave okvare na delovnih sredstvih, če le-ta povzroča prekinitev
dela,
v primeru zagotovitve varnosti ljudi in premoţenja,
v drugih izjemnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Nadurno delo v organizacijah se lahko opravlja največ:




osem ur na teden (delovni dan lahko traja največ 10 ur),
dvajset ur na mesec in
sto sedemdeset ur na leto.

Nadurno delo se po 144. členu tega zakona ne sme opravljati, če je moţno delo
opravljati po polnem delovnem času z ustrezno organizacijo ter ustrezno razdelitvijo
dela, z zaposlitvijo novih delavcev ter razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih
izmen. Delodajalec ne sme odrediti nadurno delo po 144. in 145. členu tega zakona
(Vlada republike Slovenije za zakonodajo, 2019):





zaposlenim, ki niso dopolnili 18 let,
zaposlenim, katerim se je po mnenju osebnega zdravnika poslabšalo zdravstveno
stanje, zaradi dela, ki ga opravlja,
zaposlenim, ki delajo krajši delovni čas od 36 ur na teden, zaradi večjega
tveganja za zdravstveno hibo ali poškodbe,
zaposlenim, ki delajo krajši delovni čas, delavki v času nosečnosti in še eno leto
po porodu, če iz ocene tveganja izhaja, da delo, ki ga opravlja, škodi njej ali
otroku.

Dopolnilno delo
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list Republike Slovenije, 2019) v členu 147.
določa: Zaposleni s polnim delovnim časom lahko izjemoma sklene pogodbo o
zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, ki lahko traja največ osem
ur na teden. Gre predvsem za izvrševanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za
zaposlovanje ali za izvajanje vzgojno-izobraţevalnih, kulturno umetniških in
raziskovalnih del. Zaposleni mora pridobiti soglasje od delodajalca, pri katerem je
zaposlen s polnim delovnim časom.
Nočno delo
Z zakonom je opredeljeno, da se nočno delo opravlja v času med 23. in šesto uro
naslednjega dne. V nočnih izmenah se opravlja delo osem nepretrganih ur v času med
22. in sedmo uro naslednjega dne. Pri nočnem delu mora delodajalec na zahtevo
inšpektorata poslati podatke o številu delavcev, ki (Uradni list Republike Slovenije,
2019):


delajo več kot tretjino delovnega časa,
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delajo v nočni izmeni na delovnem mestu, kjer je večje tveganje za zdravstveno
hibo ali poškodbe,
delajo ločeno po spolu ter
časovni opredelitvi nočne izmene.

Odmor med delovnim časom
Delavcu s polnim delovnim časom pripada dnevno pol ure počitka. Dolţina odmora
delavcev se lahko odredi sorazmerno dolţini dnevnega delovnega časa, če se na
delovnem mestu pojavi neenakomerna razporeditev ali začasna prerazporeditev
delovnega časa. Delavcu pripada odmor tudi s skrajšanim delavnikom, če je prisoten na
delovnem mestu najmanj štiri ure na dan, narekuje 154. člen ZDR-1 (Vlada republike
Slovenije za zakonodajo, 2019).
V 155. členu ZDR-1 je določeno, da ima delavec v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki
traja nepretrgoma 12 ur. V primeru, da delovni čas ni enakomerno razporejen ali je
delavec začasno razporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja
nepretrgoma najmanj 11 ur (Vlada republike Slovenije za zakonodajo, 2019).
Razporejanje delovnega časa
Delodajalec določi urnik delovnega časa na začetku leta in en dan prej pisno obvesti vse
zaposlene (npr. na oglasnem mestu v poslovnih prostorih ali z uporabo informacijske
tehnologije). V primeru, da zaposleni v času trajanja delovnega razmerja poda ţeljo za
drugačen urnik delovnega časa zaradi potreb po usklajevanju poklicnega in druţinskega
ţivljenja, mu mora delodajalec pisno pojasniti, zakaj se je tako odločil, kar lahko stori
po elektronski pošti. Zakon o delovnih razmerjih določa, da enakomerna razporeditev
delovnega časa ne sme zajeti manj kot štiri dni v tednu in lahko traja največ deset ur
dnevno, kar narekuje 158. člen ZDR-1 (Vlada republike Slovenije za zakonodajo,
2019).
Kadar imajo zaposleni neenakomerno razporeditev delovnega časa, ne smejo delati več
kot 56 ur na teden. Drugo obdobje njihovega dela pa ne sme znašati manj kot osem ur.
V obdobju šestih mesecev (če je s kolektivno pogodbo določeno, tudi dvanajst mesecev)
mora povprečna delovna obveznost zaposlenih znašati polni delovni čas, prav tako po
158. členu ZDR-1 (Vlada republike Slovenije za zakonodajo, 2019).
Delovni čas je pomemben dejavnik pri povišanju stopnje zadovoljstva zaposlenih. Za
učinkovito izvajanje dodeljenega dela zaposlenih je bistvenega pomena, da jim
delodajalec zagotovi dovolj počitka. Za doseganje boljših rezultatov je pomembno, da
so medsebojni odnosi vseh prisotnih v organizaciji dobri in zanesljivi, kar bomo
podrobneje opisali v nadaljevanju.
2.2.2 Medsebojni odnosi
Kolektiv v organizaciji učinkuje na zadovoljstvo, saj so posamezniku bolj pomembni
medsebojni odnosi s sodelavci, kot pa privlačnost dela, plača ali moţnost nadaljnjega
napredka na delovnem mestu. Vzroki za odhod zaposlenih iz organizacije so
pogostokrat neustreznih odnosi med sodelavci kljub visokim plačam. Prijetni odnosi v
kolektivu kompenzirajo počutje posameznika zaradi nizke plače ali slabih delovnih
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pogojev, saj na počutje posameznika pogostokrat vplivajo osebe, ki nas obdajajo v
organizaciji. Vodstvo z upoštevanjem sledečih smernic lahko poskrbi za dobre
medsebojne odnose vseh prisotnih v organizaciji (Mihalič, 2008, str. 63):








upoštevamo ţelje vseh zaposlenih, da ne postanemo vzrok, zaradi katerega
zaposleni zapustijo organizacijo,
pazimo da ne sproţamo konfliktov med zaposlenimi,
upoštevamo ţeljo posameznika za premestitev v drugo skupino,
pri oblikovanju skupin upoštevamo osebne lastnosti vsakega posameznika,
spremenimo skupine, če sodelovanje med njimi ni moţno,
zaposlene pohvalimo pred drugimi sodelavci in
ublaţimo nesoglasja med zaposlenimi.

Zaposleni, ki imajo boljše medsebojne odnose na delovnih mestih, so bolj zadovoljni in
produktivni. Dobri medsebojni odnosi vplivajo na večjo ustvarjalnost, inovativnost,
zaposleni se osredotočajo na priloţnosti, imajo večjo moţnost za napredovanje na nova
delovna mesta (Mind Tools, 2019).
Za uspeh organizacije je potrebno graditi in vzdrţevati dobre odnose z dobavitelji in
ključnimi strankami. Značilnosti, ki sestavljajo dobre medsebojne odnose, so (Mind
Tools, 2019):






Zaupanje – je temelj vsakega dobrega odnosa. Če je v organizaciji prisotno
zaupanje med ekipami, sodelavci, se ustvari močna vez, ki pripomore k
učinkovitejši komunikaciji.
Vzajemno spoštovanje – se vzpostavi, kadar spoštujemo, cenimo ideje ljudi ter
trud, ki ga vloţijo v delo. Z dobrimi medsebojnimi odnosi lahko izboljšamo
rešitve, ki izhajajo iz naših pogledov in ustvarjalnosti.
Zavedanje – posameznik prevzame odgovornost za svoja dejanja. Pomembno je,
da so zaposleni previdni pri izraţanju svojih čustev in ne smejo dovoliti, da
njihova negativna čustva vplivajo na ljudi, s katerimi so obkroţeni.
Sprejemljiva raznolikost – dobri medsebojni odnosi omogočajo, da zaposleni
sprejemajo različne poglede in mnenja drug drugega.
Odprta komunikacija – je prisotna tekom celega dneva v obliki osebnega
srečanja, pošte ali sporočil. Iskrena, odprta, učinkovita komunikacija omogoča
boljše medsebojne odnose med posamezniki.

Pomembno je ohraniti in zgraditi dobre medsebojne odnose z vsemi, vendar
obstajajo posebni odnosi, ki zahtevajo dodatno pozornost. Med te štejemo stranke in
udeleţence v organizaciji, ki imajo interes za naš uspeh oziroma nadaljnji razvoj.
Dobri medsebojni odnosi s strankami omogočijo, da je v primeru, če kaj ne uspe,
škoda čim manjša. Obenem lahko ti odnosi vodijo do dodatne prodaje, napredovanja
v karieri in do večjega uspeha organizacije (Mind Tools, 2019).
Medsebojni odnosi v veliki meri vplivajo na stopnjo zadovoljstva, saj je verjetnost,
da posameznik zapusti organizacijo zaradi slabih odnosov veliko večja, kot pa, da jo
zapusti zaradi slabe plače, moţnosti napredovanja ali komuniciranja.
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2.2.3 Komuniciranje
V organizaciji so vsa področja odgovorna za dobro komunikacijo ter za obvladovanje
konfliktov. Komunikacijo definiramo kot sredstvo za reševanje konfliktov med
posamezniki in določeno skupino. Torej komunikacijski odnos med vodstvom ter
zaposlenimi močno vpliva na njihovo zadovoljstvo (Musah in soavtorji, 2014, str. 267).
Za povečanje zadovoljstva predlagamo naslednje ukrepe s strani vodstva (Mihalič,
2008, str. 44):










namenimo dovolj posluha svojim zaposlenim,
načrtujemo ustrezen čas za razgovore z zaposlenimi,
pokaţimo zanimanje o stališčih, teţavah, počutju ter mnenju zaposlenih,
seznanimo jih sproti o dogajanjih, inovativnostih in preoblikovanju,
predlagamo nehierarhično, prijateljsko ter prijetno komuniciranje ,
v nesoglasjih upoštevamo stališča obeh strani,
zaposlene hvalimo javno pred ostalimi sodelavci,
o napakah zaposlenih se pogovorimo na štiri oči in
zgladimo nesporazume sproti s pogovorom.

V organizacijah je bistvenega pomena, da vodstvo nakloni veliko pozornost
komuniciranju z zaposlenimi. S pomočjo odprtega komuniciranja ugotovimo
pomanjkljivosti, ki nastanejo med samim delom, ali ţelje zaposlenih, ki jih vodstvo
upošteva za doseganje večje učinkovitosti.
2.2.4 Možnost napredovanja
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnih mestih oziroma pri delu je večje, če so moţnosti
za rast, razvoj in napredovanje enake za vsakega posameznika. Vsakemu zaposlenemu
nudimo enake moţnosti za izobraţevanje in usposabljanje, enakovredne delovne
pogoje, informiramo jih na identičen način. Vsakemu zaposlenemu je omogočeno
napredovanje, od njih samih je odvisno, če doseţejo zahtevane pogoje za zasedbo
določenega delovnega mesta (Mihalič, 2008, str. 58).
Catalyst je identificiral štiri profile, ki jih posamezniki uporabljajo za napredovanje
(Society for Human Resource Management, 2019):





Plezalci – so tisti posamezniki, ki iščejo napredovanje s svoji organizaciji tako,
da delajo nadure, opravljajo različne dodatne naloge in iščejo večjo
prepoznavnost.
Opazovalci – posamezniki, ki uporabljajo vrsto strategij v poklicu za
napredovanje znotraj in zunaj svoje organizacije.
Analitiki – posamezniki, ki pozorno spremljajo trg dela in so pripravljeni
zamenjati organizacijo takoj, ko se pojavi priloţnost za to.
Neaktivni – posamezniki, ki si manj prizadevajo za napredovanje v organizaciji.

Catalyst je ugotovil, da so za zasedanje vodilnih poloţajev bolj dovzetni moški kot
ţenske. Medtem ko je moškim s finančnega vidika bolj koristno, če imajo dostop do
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vplivnih oseb ali dolgih delavnikov, je pri vseh ţenskih strategijah za višji zasluţek
edina izstopala širša izpostavitev njihovih doseţkov (Society for Human Resource
Management, 2019).
V primeru, da vodstvo nudi enake moţnosti za razvoj vsakega posameznika, pridobi
zaupanje zaposlenih in posledično višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih v organizaciji.
Vzpon oziroma napredovanje zaposlenega na delovnem mestu pomeni, da je učinkovito
opravil svoje delo, za kar pa pričakuje tudi pohvalo ali nagrado s strani vodstva.
2.2.5 Pohvala in nagrajevanje
Nagrajevanje zaposlenih se izvaja ob doseţku ali večji efektivnosti pri delu, ob
uresničitvi novih znanj zaposlenih, inovativnosti, vztrajnosti, zanesljivosti, podpori
sodelavcev ter poţrtvovalnosti (Mihalič, 2008, str. 28).
Nagrajevanje in hvaljenje zaposlenih poteka javno in pred drugimi sodelavci. Grajanje
in kritiziranje pa poteka na štiri oči. Z javno pohvalo posameznika v organizaciji
vzpodbudimo in motiviramo tudi ostale zaposlene in jim tako pokaţemo zgled, ki je
zaţelen. Javna pohvala naj bo vedno izvedena na tak način, da ne povzroči zavisti s
strani drugih sodelavcev. Obenem je pomembno, da hvalimo izključno delo in dejanja
zaposlenega oziroma način njegovega odzivanja (Mihalič, 2006, str. 219).
Pohvala in nagrajevanje je lahko tudi v obliki povišanja plače ali raznih dodatkov pri
plači, kar bomo bolj podrobno razloţili v nadaljevanju.
2.2.6 Plača
V letu 2020 bodo iz minimalne plače izločeni vsi dodatki določeni z zakoni in s
kolektivnimi pogodbami. Izločena bosta tudi del plače za delovno in poslovno
uspešnost določena s kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi (Mercina, 2019).
Minimalna plača znaša (Mercina, 2019):
•
od januarja 2019 dalje 886,63 EUR bruto,
•
od januarja 2020 dalje 940,58 EUR bruto,
•
v posamičnih kolektivnih pogodbah je lahko predpisan višji znesek minimalne
plače.
V nadaljevanju predstavimo sestavo slovenske plače (Mercina, 2019):
 Minimalna plača je najniţja z zakonom predpisana plača. V primeru, da
zaposleni opravlja delo s krajšim delovnim časom, se mu izplača sorazmerni del
minimalne plače. Minimalna plača je sestavljena iz osnovne plače delavca za
določen mesec, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
 Osnovna plača – predstavlja fiksni del plače, za katero je delavec sklenil
pogodbo o zaposlitvi. Lahko so predpisane minimalne osnovne plače glede na
izobrazbo zaposlenih ali na vrsto dela.
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Dodatka za delovno uspešnost in poslovno uspešnost sta variabilna, odvisna od
organizacije in uspešnosti zaposlenega pri delu. Dodatek za poslovno uspešnost
pridobi zaposleni, če je to navedeno v kolektivni pogodbi. V nadaljevanju je
višina dodatkov stalna.
Dodatki za posebne pogoje dela – izvirajo iz razporeditve delovnega časa
zaposlenih, kot je nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo in za praznike ter
dela proste dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje se določijo
zaposlenemu za razne obremenitve na delovnem mestu, zaradi neugodnih
vplivov okolja in nevarnosti pri delu.
Višina dodatka za delovno dobo, ki jo pridobi zaposleni za vsako dopolnjeno
leto, znaša 0,5 % od osnovne plače in se določi v kolektivni pogodbi.
Povračilo stroškov, ki jih pridobi zaposleni zvezi z delom (predpisanih z Uredbo
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov) ni vključeno v
vplačilo za delo, v osnovo za odmero davka in socialnih prispevkov. Zaposleni
pridobi povračila stroškov od delodajalca za prehrano med delom, prevoz ter
stroške, ki nastanejo zaradi sluţbenih potovanj.
Izplačilo regresa je v višini ene minimalne plače, ki jo mora delodajalec izplačati
enkrat letno, do 1. julija. V primeru nelikvidnosti delodajalca se določi rok
izplačila najkasneje do 1. novembra tekočega leta.

Zaposleni sprejmejo delo zaradi višje plače, kar pa ne pomeni, da zaradi obsega plače to
delo tudi z veseljem opravijo. Plačo štejemo med pomembne dejavnike zadovoljstva
zaposlenih, kljub temu pa ne vpliva v celoti na njihovo zadovoljstvo. Lahko omenimo,
da ima ta dejavnik motivacijski vpliv na zadovoljstvo, če je v skladu z uspešnostjo in
efektivnostjo posameznika, članov tima ali skupine, celotne organizacije, njegovimi
veščinami, kompetencami in finančnim kapitalom. Plača ima pomemben vpliv na
zadovoljstvo, če se poveča ob večji uspešnosti zaposlenih, novih znanj in zmanjša ob
niţji uspešnosti, učinkovitosti ali ob odklonitvi nadaljnjega osebnega razvoja ter učenja
(Mihalič, 2008, str. 38–40).
Za dosego zadovoljstva je pomemben individualen pogovor na temo plače med
zaposlenim in vodstvom, ki ga začenja vodja. Zaposleni mora pridobi informacije o
vzrokih povišanja ali zniţanja plače, razjasnitev odločitve glede dodatkov,
spremenljivega dela plače (Mihalič, 2008, str. 40).
Plača ne spada med najbolj pomembne dejavnike pri doseganju višje stopnje
zadovoljstva, je pa kljub temu zelo pomembna. Lahko povzamemo, da s povečanjem
plače sprejmemo določeno delo, ni pa nujno, da smo zaradi tega tudi bolj zadovoljni
oziroma srečni. Na vsakega posameznika plača drugače vpliva, v čem pa smo si lahko
enotni je to, da nizka plača lahko privede do tega, da zaposleni zapusti organizacijo ali
svoje delo opravlja bolj površno, zaradi česar se lahko delovanje organizacije poslabša.
2.2.7 Izobraževanje
Danes je v organizacijah manjša prisotnost klasičnega izobraţevanja in usposabljanja. V
sodobnem času se posluţujejo raznih oblik izobraţevanja, kot so e-izobraţevanje,
simulacijsko učenje, rotacijsko izobraţevanje in usposabljanje za samostojno učenje
(Mihalič, 2006, str. 188).
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Izobraţevanje lahko pojmujemo kot načrtovan proces razvijanja in pridobivanja
sposobnosti, veščin, strokovnih znanj in navad posameznega zaposlenega.
Izobraţevanje, ki ga delimo na interno in eksterno izobraţevanje, izvajamo na tečajih,
seminarjih, izobraţevalnih delavnicah, raznih sestankih in kolegijih. Oblike teh vrst
izobraţevanj delimo na (Mihalič, 2006, str. 190):





samostojno izpopolnjevanje,
timsko izpopolnjevanje,
izobraţevanje delovne skupine in
kombinirane oblike izpopolnjevanja.

Izrednega pomena je, da zaposlenim organizacija (Mihalič, 2008, str. 44):






nudi moţnost za nadaljnji razvoj vseh zaposlenih,
preda lastna znanja in veščine,
odlikuje novo znanje zaposlenih,
spodbuja zaposlene k izmenjavi znanj in izkušenj in
usklajuje organizacijske potrebe z individualnimi ţeljami zaposlenih.

Dessler (2000, str. 255–258 ) navaja več vrst izobraţevanja zaposlenih:












Vajeništvo (anlg. Apprenticeship Training). Izobraţevanje zaposlenih se odvija
pod vodstvom izkušenih zaposlenih. Usposabljanje poteka na dolgi rok, dokler
zaposleni ne postanejo kvalificirani.
Neformalnega izobraţevanja (angl. Informal Learning) ne izvaja organizacija.
Sem štejemo vsako usposabljanje, ki se ga zaposleni naučijo na delovnem mestu
z izvajanjem vsakodnevnih opravil.
Usposabljanje na delovnem mestu (angl. Job Instruction Training). Učenje, ki
poteka korak za korakom, kjer udeleţencem pokaţejo kaj storiti v določenih
situacijah in zakaj.
Predavanja (angl. Lectures). Je hiter in preprost način za predstavitev znanja
večji skupini zaposlenih.
Programirano učenje (angl. Programmed Learning). Metoda samostojnega
učenja predstavlja tri korake, kjer organizacija postavlja vprašanja zaposlenim,
na katera vsak posameznik odgovori sam. V zadnjem koraku zaposleni pridobijo
povratne informacije in nadaljnje napotke o tem, kaj storiti, da bi zmanjšali
napake v organizaciji.
Avdiovizualne tehnike (angl. Audiovisual-Based Training). Mednje štejemo
filme, video konference in razne posnetke. Kot primer lahko navedemo
popravilo določenega stroja, kar je prikazano v videoposnetku, saj so lahko
koristne počasne zmogljivosti posnetka (kot stop, hiter ali počasen posnetek,
ponovitev posnetka).
Simulacija (angl. Vestibule Training). Predstavitev dela s tehnikami, ki jih bodo
zaposleni uporabljali pri svojem delu. Za to se vodstvo odloči, kadar je
izobraţevanje na delovnih mestih precej drago ali nevarno. Kot primer lahko
navedemo uvedbo novozaposlenih na delovno linijo, kar bi znatno upočasnilo
proizvodnjo.
Računalniško izobraţevanje (angl. Computer-Based Training). Uporaba
računalniških sistemov za povečanje znanja in spretnosti zaposlenih.
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Vsak našteti dejavnik vpliva na povečanje zadovoljstva zaposlenih, med katerimi pa
daje vsak posameznik prednost tistim dejavnikom, ki so jim bolj pomembni za osebno
zadovoljstvo. Nekaterim je bolj pomembna višina plače, spet drugim odnosi v
organizaciji. Pomembno je, da vodstvo v organizaciji posveča dovolj pozornosti
vsakemu dejavniku in stremi k izboljšanju le-teh. Ne smemo pa pozabiti na motivacijo
zaposlenih.

2.3 MOTIVACIJSKE TEORIJE
Organizacija stremi k izboljšanju učinkovitosti na določenih področjih s svojo delovno
silo. Za dosego tega je treba nenehno spremljati, kako lahko motiviramo posameznike z
raznimi dejavniki, kot so nagrade, vodstvo ter spodbude. Motivacija je torej
inovativnost in produktivnost, ki se pojavi znotraj organizacije. Ti dejavniki vplivajo na
posameznike in s pravilno uporabo teh, lahko povečamo učinkovitost organizacije in
zadovoljstvo zaposlenih. V nadaljevanju opišemo motivacijske teorije, s katerimi
poskušajo doseči izpolnitev potreb ter pričakovanj zaposlenih (Osabiya, 2015, str. 63).
2.3.1 Adelferjeva motivacijska teorija
Po mnenju Adelferja (1969, povzeto po Osabiya, 2015, str. 68) posameznik napreduje
skozi hierarhijo, od potreb po obstoju do povezanosti k niţjim potrebam, kot je potreba
po razvoju, ki jih je treba zadovoljiti. Te potrebe so (Treven, 2001, str. 131):




Potrebe po obstoju: sem vključujemo poleg osnovnih, eksistenčnih ter
materialnih zahtev, kot so potreba po hrani, obleki, še potrebe po varnosti, to so
pravice do lastnine ter dela.
Potrebe po koaliranju z drugimi ljudmi: te potrebe ustrezajo Maslowovim
socialnim potrebam, potrebi po spoštovanju.
Potrebe po razvoju: sem uvrščamo potrebe po osebni rasti ter razvoju.
Posameznik stremi k uresničevanju svojih sposobnosti, kot je npr. kreativnost in
produktivnost.

Adelferjeva motivacijska teorija izboljša hierarhijo Maslowovih potreb tako, da dovoli
večjo fleksibilnost med človeškimi potrebami (Govindaraju, 2018, str. 98), posledično
ne predstavlja tako stroge hierarhije kot Maslowova hierarhija potreb. Po tej teoriji si
lahko posameznik prizadeva za osebni razvoj, čeprav nima zadovoljenih potreb po
povezovanju z drugimi ljudmi, mogoče pa je, da se vse tri potrebe pojavijo hkrati.
Prioritete potreb ljudi so različne in tako svoje potrebe zadovoljujejo različno, glede
svoje kulture, izobrazbe in druţinske vezi. Kot primer navedemo Španijo, kjer je
pripadnosti druţini zelo velika in bo tam potreba po povezovanju z drugimi ljudmi
najbrţ pomembnejša od potreb po obstoju. (Treven, 2001, str. 131–132). Po tej teoriji se
človeške potrebe zadovoljijo hkrati in ne po specifičnem redu. To pomeni, da vodstvo
stremi k takojšnjemu zadovoljevanju neizpolnjenih potreb zaposlenih, da tako povečajo
njihovo stopnjo zadovoljstva pri delu. Pomembno je, da vodstvo ustvari ustrezno
delovno okolje, kjer lahko zaposleni razvijejo svoj potencial, saj v nasprotnem primeru
pride do nezadovoljstva in posledično do slabših rezultatov zaposlenih (Govindaraju,
2018, str. 98).
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2.3.2 Maslowova teorija
Maslow je prvič predstavil svoj koncept hierarhije potreb v svojem članku leta 1943 –
Teorija človeške motivacije (»A Theory of Human Motivation«), kasneje pa še v svoji
knjigi Motivacija in osebnost (» Motivation and Personality«) (Cherry, 2018).
Kot humanist se je Maslow osredotočal na to, kaj naredi ljudi srečne in kaj počnejo za
dosego le-tega cilja. Verjel je, da imajo ljudje potrebo po samouresničevanju, torej da
doseţejo vse, kar si zadajo. S Slika 1 je razvidno, da obstaja pet različnih stopenj
Maslowove hierarhije potreb. Zaposleni so v prvi vrsti motivirani k izpolnjevanju
osebnih potreb in se nato povzpnejo na višjo raven (Cherry, 2018).
Slika 1: Hierarhija potreb Abrahama Maslowa

Potrebe po
samouresničevanju

Potreba po spoštovanju

Socialne potrebe

Potrebe po varnosti

Fiziološke potrebe

Vir: (Treven, 2001, str. 128)

Po Maslowovem konceptu so potrebe zaposlenih razvrščene na petih nivojih, od manj
pomembnih do zelo pomembnih:
 Med prvi nivo štejemo fiziološke potrebe, kot so potreba po hrani, vodi, spanju,
ki so temeljne za preţivetje (Treven, 2001, str. 127). Maslow je vključil tudi
spolno reprodukcijo, saj je bistvena za preţivetje in razmnoţevanje vrste
(Cherry, 2018).
 Naslednji nivo je potreba po varnosti, ki nastopi takoj po zadovoljevanju
fizioloških potreb. Ta raven odseva ţeljo posameznika, da se obvaruje, da ne bi
ostal brez poloţaja, ki ga je pridobil na delovnem mestu, zaposlitve, bivališča in
hrane (Treven, 2001, str. 127). Ta potreba obsega iskanje zaposlitve, pridobitev
zdravstvenega zavarovanja, varčevanje denarja in preselitev v varnejše okolje
(Cherry, 2018).
 Ko zadovoljimo prejšnji dve potrebi se pojavi potreba po pripadnosti, ki spada
pod tretjo raven. Povezana je z ţeljo posameznika po ljubezni, po medsebojnem
povezovanju ter tudi po tem, da je priznan kot član ugledne skupnosti in cenjen s
strani druţbe (Treven, 2001, str. 127). Med te skupnosti oziroma druţbe štejemo
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verske skupine, športe ekipe in knjiţne klube. Da se posameznik izogne
osamljenosti in depresiji je pomembno, da se vključi v razne skupine ali druţbe
(Cherry, 2018).
Potreba po spoštovanju zajema samospoštovanje in spoštovanje drugih.
Vključuje potrebe po moči, poloţaju in uresničevanju zaposlenih. Za pridobitev
večjega ugleda, za zasedanje višjega poloţaja na delovnem mestu si
posamezniki prizadevajo izboljšati poloţaj na delovnem mestu. Kadar so
potrebe izpolnjene, posamezniki bolj zaupajo v svoje lastne zmogljivosti,
spretnosti in veliko več prispevajo k učinkovitosti samega procesa kot v
nasprotnem primeru, kadar se pojavi podrejenost in nezaupanje v lastne
sposobnosti (Treven, 2001, str. 127).
Samouresničevanje štejemo med najvišji nivo, ki se pojavi pri posamezniku,
kadar je predhodne ravni v preteţni meri zadovoljil. Pri tej ravni dela človek
tisto, za kar je sposoben. Npr. učitelj ne preda le znanja učencem, temveč je tudi
sooblikovalec oziroma kreator njihovih prihodnosti (Treven, 2001, str. 128).

Kritiko sta na Maslowovo hierarhijo potreb podala Wahba in Bridwell, ki sta mnenja, da
je malo dokazov za razvrščanje teh potreb in še manj dokazov, da so te potrebe
hierarhično urejene. Kritika se pojavi tudi na potrebo samouresničevanja, kar je teţko
znanstveno dokazati, saj njegova teorija o samouresničevanju temelji na omejenem
vzorcu posameznikov. Ne glede na te kritike Maslowova hierarhija potreb predstavlja
pomemben del v psihologiji, saj se osredotoča na zdrav razvoj posameznikov. V študiji
objavljeni leta 2011 so se raziskovalci iz Univerze Illinois odločili za testiranje
Maslowove hierarhije. Ugotovljeno je, da so potrebe močno povezane s srečo. Ljudje s
celega sveta so poročali, da sta samouresničevanje in socialna potreba pomembni tudi
takrat, kadar druge osnovne potrebe niso izpolnjene (Cherry, 2018).
Povzamemo lahko, da sta si teoriji med seboj podobni, vendar Adelferjeva teorija
potreb ne predstavlja tako stroge hierarhije kot Maslowova teorija, saj je pri prvotni
teoriji potreba zaposlenih izpolnjena hkrati, medtem, ko je pri slednji, torej Maslowovi
teoriji, izpolnjena potreba po določenem vrstnem redu. Teorijo, ki jo predstavimo v
nadaljevanju, se razlikuje od prejšnjih dveh teorij v tem, da se deli na dvofaktorsko
teorijo.
2.3.3 Herzbergova dvofaktorska teorija
Motivacijska dejavnika se delita na: higienike in motivatorje. Ta teorija je pomembna za
managerje, saj v primeru, da zaposleni niso zadovoljni na delovnem mestu, odpravi
teţave z izpopolnjevanjem higienikov. Za višjo efektivnost zaposlenih v njihovem
okolju uporabi drugo vrsto orodij, in sicer motivatorje. Vsaka izmed teh dveh skupin
drugače učinkuje na zaposlene (Treven, 2001, str. 129). Motivatorji so tisti dejavniki, ki
ustvarjajo višjo stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu, saj izpolnjujejo individualno
potrebo po psihološkem razvoju. Ti dejavniki vključujejo doseţke, priznanja,
odgovornost, osebno rast, posledično je delovna učinkovitost višja in se tudi stopnja
zadovoljstva zaposlenih poveča. Higienski dejavniki so bistveni na delovnem mestu in
ne vodijo k pozitivnemu zadovoljstvu na dolgi rok. Slednji obsegajo delovno stanje,
poloţaj na delovnem mestu ter politiko podjetja (Abdulrahman in Hui, 2018, str. 50–
51).
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Tabela 1: Elementi dvofaktorske teorije
Higieniki
nadzor

Motivatorji

odnos do vodje
plača
delovni pogoji
poloţaj
politika podjetja
varnost pri delu
medsebojni odnosi
Vir: (Treven, 2001, str. 129)

Kombinacija higienikov in motivatorjev lahko privede do (Dartey-Baah in Amoako,
2011, str. 2):





Kadar je stopnja higienikov in motivatorjev visoka, so zaposleni bolj motivirani
in imajo le nekaj pritoţb.
Kadar je stopnja higienikov visoka, stopnja motivatorjev pa nizka, se zaposleni
pritoţujejo manj, vendar niso najbolj motivirani.
Kadar je stopnja higienikov nizka in stopnja motivatorjev visoka, so zaposleni
motivirani, kljub temu pa se veliko pritoţujejo.
Kadar je stopnja higienikov nizka in tudi stopnja motivatorjev nizka, je v
organizaciji situacija najslabša, saj zaposleni niso motivirani in imajo veliko
pritoţb.

Ta teorija spodbuja managerje, da preučijo oba dejavnika za optimalno motiviranje in
zadovoljevanje zaposlenih, da so bolj uspešni pri svojem delu (Dartey-Baah in Amoako,
str. 3).
Herzberg (1987, povzeto po Dartey-Baah in Amoako, 2011, str. 3) meni, da managerji
lahko odpravijo nezadovoljstvo na naslednje načine:







izboljšati politiko podjetja,
zagotoviti učinkovit in nevsiljiv nadzor,
ustvariti kulturo spoštovanja in dostojanstva za vse člane skupin,
zagotoviti konkurenčno plačo,
zagotoviti varnost zaposlitve in
zagotoviti smiselnost dela na vseh področjih delovnega mesta.

Omejeni ukrepi pomagajo odpraviti nezadovoljstvo v organizacijah in dokler se
managerji ne posvetijo ukrepom, ni smiselno motivirati zaposlenih.
Vsako delo moramo preveriti in presoditi, s kakšnimi dejanji lahko vplivamo na
povečanje učinkovitosti na delovnem mestu. Managerji morajo (Dartey-Baah in
Amoako, 2011, str. 3):
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poskrbeti za uspeh,
izvesti delo, ki je primerno zmoţnostim zaposlenega,
dodeliti večjo odgovornost vsakemu članu ekipe,
podeliti priloţnost napredovanja zaposlenega znotraj organizacije in
podeliti priloţnost za usposabljanje in razvoj zaposlenega.

Povzročitelji za pomanjkanje zadovoljstva zaposlenih v organizaciji so higieniki. Ob
primerni urejenosti ti elementi nezadovoljstva ali higieniki zniţajo nezadovoljstvo
zaposlenih zaradi primerno opremljenega urada, primernega plana dopustovanj ali
dodatne bonitete v organizaciji, vendar pa zadovoljstvo ali učinkovitost zaradi njih
samih ne bo nič večja. Če ţeli manager povečati potencialno učinkovitost, storilnost ali
moč zaposlenih, mora preusmeriti poudarek na motivatorje. Slednji povzročajo v
delovnem okolju večjo motivacijo in obenem zadovoljstvo zaposlenih. Posledično svoje
delo opravljajo z večjim naporom in vloţijo tudi več strasti. Zaposleni ne bo
nezadovoljen, če ta faktor ne bo prisoten. Posameznik, kateremu je delo v veliki izziv,
bo zadovoljen in motiviran, da delo opravi na svoj najboljši način. Če delo, ki ga
zaposleni opravlja, ne prinaša dovolj velikega izziva zanj, še ne pomeni, da to povzroči
njegovo nezadovoljstvo, ampak le odsotnost zadovoljstva (Treven, 2001, str. 130).
2.3.4 Hackman-Oldhamov model značilnosti dela

Ta teorija opisuje razmerje med karakteristiko dela in med posameznikovim odzivom na
določeno delo. Obstaja pet dimenzij razseţnosti dela, ki spodbujajo tri kritična
psihološka stanja, ki nato vodijo do osebnih ter delovnih učinkov. S Slike 2 je razvidno,
da sestavljajo temeljne razseţnosti dela (Zafar in soavtorji, 2013, str. 190):






Različnost spretnosti. Delovno mesto zahteva raznolikost dejavnosti pri
izvajanju dela z uporabo spretnosti posameznikov.
Različnost nalog. Dokončanje celotnega dela, kjer je viden rezultat od začetka
do konca opravljanja nalog.
Pomembnost nalog. Delo ima pomemben vpliv na ţivljenje drugih ljudi znotraj
ter zunaj organizacije.
Samouprava. Zagotavlja svobodo ter neodvisnost posameznikov pri načrtovanju,
odločanju ter izvajanju delovnih nalog.
Povratna zveza. Posamezniku zagotavlja neposredne in jasne informacije o
učinkovitosti njegovega dela.

18

Slika 2: Model značilnosti dela

Vir: (Tossi in soavtorji, 1994, povzeto po Treven 2001, str. 133)

Hackman in Oldham določata tri kritična psihološka stanja, ki jih mora posameznik
doţiveti za dosego ţelenih rezultatov (Zafar in soavtorji, 2013, str. 191):




Doţivljanje pomembnosti dela. Posameznikovo delo je vredno, dragoceno ter
pomembno.
Doţivljanje odgovornosti za učinek dela. Posameznik čuti osebno odgovornost
za delo, ki ga opravlja.
Poznavanje rezultatov dela. Posameznik ima znanje in ve, kako lahko na
efektiven način opravlja svoje delo.

V primeru, da katero od teh treh kritičnih stanj ni prisotno, se oslabi motivacija ali
zadovoljstvo. Teorija poudarja, da se posamezniki z visoko potrebo po razvoju bolj
navdušeno odzovejo na osebne doseţke ter izobraţevanje. Med osebne in delovne
učinke štejemo visoko motiviranost za delo, visoko kakovost izvedbe dela, manjšo
odsotnost z delovnega mesta ter višjo stopnjo zadovoljstva (Zafar in soavtorji, 2013 ,str.
191).
Naštete vsebinske teorije prikazujejo različne potrebe ljudi. Kadar zaposleni doseţejo
oziroma pridobijo potrebe, ki so zanje potrebne, so bolj motivirani in zadovoljni pri
opravljanju svojega dela. Za zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih je pomembna tudi
procesna teorija, med katero uvrščamo tudi teorijo pričakovanja. Slednja razloţi, kako
pridemo do določenih oblik vedenja.
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2.3.5 Teorija pričakovanj
Teorijo pričakovanj je zasnoval Victor Vroom. Od dveh dejavnikov je odvisno, kako se
vede posameznik. Posameznikovo ravnanje na delovnem mestu pripelje do določene
posledice, medtem ko je drugi dejavnik osredotočen na privlačnost rezultata (Treven,
2001, str. 135–136). Ta teorija je uporabna pri oblikovanju strategij nagrajevanja in
napredovanja, saj spodbuja individualne razlike. Pomembno je, da vodstvo razume
različna pričakovanja zaposlenih in dodeli delovna mesta zaposlenim glede na te
razlike, da se zagotovi visoka stopnja motivacije (Govindaraju, 2018, str. 100).

Slika 3: Model pričakovanja

Vir: (Lunenburg, 2011, str. 2)

Pričakovanje je trud posameznika, s katerim predvideva, da ga bo njegov trud privedel
do boljših rezultatov. Ocena pričakovanja posameznika je od nič do ena. Če je zaposleni
mnenja, da ga njegov trud ne bo privedel do ţelenih rezultatov, bo njegova pričakovana
vrednost nula. V primeru, da je prepričan, da bo njegova naloga dokončana, je njegova
pričakovana vrednost ena (Lunenburg, 2011, str. 2).
Če zaposleni vloţi v svoje delo večji napor, organizaciji to prinese tudi boljše rezultate.
Pogoji, ki povečajo pričakovanja zaposlenih, vključijo razpoloţljivost ustreznih virov,
ustrezno usposabljanje in potrebno podporo, da lahko zaposleni učinkovito opravi svoje
delo (Nemati, 2016).
Tako kot pri pričakovanju je tudi ocena instrumentalnosti od nič do ena. Če zaposleni
dosega dobre rezultate, bo za to ustrezno nagrajen, torej je njegova ocena ena. V
primeru, da ni zaznanega razmerja med rezultatom in povečanjem plače, je ocena
instrumentalnosti enaka (Lunenburg, 2011, str. 2).
Instrumentalnost definiramo kot misel, če bo zaposleni dosegal dobre rezultate, potem
bo za to tudi ustrezno nagrajen. Zaposleni morajo imeti zaupanje in spoštovanje do
ljudi, ki sprejemajo odločitve o tem, kdo in v kakšni višini dobi nagrado. Pomembno je
tudi to, da vidijo preglednost v procesu nagrajevanja (Nemati, 2016).
Redmond (2010, povzeto po Nemati, 2016) meni, da valenca pomeni vrednost in se
nanaša na prepričanja o zaţelenosti izida. Bonus ne more povečati motivacije
zaposlenega, če ga motivira formalno priznanje. Valenco lahko pojmujemo tudi kot
pritisk ali pomembnost, ki jo posameznik postavi na pričakovani rezultat.
Nagradimo zaposlene z nagradami, kot so plača, varnost, prijateljski odnosi, zaupanje,
dodatne ugodnosti, moţnost uporabe lastnih veščin, priznavanje dela zaposlenih s strani
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vodstva (Treven, 2001, str. 137). Za razliko od pričakovanja in insturmentalnosti je
lahko valenca pozitivna ali negativna (Lunenburg, 2011, str. 3).
Vroom prikazuje naslednjo enačbo:

Enačba 1: Enačba za motivacijo

Vir: (Lunenburg, 2011, str. 3)

Do višjih nivojev motivacije pride, kadar so pričakovanja, zmoţnost dosega le-teh ter
pozitiven odnos do nagrade oziroma plačila višji. To potrjuje efekt količnika, ki prav
tako namiguje, da če je kateri koli od naštetih faktorjev ničen, je celokupen nivo
motivacije prav tako ničen. Kot primer navedemo, če zaposleni verjame, da bo rezultat
njegovega truda izboljšanje določenega stanja ter primerna nagrada, bo njegova
motivacija nizka, če te nagrade ne dojema kot pozitivne, oziroma si je ne ţeli
(Lunenburg, 2011, str. 3).
Lahko povzamemo, da zaposleni, ki pričakuje ustrezno delo, primerno nagrado za
opravljeno delo in tako uresničitev svojih ciljev, vloţi večji trud v svoje delo. Kot
primer navedemo slaščičarja, ki si prizadeva izdelati čim več vrst peciv, če pričakuje, da
bo za to ustrezno nagrajen in ga bo to privedlo do lastnega individualnega cilja. V
nadaljevanju naštejemo ostale načine, ki krepijo zadovoljstvo zaposlenih.

2.4 Načini krepitve zadovoljstva zaposlenih
Za opravljanje dela na najvišji ravni je potrebno, da zaposleni pridobijo ustrezno znanje
ter sposobnosti za dokončanje delovnih nalog, ki so jim dodeljene v njihovem delovnem
okolju. Pomembno je, da se njihova osebnost, interesi ter ţelje ujemajo z značilnostmi
dela, da tako pridobijo potrebno zadovoljstvo za opravljanje svojih nalog (Emmanuel in
Akonor, 2017, str. 2).
Bistvenega pomena je delovno okolje, v katerem so zaposleni ljudje. Vodstvo mora
stremeti k nenehnemu izboljšanju delovnega okolja, kar posledično poveča tudi
zadovoljstvo posameznika. Pomembno je, da (Mihalič, 2008, str. 62):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagotovimo prostore v organizaciji, ki ustrezajo vsem varnostnim pogojem,
svetloba naj ne bo preveč močna,
skrbimo za vzdrţevanje delovnih strojev in naprav,
kvalitetno zračimo prostore,
poskrbimo za blagodejno temperaturo tekom celega leta,
zmanjšamo elektromagnetna sevanja,
delovne prostore poţivimo z raznimi okraski, slikami ter rastlinami,
barve sten naj bodo rumena, rjava ali oranţna,
zmanjšamo hrup na delovnih mestih,
uvedemo potrebne varnostne pripomočke v delovne prostore in
nabavimo kvalitetne monitorje.
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Delodajalci lahko z raznimi programi zmanjšajo stres na delovnem mestu in prispevajo
k spremembam ţivljenjskega sloga, z zdravo prehrano v organizaciji, odpravljanjem
monotonosti pri delu, humorjem na delovnem mestu in občasno sprostitvijo (Mihalič,
2008, str. 64).
Z vlaganjem v kakovostno prehrano organizacija doseţe zmanjšanje bolniških
odsotnosti ali delovne invalidnosti. Zdrava prehrana med delovnim časom vpliva na
posameznikovo povečanje učinkovitost ter produktivnosti (Lampe, 2005, str. 71).
Mihalič (2008, str. 118–120) navaja naslednje dejavnike, s pomočjo katerih lahko
postanemo in ostanemo zadovoljni na delovnem mestu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v organizaciji poiščemo svoje prijatelje,
skrbimo za svoj ugled,
trudimo se postati najboljši,
skrbimo za lastno izobraţevanje ter usposabljanje,
izkoristimo vsako priloţnost, ki nam jo nudi delovno mesto,
prevzamemo odgovornost za svoja dejanja,
izogibamo se ponavljanju ţe storjenih napak,
ne sprejmemo odločitve pod pritiskom,
skrbno razmislimo, kaj ţelimo doseči pri delu,
prosimo za pomoč pri delu, če jo potrebujemo,
naučimo se obvladovati stres na delovnem mestu,
ob nastanku določenih teţav se pogovorimo s sodelavci ali z vodstvom,
nesoglasja rešujemo takoj, ko se pojavijo,
prilagodimo delovni prostor svojim lastnim potrebam,
vodstvu in sodelavcem sporočimo, kaj ţelimo pri delu spremeniti,
vključimo se v različne dejavnosti v organizaciji in
kritike nam sluţijo za izboljšanje rezultatov.

Oblikovanje dela zagotavlja povečanje zadovoljstva zaposlenih, saj se ta način prilagodi
delovno mesto zaposlenemu, da delo tako opravlja bolj uspešno in kakovostno. V
nadaljevanju predstavimo tudi, kateri so tisti načini oblikovanja dela, s katerimi lahko
vplivamo na kvaliteto ţivljenja v organizaciji.
2.4.1 Oblikovanje dela za zagotavljanje zadovoljstva
Pomembno je, da opredelimo delovna mesta, saj z oblikovanjem dela zdruţimo
zaposlene v organizaciji. Uspešnost in zadovoljstvo se povečata, kadar zaposleni
opravljajo delo, ki jih veseli, oziroma delajo tisto, v čem so najboljši. V obratnem
primeru delavci odhajajo iz organizacije, zmogljivost njihovega dela se zmanjša,
izogibajo se delu in protestirajo. Pri oblikovanju dela se vprašamo, kako lahko
preoblikujemo delo, da je le-to uspešno in zaposlenega motivira k osebnemu
zadovoljstvu. Delo prilagodimo vsakemu posamezniku, da obogati tako njegovo
delovno kot osebno ţivljenje (Svetilnik in Zupan, 2009, str. 348).
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Načini oblikovanja dela
Način oblikovanja dela se deli na več pristopov. Znanstveni management, ki ga je razvil
Taylor, je osredotočen na učinkovitost dela, kar vodstvo realizira z razčlenitvijo dela na
preproste in obseţne operacije. Ta pristop je fokusiran na standarde, pri čemer
pozabljajo na fizične in psihične potrebe zaposlenih, kar prispeva k večjemu
nezadovoljstvu in doseganju minimalnih standardov pri oblikovanju dela. Kljub
pomanjkljivostim se znanstveni management veliko uporablja v proizvodnjah in tudi v
javni upravi. Učinkovitost v organizaciji lahko prinese zaposlenim z niţjo izobrazbo in
z manj izkušnjami. Drugi pristop, ki ga je uvedel Singer, se imenuje sociotehnični
sistem, ki se ukvarja s celotnimi tehnološkimi in delovnimi sistemi. Uspešno opravljanje
tega dela je namenjeno skupinam, ki so osredotočene na doseganje delovnih ciljev, kar
pa ne zagotavlja vedno notranjega zadovoljstva zaposlenih. Ta pristop omogoča, da
imajo vodje predvsem svetovalno vlogo, delovne skupine pa visoko avtonomijo pri
odločanju o kadrovskih zadevah, kot so izbiranje novozaposlenih, usposabljanje,
napredovanje in ocenjevanje uspešnosti (Svetilnik in Zupan, 2009, str. 349).
Hollenbrock in Wright (1994, povzeto po Svetilnik in Zupan, 2009, str. 349–350)
navajata naslednje načine oblikovanja dela:






Ergonomski. Z oblikovanjem delovnega okolja zmanjšajo fizične delovne
obremenitve tako, da je primerno telesnim značilnostim zaposlenih. Obravnava
utrujenost, razne poškodbe in dejavnike, ki ogroţajo zdravje, kot je potreba po
uporabi fizične moči, hrup, temperatura, prah, strup, plini in tresljaji. Z
razreševanjem teţav prispevajo k večji zmogljivosti in varnosti dela, s tem pa
tudi k manjši odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni.
Omejeno zaznavanje. Za zanesljivo in varno opravljanje raznih nalog na
delovnem mestu je potrebno zaznavanje oziroma zmanjšanje psihičnih
obremenitev zaposlenih. Pridobitev informacij ne sme biti v prevelikih količinah
in tudi ne v prekratkem času, saj bi delovne naloge postale preveč zahtevne za
njih.
Kakovost delovnega ţivljenja poudarja delo zaposlenih v organizaciji. S
pomočjo tega doseţejo oziroma zadovoljijo svoje osebne potrebe.

Dessler (1998, povzeto po Svetilnik in Zupan, 2009, str. 350) je mnenja, da na kakovost
delovnega ţivljenja v organizaciji vpliva, če:







zaposlene obravnavajo na enakopraven način,
uporabijo zaposleni svoje sposobnosti in osvojijo največjo mero
samouresničitve,
odkrito komunicirajo z zaposlenimi,
zaposleni sprejemajo pomembne odločitve pri svojem delu,
je prisotno ustrezno nagrajevanje in
je delovno okolje varno.

Moţnosti za zadovoljevanje potreb zaposlenih so sledeče (Svetilnik in Zupan, 2009, str.
351):
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Materialne potrebe – zaposleni ugodijo svojim ţeljam z raznimi dodatki, ki jih
pridobijo v organizaciji in z višino plače.
Potrebe po varnosti – med te potrebe zaposlenih štejemo predvsem stalnost
zaposlitve, varno delo ter oblike zdravstvenega in socialnega zavarovanja.
Socialne potrebe – zaposlenim je pomembno, da so odnosi v organizacijah
zanesljivi, vključujejo se v delovne time in tako zadovoljijo svoje potrebe.
Osebnostne potrebe – so odvisne od avtonomnosti zaposlenih, moţnosti za
učenje, uporabe znanja pri delu ter odločanja.

Povzamemo lahko, da je za zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih pomembno, da
prilagodimo delo zaposlenemu in skoz cel proces spoštujemo njihove fizične in psihične
potrebe. Za dosego tega je pomembna tudi podpora sodelavcev ter vodstva.
2.4.2 Zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih s strani sodelavcev
Podpora sodelavcev vpliva na dobro počutje zaposlenih in na njihov odnos do dela v
organizaciji. Medsebojna podpora v organizaciji omogoča zaposlenim zadovoljstvo na
delovnem mestu, zato je pomembno, da se izogibamo slabim odnosom, saj oteţijo
posameznikovo delo (Avci, 2018, str. 579). Dobri medsebojni odnosi zagotovijo mirno
in produktivno delovno okolje med zaposlenimi (Tran in soavtorji, 2018).
Posamezniki gradijo in ohranjajo pozitivne medsebojne odnose z drugimi na delovnem
mestu. Ta odnos je opredeljen kot izmenjava informacij med posamezniki in skupinami,
ki ţelijo uresničiti svoje cilje. Obdelava teh informacij izboljšuje uspešnost
posameznika in organizacije, saj zaposleni, ki so dobro obveščeni, sprejemajo boljše
odločitve v organizaciji. Seveda pa so nekateri zaposleni bolje obveščeni kot drugi,
razlog za to pa tiči v odnosih z nadzorniki in sodelavci (Tran in soavtorji, 2018).
2.4.3 Zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih s strani vodstva
Podpora vodstva se nanaša na to, kako se nadzornik obnaša, kadar ponudi pomoč
zaposlenim pri predstavitvi stališč, znanj in spretnosti, ki so zbrana iz programa
usposabljanja. Brez pridobitve te pomoči proces usposabljanja ni uspešen. Razlog se
skriva v tem, da zaposleni izgubi osredotočenost na svoje delo. Velikokrat vodstvo
zaposlenim prenese le negativne povratne informacije, kar posledično izzove veliko
stresa pri zaposlenih, izgubijo voljo do dela in zapustijo organizacijo. Pomembno je, da
vodstvo vedno podpira zaposlene in jim prenese tudi pozitivne informacije ter tako
vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri delu (Qureshi in Hamid, 2017, str. 238). S Slike 4
je razvidno, da veliko vlogo pri zadovoljstvu igra tudi zaznavanje pravičnosti. Slednje
se nanaša na trud, ki ga zaposleni vloţijo v delo in posledično na nagrade, ki jih dobijo
za svoj trud. Trud, ki ga zaposleni vloţijo v delo, vključuje njihov čas, energijo, znanje
ter izkušnje, saj so pomembni za doseganje delovnih ciljev v organizaciji. Nagrada, ki
jo zaposleni prejmejo za delo, vključuje denar, ugled ter avtoriteto. Kadar je ravnoteţje
med vloţenim naporom zaposlenega in donosom s strani vodstva oziroma organizacije
pravično, se poveča tudi učinkovitost pri delu in tako pridobimo boljše rezultate
(Qureshi in Hamid, 2017, str. 239).
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Slika 4: Zadovoljstvo pri delu

Vir: (Qureshi in Hamid, 2017)

Zaposlene spodbujajo, da izrazijo svoja stališča, zagotovijo pozitivne povratne
informacije ter uvedejo participativne procese strateškega načrtovanja, kar vpliva na
povečanje uspešnosti v organizaciji. Pohvalijo zaposlene za izvrstno delo, kar poveča
njihovo produktivnost in zadovoljstvo (Carvajal in Popovici, 2018, str. 4).
Raven delovnega ţivljenja postane bolj kvalitetna s pomočjo ciljnega vodenja, kar
pomeni, da ima vsak posameznik postavljene cilje, ki se preverjajo v določenih
časovnih obdobjih. To vodenje omogoča zaposlenim, da se vključijo v proces odločanja
v zvezi z delom, ki ga opravljajo. Pri tej obliki vodenja najprej postavimo cilje, ki
prispevajo k dejavnosti zaposlenega. Informacija o doseganju ciljev je naslednji
dejavnik, ki zaposlenemu potrdi, da dela prave stvari na pravi način. Zadnji dejavnik pri
vodenju je participacija, ki prispeva k enačenju zaposlenega z delovnimi cilji in
pripomore k izboljšanju delovnih doseţkov. Ciljno vodenje povečuje pripadnost
zaposlenih organizaciji, izboljšuje njihovo motivacijo in usmerja zaposlene k ciljem
organizacije (Svetilnik in Zupan, 2009, str. 360–361).
Avtoritativno vodstvo lahko izboljša uspešnost zaposlenih, če vodstvo zna svoje
zaposlene usmerjati glede na jasno določene in specifične cilje, ki se lahko določijo kot
osebnostni ali letni cilji. Na ta način se lahko zaposlenim naredi načrt usposabljanj in
razvijanj njegovih kompetenc in znanj na način, da tudi zaposleni lahko prispeva k
uspešnosti podjetja. Zaposleni se tako z jasno določenimi cilji in pričakovanji s strani
vodstva boljše in laţje osredotočajo na svoje naloge ter izpolnjujejo pričakovanja
nadrejenih. Doseganje boljših rezultatov se lahko obenem nagrajuje ali kaznuje.
Zaposlene privlači moč avtoritativnih vodij, zaradi česar ţelijo zadostovati njihovim
visokim standardom (Wang in Guan, 2018, str. 2–3).
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Povzamemo lahko, da v vsakem načinu vodenja obstajajo negativni učinki oziroma
posledice, je pa kljub temu pomemben dejavnik za dosego boljšega počutja zaposlenih v
organizaciji. Ob pravilni pomoči vodstva se poveča trud zaposlenih, delo opravljajo bolj
kakovostno in organizacija pridobi boljše rezultate. Z razloţitvijo definicij zadovoljstva
in opredelitvijo dejavnikov, mora vodstvo ugotoviti, katere načine merjenja
zadovoljstva mora izvajati in kako, da s tem poveča zadovoljstvo in izboljša področja v
organizaciji.

2.5 Merjenje zadovoljstva
Merjenje zadovoljstva zaposlenih omogoča vpogled v trenutno situacijo organizacije.
Posledično ima vodstvo s pridobivanje povratnih podatkov moţnost za preoblikovanje
področij v organizaciji (Mihalič, 2008, str. 90).
Smiselno je, da izpeljemo izračun zadovoljstva zaposlenih pred, med in po uvedbi
preoblikovanja organizacije, med katere lahko štejemo obseţnejše reorganizacije,
prestrukturiranja ali večja odpuščanja zaposlenih. Za natančno merjenje je smiselno, da
vključimo vse zaposlene v organizaciji, saj to privede do boljših rezultatov (Mihalič,
2008, str. 90–91).
Iz Tabele 2 je razvidno, da ima kvantitativna metoda merjenja zadovoljstva pozitivno in
negativno stran. Omejenost anketirancev se pokaţe glede izraţanja lastnega mnenja,
zaradi česar ni omogočeno odkrivanje novosti. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo
posameznikov se pogostokrat skriva v odnosih med zaposlenimi. Kvantitativna metoda
merjenja organizacijam ne omogoča odkritja procesov in motivov v odnosih med
zaposlenimi, zaradi česar ne moremo raziskovati vzrokov. Kot prednost lahko
omenimo, da so vprašalniki ţe vnaprej določeni, tako se lahko instrument uporablja v
več organizacijah, drţavah ter oddelkih, kar omogoča primerjavo med njimi (Tavčar,
2004, str. 46–47).

Tabela 2: Prednosti in slabosti kvantitativnega merjenja zadovoljstva
Prednosti
sredstvo z vnaprej določenimi faktorji
zadovoljstva

Slabosti
vnaprej določeni faktorji ne dopustijo
novosti
omejena moţnost za izraţanje lastnega
mnenja

podobnost med faktorji
podobnost med enotami (oddelek)

ne odkrije motivov

preprosto sledenje preoblikovanju

ne analizira vzrokov

zagotovljena anonimnost

neprilagodljivost določenim zahtevam
(oddelki, situacije ...)

Vir: (Tavčar, 2004, str. 47)

Kvalitativno merjenje zadovoljstva zaposlenih predstavlja tudi diad (intervjuji z dvema
udeleţencema naenkrat). Najučinkovitejša je uporaba več skupinskih diskusij s šestimi
do osmimi udeleţenci, ki poteka pod vodstvom izkušenega moderatorja. Tak način
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merjenja ima prednosti pred anketnimi vprašalniki, saj organizacija pride do celovitega
razumevanja vedenja, ki poteka v glavah zaposlenih. Kvalitativna metoda merjenja ima
prednosti, saj je to merjenje hitrejše in tudi cenejše kot kvantitativna metoda merjenja
(Tavčar, 2004, str. 49).
Z merjenjem vodstvo pridobi primerne podatke s strani zaposlenih, o njihovih pogledih
na določena področja ali oddelke v organizaciji, ter o tem, kar lahko v prihodnje
izboljša. Za višjo učinkovitost ter uspešnost organizacije je pomembna tudi zavzetost,
kar opišemo v nadaljevanju.
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3 Zavzetost zaposlenih

3.1 Opredelitev zavzetosti
Zavzetost opredelimo kot raven psihološke naloţbe zaposlenega v njegovo organizacijo.
Raziskave kaţejo, da se le 50 % zaposlenih zaveda pomena le-te. Pomembno je, da se
zaposleni zavedajo pomena tega izraza in svojih obveznosti za ustvarjanje dobre kulture
v organizaciji (Hewitt, 2016, str. 2).
Zavzeti zaposleni prikazujejo tri splošna vedenja. Povejo – dosledno govorijo pozitivno
o organizaciji, in sicer sodelavcem, kupcem in morebitnim zaposlenim. Ostanejo – ţelja
zaposlenih po pripadnosti organizaciji je intenzivna kljub moţnosti, da delajo drugje.
Prizadevajo si – dodatno izvajanje časa, prizadevanja in pobude prispevati k
poslovnemu uspehu (Hewitt, 2015, str. 2).
Delovna zavzetost in zavzetost zaposlenih se uporabljata kot sinonima. Delovna
zavzetost je predanost zaposlenih delu na individualni ravni, zavzetost zaposlenih pa je
proces na ravni organizacije (Jeve in soavtorji, 2015, str. 86). Delovno zavzetost
opredelimo kot pozitivno, zadovoljujoče, z delom zdruţeno osebno stanje posameznika,
ki se kaţe s posameznikovo močjo, absorpcijo ter predanostjo. Moč opredelimo kot
pripravljenost posameznika, da vloţi napor v delo in vztraja pri delovnih nalogah.
Absorpcija pomeni, da se posameznik poglobi v svoje delo, saj ga opravlja z veseljem,
zaradi česar se tudi teţko loči od dela, ki ga opravlja (Extremera in soavtorji, 2018, str.
3).
Kahn (1990) meni, da je zavzetost »izkoriščanje lastnih potencialov zaposlenih v skladu
z njihovimi vlogami pri delu; pri zavzetosti se zaposleni pri izvajanju svojih delovnih
nalog izraţajo na fizičnem, kognitivnem (tj. zaznavnem) in čustvenem nivoju v skladu z
vlogami.« Zavzeti zaposleni so z mislimi pri delu in se v celoti ter s ciljno
usmerjenostjo vključujejo v proces izvajanja svojih delovnih nalog v skladu z vlogami.
Zaposleni se počutijo psihološko varne ob prisotnosti ostalih, da lahko izvajajo naloge v
skladu s svojimi vlogami, imajo dovolj lastnih virov (znanj in sposobnosti), da lahko
omenjeno izvedejo in njihovo delo je dovolj smiselno oziroma pomenljivo, da se takšna
osebna investicija oziroma angaţma zdi vreden truda. Ti pogoji se imenujejo psihološka
varnost, psihološka razpoloţljivost in psihološka smiselnost oziroma pomenljivost (Xu
in Cooper–Thomas, 2011, str. 5). Več kot osemindvajset let po tem, ko je Kahn napisal
svoj članek, še vedno nimamo enotnega soglasja o opredelitvi oziroma definiciji
zavzetosti zaposlenih (Human Resource, 2018, str. 6).
Veliko je razlik v tem, kako strokovnjaki opredeljujejo zavzetost. Vzroki za to so
naslednji (Human Resource, 2018, str. 6):
 Strokovnjaki in akademske inštitucije se trudijo, da se njihova lastna
interpretacija oziroma definicija zavzetosti razlikuje od drugih. Tako se s
spreminjanjem definicije razvija tudi znanost.
 Proizvajalci in svetovalci se razlikujejo od svojih konkurentov, da tako
ostanejo oziroma uspejo na trgu.
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Vsaka organizacija ima svojo kulturo.
Vodstvo pogostokrat ţeli kratke in natančne definicije, sta pa vedenje in
motivacija posameznikov precej bolj zapletena.

Povzamemo, da so zavzeti zaposleni tisti, ki vloţijo več strasti in truda v delo, katerega
opravljajo. Svoje naloge opravljajo z veseljem, bolj učinkovito, kar pripomore k
doseganju ciljev organizacije in njihovih lastnih ciljev. Posledično so bolj zadovoljni in
dovzetni za razna dela na delovnem mestu, kjer ţelijo tudi ostati. Za dosego zavzetosti
so pomembni naslednji dejavniki.

3.2 Dejavniki, ki vplivajo na zavzetost
Kahn (1990) meni, da učinkujejo na stopnjo zavzetosti trije predhodni pogoji. Med te
štejemo psihološko razumnost, ki se nanaša na značilnosti dela, kot so samostojnost in
izzivi. Psihološka razpoloţljivost pomeni, da zaposleni razpolaga s primernimi fizičnimi
ter psihološkimi sredstvi, kot je samozavest, kar pripomore k bolj učinkovitemu ter
uspešnemu upravljanju določenega dela (Xu in Cooper–Thomas, 2011, str. 6).
Dejavniki, ki vplivajo na ravni zavzetosti zaposlenih v organizaciji (Chandani in
soavtorji, 2016, str. 2–4):
 Razvoj kariere. Organizacije zagotavljajo zaposlenim obširne moţnosti za
učenje, razvijanje sposobnosti in pridobivanje potrebnega znanja. Zaposleni
vlagajo svoj trud v tiste organizacije, ki to vračajo z vlaganjem v razvoj njihovih
karier.
 Vodstvo. Zaposlenim se poveča zavzetost, kadar vidijo, da jim nadrejeni
namenijo dovolj pozornosti ter pohvalijo njihovo delo. V primeru podjetniške
podpore je potrebno, da je vodstvo usmerjeno v prihodnost ter vključijo
zaposlene v svoje vizije.
 Spoštljiv odnos do zaposlenih. Uspešna organizacija spoštuje zaposlene, ki
prispevajo k učinkovitosti poslovanja, ne glede na njihovo stopnjo na delovnem
mestu. Zaposleni se počutijo cenjeni, dobijo dovolj posluha s strani vodstva in
so obravnavani na spoštljiv način.
 Opolnomočenje. Vodstvo zagotavlja zaposlenim usposabljanje, kar vodi do višje
inovacije na delovnem mestu. Obenem jim nudijo visoko stopnjo avtonomije.
 Poštena obravnava. Vodstvo zagotavlja zaposlenim enake moţnost za osebno
rast in razvoj na delovnem mestu.
 Ocena uspešnosti. Organizacija sledi ustrezni tehniki ocenjevanja, za kar je
značilno, da je pregledno ter nepristransko. Postavljanje ciljev, dobra
komunikacija med vodstvom ter zaposlenimi pozitivno vplivajo na rezultate in
uspešnost posameznika.
 Plača. Organizacija razpolaga z ustreznimi sistemi plač za učinkovito
motiviranje zaposlenih. Da bi bila plača efektivno vpletena, mora delodajalec
plačo opredeliti z mestom dela, sposobnostjo, s posebnimi in osebnimi
olajšavami, pokojnino ter raznimi ugodnostmi. S spodbudami, nematerialnimi
nagradami in kakovostjo vodenja imajo organizacije več moţnosti za to, da
pridobijo učinkovitejše zaposlene, v primerjavi s komponentami, kot so osnovna
plača in prejemki. Zaposleni razume strategije, programe in sisteme kot
nadomestilo, kar vodi k večji stopnji sodelovanja med njimi.
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Zdravje in varnost. Pomembno je, da organizacija nudi zaposlenim ustrezno
varnost ter delovne pogoje, s katerimi ne škoduje zdravju zaposlenih.
Zadovoljstvo je odskočna deska zavzetosti. Za organizacijo je pomembno, da se
cilj dela ujema s ciljem posameznika. Ti zaposleni so pripravljeni vlagati več
truda ter energije v zaključitev svojih nalog.
Čustveni dejavniki. Med te štejemo stres povezan z delom ali druţino ter
medsebojne odnose na delovnem mestu.

Organizacije so postale vitke zaradi trţnih razmer in poslovnih procesov. Zavzetost
zaposlenih je tisto področje, ki vodstvu povzroča dodatne izzive. Vodstvo mora
analizirati in uvesti rešitve, ki povzročijo preobrat v mislih tistih zaposlenih, ki so
nezavzeti (Swathi, 2013, str. 2).
Iz slike 5 je razvidno, da našteti dejavniki vplivajo na zavzetost zaposlenih, kar pa
privede do različnih rezultatov posameznikov ter organizacije.
Slika 5: Dejavniki in rezultati zavzetosti zaposlenih
DEJAVNIKI
- zaposlovanje
- oblikovanje delovnih mest
- možnost za razvoj
- vodstvo
- opolnomočenje
- enake priložnosti
- usposabljanje
- upravljanje uspešnosti
- odškodnina
- zdravje in varnost
- zadovoljstvo pri delu
- komunikacija
- družini prijazna
organizacija

REZULTATI
POSAMEZNIKOV
- motivacija
- zavzetost
- lojalnost
- varna zaposlitev
- večja učinkovitost

ZAVZETOST
ZAPOSLENIH

REZULTATI
ORGANIZACIJE
- večji dobiček in
produktivnost
- zadovoljne stranke
- rast prihodkov

Vir: (Swathi, 2013, str. 2)

Z zaposlovanjem ljudi na primerna oziroma zaţelena delovna mesta organizacija poveča
zavzetost ter zavezanost zaposlenih k zagotavljanju priloţnosti za rast in napredovanje v
zameno za njihovo zvestobo. Torej je pomembno, da za izboljšanje zavzetosti
organizacija izbere tiste kandidate, ki so najbolj primerni za delo in za kulturo
organizacije. Kadar se zaposleni zaveda, da organizacija razmišlja v korist njegove
druţine, se povečata tudi njegova čustvena navezanost in posledično tudi njegova
zavzetost (Sundaray, 2011, povzeto po Swathi, 2013, str. 3).
Ob pravilni uporabi dejavnikov se poveča tudi učinkovitost organizacije, saj so
zaposleni pripravljeni vlagati večji napor v dosego odličnih rezultatov. Podpora s strani
vodstva, pravilna komunikacija, smiselnost dela, stabilnost ter razpoloţljivost, vsi ti
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elementi prispevajo k temu, da zaposleni vloţi celotno znanje, strast in napor v
učinkovito opravljanje dela.

3.3 Koncept zavzetosti
Zavzetost je najučinkovitejši pristop pripojitve in pritegnitve najširšega kroga
zaposlenih ter deleţnikov v sosnovanje in soimplementacijo poslovnih strategij,
organizacijskih izboljšav, pobud za preoblikovanje in upravljanje pri delu, ki zagotavlja
doseţke organizaciji. Opredelitev koncepta zavzetosti lahko delimo: (1) z vidika
procesov, kjer je zavzetost neprisiljen ter planiran proces zaposlenih. Vodje in zaposleni
so osebno integrirani v doseţek poslovne učinkovitosti na delovnem mestu z razlogom,
da zagotovijo efektivnejšo uresničitev obširnih organizacijskih preoblikovanj, poslovnih
izboljšav ter strategij ali vsakdanjega učinka. (2) Z vidika vodje gre za razrešitev
dvoma, kako izravnati prisilo med nujo po hitrem ter efektivnem sprejemanju odločitev
z izvajanjem neposrednega vodenja. Na drugi strani pa gre predvsem za nujnost in načrt
obstojno omogočiti prisostvovanje vseh ostalih zaposlenih v proces sprejemanja
odločitev. Ta koncept zavzetosti (3) z vidika zaposlenih omogoča večjo prepoznavanje
z odločitvami, metodo za soodgovornost za njihovo izvajanje in preoblikovanje
(Gruban, 2005, str. 14).

Tabela 3: Matrika zadovoljstvo zaposlenih in delovna uspešnost

Zabava na račun
ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO

Visoko
Prepoznaven uspeh

podjetja

Zavzetost zaposlenih
Odpoved prihodnosti

Prisila in vsiljevanje

Nizko
Nizka

DELOVNA USPEŠNOST

Visoka

Vir: (Gruban, 2005)

Iz Tabele 3 vidimo, da se lahko zavzetosti pribliţujemo, kadar imajo zaposleni visoko
stopnjo zadovoljstva in je tudi učinkovitost na delu visoka. To pomeni, da se zaposleni
vključujejo v poslovne rezultate. Preostala tri polja v matriki slabo učinkujejo ali na
zadovoljstvo ali na delovno uspešnost. Kadar govorimo o visoki učinkovitosti pri nizki
ravni zadovoljstva, gre za določeno obliko prisile, kar pa na dolgi rok organizaciji ne
prinese ničesar. Zdruţitev visoke stopnje zadovoljstva pri nizki delovni uspešnosti je
izčrpavanje organizacije, saj si zaposleni ne morejo dovoliti zabave na račun lastnikov
podjetja. Kadar je stopnja zadovoljstva zaposlenih nizka, je tudi njihova delovna
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uspešnost temu primerna, kar vodi so samega propada organizacije (Gruban, 2005, str.
11).
Slika 6: Dimenzije zavzetosti zaposlenih

Vir: (Fleming in Asplund, 2007)

Delovne enote, ki izpolnjujejo pogoje zaposlovanja, delujejo na veliko višji ravni kot
enote, ki tega ne izpolnjujejo. Čustveni elementi, ki razkrivajo naše osnovne človeške
potrebe, so prepoznavnost ter prispevanje k uspešnosti organizacije. Na lokalni ravni
lahko managerji vplivajo na najosnovnejše potrebe zaposlenih tako, da določijo svoja
jasna pričakovanja ter zagotovijo potrebne vire za njihovo delovanje. Poleg tega lahko
svoje zaposlene spodbujajo tako, da jim pokaţejo, da jim je mar za njihovo osebno in
strokovno razvitost (Fleming in Asplund, 2007):



Osebno: managerji ustvarijo smiselne odnose znotraj delovnih skupin. Zaposleni
delajo na tistih pozicijah, kjer so najbolj učinkoviti.
Strokovno: managerji zagotovijo priloţnost za učenje, rast in razvoj, tako da so
kos zahtevnim nalogam in tudi znatno prispevajo k delu.

Kadar so potrebe zaposlenih izpolnjene, so le-ti bolj dovzetni za učinkovitejše delovanje
v podjetju in veliko več prispevajo k uspehu organizacije. Koncept je v kriznih časih
nepogrešljiv, zato je pomembno, da so vodje in zaposleni vključeni v proces
zagotavljanja učinkovitosti. Potem ko smo razloţili definicijo zavzetosti in navedli
dejavnike, ki vplivajo na zavzetost, mora vodstvo odločiti, katere postopke merjenja
zavzetosti mora opravljati in kako, da s tem poveča zavzetost in izboljša področja v
organizaciji.
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3.4 Način merjenja zavzetosti
V anketnem vprašalniku anketiranec poda odgovor na to, v kolikšni meri se strinja ali se
ne strinja z določeno trditvijo. Če je v anketnem vprašalniku podana lestvica z ocenami,
izbere zaposleni tisto oceno, ki se mu zdi najbolj primerna. Organizacije z visoko ali
nizko stopnjo zavzetosti se pogostokrat nanašajo na skupne rezultate zaposlenih, na
celotno organizacijo. Veliko organizacij posveča pozornost posameznim ravnem
oddelka ali področjem, kjer primerjajo rezultate enega oddelka z drugim in nato
izluščijo vzroke za odstopanja in nato se ugotovi, koliko posamezni sektor prispeva k
zavzetosti celotne organizacije (Wellins in soavtorji, 2005–2015, str. 7).
Merjenje zavzetosti je precej enostavno in zanesljivo, ter ne traja dlje kot deset do
petnajst minut na zaposlenega. Velja izrazita zveza med višino zavzetosti in uspešnostjo
organizacije, saj s povečanjem zavzetosti zaposlenih vplivamo na uspešnost
organizacije in delovnih skupin. V veliki večini so tiste postavke, ki merijo zavzetost,
lahko nadzorljive. Če izvršna ekipa verjame v moč zavzetosti, lahko doseţe pozitivno
preoblikovanje v organizaciji (Wellins in soavtorji, 2005–2015, str. 6).

Tabela 4: Kaj in zakaj merimo zavzetost
Kaj merimo z raziskavami?
stopnjo zavzetosti delovne sile
kako se zavzetost razlikuje med oddelki,
drţavami, raznimi delovnimi oddelki in
demografskimi skupinami
katera vprašanja podpirajo sodelovanje
vidiki in mnenja o praksah managementa
in drugih področij

Zakaj potrebujemo informacije?
da razumemo čustva zaposlenih
za opredelitev najboljših praks
za določitev prednostnega odločanja in za
organizacijske spremembe
za odprtje pogovora med zaposlenimi, s
ciljem povečanja zavzetosti in
osredotočanje na področja, ki jih najbolj
skrbijo

Vir: (Yakala, 2015, str. 7)

Gallupov vprašalnik Q12
V raziskavi magistrske naloge smo se odločili za Gallupov vprašalnik Q12, saj sodi med
bolj preproste vprašalnike. Gallupov model je zasnovan na 5-stopenjski Likertovi
lestvici, od 1 – zelo nezadovoljni do 5 – zelo zadovoljni (Siddhanta in Ghosh, 2010, str.
174):
Vem, kaj se pri delu pričakuje od mene.
Na voljo imam sredstva in opremo, ki jih potrebujem, da dobro opravim svoje
delo.
3 Pri delu imam vsak dan priloţnost početi tisto, v čemer sem najboljši.
4 V zadnjih sedmih dneh sem bil deleţen pohval in priznanj za dobro opravljeno
delo.
1
2
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5 Mojega nadrejenega oziroma nekoga na delovnem mestu skrbi za moje osebno
počutje.
6 Nekdo v organizaciji spodbuja moj razvoj.
7 Na delovnem mestu moje mnenje šteje in se upošteva.
8 Poslanstvo naše organizacije reflektira, kako pomembno je moje delo.
9 Moji sodelavci so zavzeti za dobro ter kakovostno opravljanje dela.
10 V organizaciji imam dobrega prijatelja.
11 V zadnjih šestih mesecih so se na delovnem mestu z mano pogovarjali o mojem
razvoju in napredku.
12 V obdobju zadnjega leta sem bil na delovnem mestu deleţen priloţnosti za
učenje in razvoj.
V organizaciji so prisotne tri vrste zaposlenih (Siddhanta in Ghosh, 2010, str. 180):




Zavzeti zaposleni. Ti zaposleni so graditelji. Izpolnjujejo ali celo preseţejo
pričakovanja glede svojih vlog na delovnem mestu.
Nezavzeti zaposleni. Ti zaposleni se usmerijo na naloge, ne pa na boljše
rezultate ali cilje. Potrebujejo druge, da jih vodijo.
Aktivno nezavzeti zaposleni. Ti zaposleni se upirajo vsaki nalogi na delovnem
mestu. Niso le nezadovoljni, temveč odkrito pokaţejo svojo slabo voljo.

Nezavzeti zaposleni, ki izraţajo nezadovoljstvo na delovnem mestu, pozabijo cilje
organizacije in se osredotočajo na opravljanje nalog. Zaradi tega je pomembno, da
vodstvo ugotovi vrline posameznikov in jim dodeli delo, ki je za njih najbolj primerno.
Gallupova študija Q12 kaţe, da se, če zaposleni pridobijo pozitivno psihološko in
čustveno podporo, njihova stopnja zavzetosti poveča. Organizacija mora nagrajevati
dobre rezultate zaposlenih in jim omogočiti moţnost za rast in razvoj (Siddhanta in
Ghosh, 2010, str. 176):
Povzamemo lahko, da je potrebno izvajati merjenje zavzetosti zaposlenih, da lahko
organizacija ugotovi področja, ki so nujno potrebna določenih sprememb za dosego
nadaljnje uspešnosti. Nadalje je pomembno, da prikaţemo modele zavzetosti, ki
podrobno pojasnijo ostale elemente, ki imajo vpliv na zavzetost in postavke, ki se
nanašajo na meritev počutja zaposlenih.

3.5 Model zavzetosti zaposlenih
3.5.1 Kahnov model
Kahnov model (1990) o zavzetosti zaposlenih štejemo med najstarejši model. Njegov
model izpostavi tri psihološke pogoje, s katerimi se povezuje osebna zavzetost ter
nezavzetost pri delu. Med te štejemo smiselnost, sposobnost ter varnost. Ugotovil je, da
so zaposleni bolj zavzeti pri delu, kadar jim ponudijo večjo psihološko varnost ter
smiselnost in sposobnostt (Padhi in Panda, 2015, str. 80).
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Slika 7: Kahnov model o zavzetosti zaposlenih

Vir: (Kahn, 1990; Graber, 2014; povzeto po Padhi in Panda, 2015, str. 80)

3.5.2 Model zavzetosti Aon Hewitt
Model zavzetosti Aon Hewitt definira zavzetost kot raven psihološkega stanja
zaposlenih, ki vodi do boljših rezultatov v organizaciji. Trendi v študiju globalne
zavzetosti zaposlenih (angl. Global Employee Engagement Study) merijo zavzetost na
podlagi govoriti, ostati in prizadevati si. Zavzeti zaposleni delujejo kot zagovorniki
organizacije, čutijo pripadnost, zaradi česar ţelijo tudi v prihodnje prispevati k
uspešnosti organizacije. Svojim sodelavcem, strankam govorijo le pozitivno o delovanju
organizacije, obenem pa si s svojim delom prizadevajo za večji uspeh organizacije
(Hewitt, 2015, str. 1–2).
S slike 8 je razvidno, da na zavzetost vplivajo:





agilnost (sodelovanje, usmerjenost za potrebe in ţelje strank),
vodstvo (managerji),
talentiranost (blagovna znamka, kariera in razvoj, premija in pohvala),
delo (zadovoljstvo, delovne naloge, samostojnost) in
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osnova (varnost, tveganje).

Slika 8: Model zavzetosti Aon Hewitt

Vir: (Hewitt, 2015)

3.5.3 Saksov model

Saks (2006) meni, da so predhodno stanje delovne zavzetosti nagrade in priznanja,
organizacijska podpora ter karakteristike dela. Posledice pa so zadovoljstvo zaposlenih
v prid delu, njihovo obnašanje v organizaciji ter namen zapustiti organizacijo.
Upoštevanje teh treh elementov kot posledice delovne zavzetosti vodi tako do rezultatov
posameznika kot do organizacijskih rezultatov. Zavzeti zaposleni so bolj zadovoljni s
svojim delom, posledično so bolj dovzetni v svoji organizaciji in tako nimajo namena
zapustiti organizacije (Sohrabizadeh in Sayfouri, 2014, str. 2).
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Slika 9: Delovna zavzetost

Karakteristike dela

Zadovoljstvo pri delu

Delovna
zavzetost

Organizacijska podpora

Namen zapustiti organizacijo
Obnašanje zaposlenih v
organizaciji

Nagrada in priznanje

Vir: (Sohrabizadeh in Sayfouri, 2014, str. 4)

3.5.4 Model 7-S

Model 7-S se lahko uporablja v raznih situacijah in pri raznih projektih ter ekipah.
Pomaga pri izboljšanju uspešnosti organizacije, pri izvajanju določene strategije in pri
analiziranju prihodnjih sprememb v organizaciji. McKinseyjev model obsega sedem
elementov, ki so kategorizirani v dve skupini, kot »trdi« ali »mehki« elementi
(McKinsey, 2016):
Tabela 5: Dejavniki zavzetosti po modelu 7-S
Trdi elementi

Mehki elementi

metoda

skupne vrednote

struktura

spretnosti

sistem

slog
zaposleni

Vir: (McKinsey, 2016)

Tabela 5 prikazuje dve skupini, kjer je trde elemente laţje opredeliti, zaradi česar lahko
vodje direktno vplivajo na njih. Med te dejavnike sodijo strateške izjave, prikaz
delovnih skupin ali delovnih mest, zbiranje in obdelava podatkov ter formalni procesi.
Mehke elemente je teţje prikazati, so manj konkretni in so pod večjim vplivom
organizacijske kulture. Za uspešnost organizacije sta oba elementa enako pomembna
(McKinsey, 2016)
Model dopusti analiziranje trenutnega in prihodnjega stanja organizacije. Na podlagi
vprašanj se presodi, na katerih področjih nastanejo nesoglasja med dejavniki in na
kakšen način jih lahko odpravimo. Model temelji na teoriji, da je za uspešno delovanje
organizacije potrebno uskladiti elemente (ne glede na spremembo prestrukturiranja,
novih procesov, organizacijske zdruţitve ali spremembe vodenja), da bo delovanje
ponovno usklajeno (McKinsey, 2016).
Vsi modeli pri zagotavljanju zavzetosti pomagajo zagotoviti uspešnost poslovanja
organizacije. Organizaciji nudi primerjavo trenutnega stanja in izboljšave, ki jih lahko
doseţe v prihodnosti. V naslednjem poglavju prehajamo na načine krepitve zavzetosti
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zaposlenih, saj je za organizacijo pomembno, da na vseh področjih uvede načine, ki
pripomorejo k zagotavljanju zavzetosti.

3.6 Način krepitve zavzetosti zaposlenih
Teorija in praksa pri upravljanju zavzetosti sta razviti do te mere, da ju lahko uporablja
vsaka organizacija. Na poti do visoke stopnje zavzetosti v organizacijah je pomembno,
da se ustavimo in razmislimo o naslednjem koraku. Kadar vodstvo ne razume ali se ne
poglobi v pojem zavzetosti, je pomembno, da so prisotni strokovnjaki, ki izvedejo
dolgoročni plan za izpopolnjevanje organizacijske kulture. Slednji igra pomembno
vlogo pri spodbujanju zavzetosti zaposlenih na delovnem mestu. Preoblikovanje
organizacijske kulture zahteva svoj čas, tudi s prisotno podporo višjega vodstva ali
strokovnjakov. Učinkovito zavzetost zaposlenih lahko v organizacijah doseţemo z
naslednjimi pobudami (Human Resource, 2018, str. 29–30):








Vodstvo prevzema večjo odgovornost za zaposlene, saj sta vodenje in
organizacijska kultura povezana z višjim uspehom zavzetosti.
Organizacije najbolj vplivajo na zavzetost, če jasno opredelijo, kaj hočejo
doseči.
Pridobitev ustreznih orodij in metod za merjenje in poročanje o zavzetosti
zaposlenih – uvedemo načine za neprekinjeno merjene zavzetosti, ki niso
teţavni ali vsiljivi, torej investiramo v preizkušene analitične tehnologije in
delamo s strokovnjaki, ki se razumejo v to.
Vodstvo upošteva povratne informacije zaposlenih, ohranja pozitivno
organizacijsko kulturo, spodbuja sodelovanje in posreduje jasno določena
pričakovanja.
Zaposleni vodstvu omogočajo ohranjanje stalnega pretoka informacij, kar
pripomore h kakovostnemu vodenju.
Pozitivna kultura organizacije spada med tiste dejavnike, ki so najbolj povezani
z zavzetostjo zaposlenih. Vodstvo v organizaciji razume tehnike spreminjanja
kulture organizacije in zgradi okolje, ki temelji na zaupanju.

V nadaljevanju z vidika vodstva oziroma organizacije prikaţemo, kako njihovo delo
deluje na zavzetosti zaposlenih. Obenem prikaţemo pomembnost komunikacije oziroma
prenosa informacij.
3.6.1 Z vidika vodstva oziroma organizacije

V organizacijah velikokrat pride do razpravljanja, slabega vodenja, nepripravljenosti
sprejemanja odločitev in prevzemanja odgovornosti. Napake, ki jih vodstvo velikokrat
napravi, so te, da iščejo moţnosti, kako lahko doseţejo strinjanje vseh prisotnih glede
določenih odločitev, kar pripelje do frustracije in odlašanja odločitve. Ločimo obvezo –
sklep, ki ga sprejmemo, ter konsenz, ki predstavlja način, kako pridemo do obveze.
Obveza predstavlja sprejetje odločitev posameznika, tudi takrat, ko se z njo ne strinjajo
v celoti. To je moţno doseči tako, da vodstvo sprejme vsako stališče tima in zgradi
zaupanje. Tako nimajo nobenih zadrţkov glede izkazovanja nestrinjanja drug z drugim
(Pro Acta, 2019).
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Ključni dejavnik je učinkovito vodenje sestankov in razprava s timom, kar poveča tako
njihovo zavzetost in vpliva tudi na ostale nivoje zavzetosti. Vodstvo se mora zavedati,
da je njihovim zaposlenim pomembno, da so ideje in predlogi, ki jih podajo, razumljeni
in obdelani za končno odločitev, ne pa nujno tudi izpeljani (Pro Acta, 2019).
Organizacijska zavzetost predstavlja zavzetost vseh posameznikov v organizaciji. Za
dodatno zavzetost zaposlenih je pomembno, da so uvedeni sistemi, kot so (Pro Acta,
2019):







poslanstvo,
vizija,
jasno določena strategija,
dober sistem ciljnega vodenja,
ustrezno postavljeni in vodeni procesi, podprti z informacijsko tehnologijo in
osredotočenost na prodajo in razvoj novih storitev.

Kot dodaten dvig zavzetosti zaposlenih je pomembno, da (Pro Acta, 2019):





uvedemo sistem merjenja zavzetosti in ugotovimo, kako lahko te ukrepe
izboljšamo,
vlagamo v izbor pravih zaposlenih in njihovo dobro počutje v organizaciji,
usposabljanje vodstva za učinkovito upravljanje in napredek zaposlenih ter
pospeševanje zavzetosti in
skrbimo za zdravje svojih zaposlenih.

Po Perrinu je ISR globalni na področju raziskav med zaposlenimi. Uporabljamo
napredne raziskovalne metode za pridobitev vpogledov v odnose in mnenja zaposlenih
v različnih druţbah po svetu. Ti pogledi oblikujejo načine obveščanja zaposlenih o
strategijah, ki spreminjajo poslovne procese in povečajo finančno učinkovitost z
okrepljeno ohranitvijo delovne sile, produktivnosti, inovativnosti, zanesljivosti oziroma
varnosti in sodelovanja (Towers, 2009).
V primeru, da organizacija ne more opredeliti in izmeriti zavzetost zaposlenih, le-te niti
ne morejo izboljšati. V uporabi je nekaj modelov, ki uporabljajo le dva vidika, kot so
npr. čustva zaposlenih do organizacije, vodstva in delovnega okolja. Drugi vidik se
nanaša na njihovo delovanje v prihodnosti (ostati v organizaciji, vloţijo dodaten napor v
svoje delo). Model pomaga organizacijam povečati zavzetost zaposlenih. Modelom je
dodal tretji vidik »razum«, ki pomaga organizacijam razumeti, kaj poganja zavzetost in
ali zaposleni verjamejo in podpirajo načrt ter kakovost ţivljenja organizacije (Towers,
2009).
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Slika 10: Towers Perrinov model zavzetost

Vir: (Towers, 2009)

S slike 10 je razvidno, da Towers Perrinov model zajema tri vidike zavzetosti
zaposlenih (Towers, 2009):




Razumski vidik, »misli«, spada med logično presojo vrednotenja in načrta
organizacije.
Čustveni vidik, »občutki«, se nanaša na naklonjenost in pripadnost zaposlenega
v organizaciji.
Zadnji motivacijski vidik, »ukrepanje«, se nanaša na pripravljenost zaposlenih
do dodatnih naporov ter ţelja ostati v organizaciji.

Merjenje vseh treh vidikov je izjemno pomembno za nadgradnjo zavzetosti zaposlenih v
organizacijah.
3.6.2 Z vidika komunikacije

Slika 11 prikazuje miselno mapo vodij pri dojemanju njihove vloge pri spodbujanju
interne komunikacije. Osrednja točka dejavnosti vodstva je spodbujanje dialoga s
ključnimi javnostmi za vzpostavljanje zaupanja. Ta koncept torej zaseda središče
diagrama. Koncept vodstva vključuje upravljanje ugleda v organizaciji in zavzetost
zaposlenih, kar prikazujejo vodoravne puščice. Navpične puščice pa odraţajo
komuniciranje vodstva z zaposlenimi na več načinov – vsi lastni kanali internega
komuniciranja (Mishra in soavtorji, 2014, str. 196), vendar je komunikacija iz oči v oči
bolj efektivna, saj zaposleni tako bolje razumejo sporočilo vodstva (Mishra in soavtorji,
2014, str. 194).
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Slika 11: Miselna mapa zaznavanj vloge in promoviranja interne komunikacije

Vir: (Mishra in soavtorji, 2014 str. 195)

Intervjuji pokaţejo, da je glavni cilji vodstva spodbujanje dialoga z namenom graditi
zaupanje z zaposlenimi, upravljati z blagovno znamko in ugledom podjetja ter
spodbujati zavzetost zaposlenih. Vodstvo je identificiralo celoten obseg orodij interne
komunikacije, ki jih uporabljajo za uresničevanje ciljev (Mishra in soavtorji, 2014, str.
195). Menijo, da je osebna komunikacija iz oči v oči, med zaposlenimi in vodstvom
najbolj primerno in najbolj učinkovito orodje interne komunikacije. Podatki raziskave
kaţejo, da ta vrsta komunikacije sluţi dvojnemu namenu, in sicer:



informira zaposlene in
zaposleni se počutijo varno na svojih delovnih mestih, saj dobijo direktne
informacije od vodstva.

Vsi lastni kanali internega komuniciranja – vodstvo je odgovorno za vse
komunikacijske kanale, ki jih izvajajo z zaposlenimi, vključno z intranetom
organizacije, e-novicami in druţbenimi mediji (kot so forumi in blogi organizacij) ter
tradicionalno komunikacijo, kot so sestanki (Mishra in soavtorji, 2014, str. 193).
Osredotočiti se moramo na upravljanje ugleda podjetja. Beth meni, da je ugled
organizacije odvisen od vedenja vodstva. Upravljavske odločitve, ki jih sprejmemo o
tem, kako bomo obravnavali zaposlene, bodo pokazale, kakšen je naš ugled, ne glede na
to, kaj bomo povedali medijem. Izjave morajo biti vedno točne in poštene, da lahko
povečamo zavzetost (Mishra in soavtorji, 2014, str. 192).
Keith meni, da je zavzetost proces zagotavljanja tega, da zaposleni razumejo poslanstvo
organizacije. Sharon meni, da se zavzetost zaposlenih lahko poveča z dodelitvijo
dostopa do raznih informacij (Mishra in soavtorji, 2014, str. 190). Keith trdi, da so
41

zavzeti zaposleni v organizaciji bolj srečni in tudi bolj produktivni, zato je vredno
nalagati v to. Zaradi tega so pomembni sestanki, delo z vodilnimi predstavniki ter
konstantno vrednotenje orodij, da lahko vidimo, na kakšen način komunicirati z
zaposlenimi (Mishra in soavtorji, 2014, str. 191).
Povzamemo, da je vodstvo odgovorno za pretok informacij. Komunikacija je bistvenega
pomena, saj zaposleni pridobijo zaupanje, laţje opravijo svoje delovne naloge in se
počutijo bolj varne v organizaciji. S spoznanjem zadovoljstva ter zavzetosti zaposlenih
v teoretičnem delu prikaţemo še ugotovitve podatkov za organizacijo X.
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4 MERJENJE

ZAVZETOSTI

IN

ZADOVOLJSTVA

ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Merjenje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih ponazarja osnovno teţavo magistrske
naloge. Zaposleni, ki so zavzeti in zadovoljni na svojih delovnih mestih, prispevajo k
večjemu uspehu in razvoju organizacije. Svoje znanje vlagajo v proces ter
izpopolnjevanje področij, doseţejo boljše rezultate in pripravljeni so več časa nameniti
izboljšanju samega procesa v organizaciji. V primeru, da vodstvo zanemari potrebe
posameznikov, lahko to za organizacije pomeni v najhujšem primeru propad
organizacije.
Raziskovalni del magistrske naloge ponazarja rezultate analize, ki smo jo izpeljali s
pomočjo dveh anketnih vprašalnikov v organizaciji X. V prilogi se nahaja anketni
vprašalnik o zavzetosti zaposlenih in o zadovoljstvu zaposlenih v organizaciji X.

4.2 Cilji raziskave
Izhodišče empiričnega dela v magistrski nalogi predstavljajo naslednje ugotovitve:
 ugotovitev povezave med zavzetostjo in zadovoljstvom zaposlenih,
 ugotovitev stopnje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih,
 ugotovitev zadovoljstva zaposlenih s plačo,
 ugotovitev povezave zadovoljstva z moţnostmi napredovanja in zadovoljstva z
vodstvom organizacije,
 ugotovitev stopnje zavzetosti zaposlenih (zavzeti, nezavzeti in aktivno zavzeti),
 ugotovitev stopnje zavzetosti z drugimi organizacijami.

4.3 Hipoteze
Odgovor na postavljeni problem preverjamo s pomočjo naslednjih hipotez:
 H1: V organizaciji X je stopnja zavzetosti nizka (hipotezo bomo potrdili, če bo
povprečna vrednost odgovorov niţja od 3).
 H2: V organizaciji X je raven splošnega zadovoljstva visoka (hipotezo bomo
potrdili, če bo povprečna vrednost odgovorov višja od 4).
 H3: Stopnja zavzetosti zaposlenih je povezana s stopnjo zadovoljstva
zaposlenih.
 H4: Zaposleni v organizaciji X so v povprečju zadovoljni s plačo (hipotezo
bomo potrdili, če bo povprečna vrednost odgovorov višja od 3).
 H5: Med zadovoljstvom z moţnostmi napredovanja in z zadovoljstvom z
vodstvom organizacije obstaja povezanost.
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4.4 Omejitve raziskave
V magistrski nalogi smo raziskavo izvedli z eno organizacijo, ki ima 2 poslovalnici v
različnih regijah. V raziskavo smo vključili zaposlene v obeh poslovalnicah. Vzorec je
zajemal 72 ljudi. Anketo je izpolnilo 70 anketirancev. Zaradi nejasnih odgovorov smo
pri nekaterih trditvah zajeli od 68 do 69 anketirancev, kar v majhni meri omejuje
natančnost anketne analize.

4.5 Vzorec raziskave
Obseg raziskovalnega vzorca predstavlja 70 anketirancev tako za zavzetost kot
zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji X. V analizo in statistično obdelavo podatkov za
nekatere trditve nismo vključili zaposlenih, ki so na vprašanja podali nejasne odgovore.
Za trditev pri zavzetosti zaposlenih »Mojega nadrejenega oziroma nekoga na delovnem
mestu skrbi za moje osebno počutje« nismo vključili enega zaposlenega, saj na to
trditev ni podal odgovora. Za trditev pri anketnemu vprašalniku o zadovoljstvu
zaposlenih »Zadovoljstvo s sodelavci« je podal en zaposleni nejasen odgovor, o
»Zadovoljstvu s stalnostjo zaposlitve« sta dva zaposlena podala nejasen odgovor, o
»Zadovoljstvu s statusom v organizaciji« so trije zaposleni podali nejasen odgovor in
pri trditvah o zadovoljstvu s samim delom, z neposredno nadrejenim, z moţnostmi za
izobraţevanje, z delovnimi pogoji (oprema, prostori) ter z vodstvom organizacije, je za
vsako trditev en zaposleni podal nejasen odgovor.

4.6 Metoda zbiranja podatkov
Za raziskovalni del naloge smo zbrali podatke zaposlenih s pomočjo anketnega
vprašalnika, ki smo ga razdelili v organizaciji X. Zaposlenim smo podali razlago za
pravilno izvedbo anketnega vprašalnika. Prvi del anketiranja je zajemal enajst trditev za
zadovoljstvo zaposlenih, drugi del anketiranja je zajemal dvanajst trditev zavzetosti
zaposlenih merjenih po »Gallupovi metodi« Q12. Vprašanja, ki jih vsebuje Gallupov
model, so zasnovana na 5-stopenjski Likertovi lestvici: od 1 – sploh se ne strinjam do 5
– popolnoma se strinjam. Zaposleni so pri drugem delu anketiranja ocenili svoj vidik
zadovoljstva: od 1 – zelo nezadovoljen do 5 – zelo zadovoljen.
Anketiranje je izvedeno anonimno, izpolnjene ankete so nam zaposleni vrnili, nato pa
smo jih obdelali.

4.7 Metode obdelave podatkov
Analiza je bila pripravljena s pomočjo statističnega programa SPSS. Za prikaz frekvenc
ter odstotkov in opisne statistike smo uporabili univariatno statistično analizo, rezultate
smo prikazali grafično ali tabelarično in jih ustrezno interpretirali. Hipoteze smo
preverjali s pristopi univariatne in bivariatne statistične analize. Testirali smo jih s
pomočjo t-testa za posamezne vzorce, s katerim ugotavljamo, ali je povprečje na vzorcu
enako/večje ali manjše od določene testne vrednosti. Drugi uporabljen test pa je
Pearsonov koeficient korelacije, s katerim ugotavljamo povezanost med dvema
spremenljivkama. Ker so v analizi nastopali konstrukti, ki so merjeni preko sklopa
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trditev, smo ugotavljali tudi zanesljivost merjenih konstruktov, in sicer s Cronbach
Alpho. O zanesljivosti lahko govorimo takrat, ko je vrednost alphe nad 0,6. V analizi je
bila uporabljena statistična značilnost p≤0,05.

4.8 Značilnosti vzorca
V nadaljevanju prikazujemo demografske podatke anketiranih zaposlenih. V celotnem
vzorcu imamo N = 70 anketirancev. Postavili smo vprašanja o značilnostih
anketirancev, kot so spol, starost, delovna doba v organizaciji, stopnja izobrazbe ter
vodstvena odgovornost.
Tabela 6: Spol zaposlenih v organizaciji X

Moški

Frekvenca
25

Odstotek
35,7 %

Veljavni
odstotek
35,7 %

45
70

64,3 %
100,0 %

64,3 %
100,0 %

Ţenski
Skupno

Kumulativni
odstotek
35,7 %
100,0 %

V anketnem vprašalniku je sodelovalo več ţensk (64 %), medtem ko je bilo moških le
36 %.
Tabela 7: Starost zaposlenih v organizaciji X

Veljavne
enote

Do 30 let
Od 30 do 40 let
Od 40 do 50 let
Nad 50 let

Skupaj
Manjkajoče Neodgovorjeno
enote
vprašanje
Skupaj

Frekvenca Odstotek
11 15,7 %
16 22,9 %
17 24,3 %
25 35,7 %
69

98,6 %

1

1,4 %

Veljavni
Kumulativni
odstotek
odstotek
15,9 %
15,9 %
23,2 %
39,1 %
24,6 %
63,8 %
36,2 %
100,0 %
100,0 %

70 100,0 %

V organizaciji X en zaposleni ni podal odgovora na to, kakšna je njegova starost.
Največji deleţ anketiranih (36 %) v organizaciji X je starih nad 50 let. Nato jim sledijo
zaposleni, ki so stari od 40 do 50 let (25 %), zaposleni od 30 do 40 let (23 %) in
nazadnje zaposleni do 30 let (16 %).
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Tabela 8: Delovna doba v organizaciji X

Veljavne Do 2 leti
enote
Od 2 do 5 let
Od 5 do 10 let
Od 10 do 20 let
Od 20 do 30 let
Nad 30 let

Frekvenca Odstotek
15
21,4 %
9
12,9 %
12
17,1 %
9
12,9 %
8
11,4 %
17
24,3 %

Skupaj

70

100,0 %

Veljavni
odstotek
21,4 %
12,9 %
17,1 %
12,9 %
11,4 %
24,3 %

Kumulativni
odstotek
21,4 %
34,3 %
51,4 %
64,3 %
75,7 %
100,0 %

100,0 %

Največji deleţ anketiranih (24 %) ima delovno dobo v organizaciji X nad 30 let. Nato
jim sledijo zaposleni, ki imajo delovno dobo do 2 leti (21 %), zaposleni od 5 do 10 let
delovne dobe (17 %), enakomerno pa so porazdeljeni zaposleni, ki imajo delovno dobo
od 2 do 5 let, od 10 do 20 let in od 20 do 30 let.
Tabela 9: Stopnja izobrazbe v organizaciji X

Veljavne Osnovna izobrazba
enote
Poklicna izobrazba
Srednje šolska
izobrazba
Visokošolska ali
univerzitetna izobrazba
Podiplomska izobrazba
(magisterij, doktorat)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
8 11,4 %
7 10,0 %

Veljavni
Kumulativni
odstotek
odstotek
11,4 %
11,4 %
10,0 %
21,4 %

23

32,9 %

32,9 %

54,3 %

26

37,1 %

37,1 %

91,4 %

6

8,6 %

8,6 %

100,0 %

70 100,0 %

100,0 %

V organizaciji X ima največji deleţ anketiranih (37 %) visokošolsko ali univerzitetno
izobrazbo. Nato jim sledijo zaposleni s srednješolsko izobrazbo (33 %). Ostali zaposleni
pa se porazdelijo, torej imajo osnovno (11 %), poklicno (10 %) ali podiplomsko
izobrazbo (9 %).
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Tabela 10: Vodstvena odgovornost – moje delo zajema tudi vodenje ljudi

Veljavne Da
enote
Ne
Skupaj

Frekvenca
28
42
70

Odstotek
40,0 %
60,0 %
100,0 %

Veljavni
odstotek
40,0 %
60,0 %
100,0 %

Kumulativni
odstotek
40,0 %
100,0 %

V organizaciji X največ deleţ zaposlenih (60 %) nima nobene vodstvene odgovornosti.
Manj kot polovica, torej 40 % zaposlenih, je odgovorna za dobro vodenje ljudi v
organizaciji.

4.9 REZULTATI IN ANALIZA RAZISKAVE
V nadaljevanju prikazujemo rezultate in analize raziskave, ki smo jo izvedli z
zaposlenimi v organizaciji X.
4.9.1 Opisna statistika
Pri opisni statistiki navedemo povprečno vrednost ter standardni odklon anketirancev na
posamezne trditve, najprej pri zadovoljstvu zaposlenih, nato pa pri zavzetosti
zaposlenih. Temeljne opisne statistike sestavlja tabelarni opis, ki predstavlja pregled s
pomočjo tabel, kjer razvrstimo povprečno vrednost po višini.
Zadovoljstvo zaposlenih
Anketiranci so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »zelo nezadovoljen«, 5 pa »zelo
zadovoljen«, preko enajstih trditev ocenjevali svoje zadovoljstvo na delovnem mestu. V
povprečju so najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve (PV = 4,10). V povprečju pa so
zadovoljni še s samim delom (PV = 3,83), s sodelavci (PV = 3,78), z neposredno
nadrejenimi (PV = 3,58) in z delovnim časom (PV = 3,53). V povprečju pa so srednje
zadovoljni z delovnimi pogoji (PV = 3,30), s statusom v organizaciji (PV = 3,28), z
vodstvom organizacije (PV = 3,20), z moţnostmi izobraţevanja (PV = 2,72) in z
moţnostmi napredovanja (PV = 2,51). V povprečju so najmanj zadovoljni s plačo (PV =
2,23), in sicer so s plačo v povprečju nezadovoljni.
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Tabela 11: Povprečna vrednost zadovoljstva zaposlenih

Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve.
Zadovoljstvo s samim delom.
Zadovoljstvo s sodelavci.
Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim.
Zadovoljstvo z delovnim časom.
Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema, prostori).
Zadovoljstvo s statusom v organizaciji.
Zadovoljstvo z vodstvom organizacije.
Zadovoljstvo z moţnostmi za izobraţevanje.
Zadovoljstvo z moţnostmi napredovanja.
Zadovoljstvo s plačo.

N
68
69
69
69
70
69
68
69
69
70
70

Povprečje
4,10
3,83
3,78
3,58
3,53
3,30
3,28
3,20
2,72
2,51
2,23

Standardni
odklon
0,933
0,785
0,820
1,035
1,248
0,944
1,034
1,023
1,149
1,176
0,951

Zavzetost zaposlenih
Anketiranci so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa
»popolnoma se strinjam«, preko dvanajstih trditev ocenjevali svojo zavzetost na
delovnem mestu. Glede na vrednost povprečja lahko rečemo, da se anketiranci v
povprečju strinjajo, da vedo, kaj se pri delu od njih pričakuje, ta trditev je bila najvišje
ocenjena glede na povprečno vrednost (PV = 4,16). Nekoliko manj se strinjajo s
trditvijo, ki pravi »moji sodelavci so zavzeti za dobro ter kakovostno opravljanje dela«
(PV = 3,64) in trditvijo »na voljo imam sredstva in opremo, ki jih potrebujem, da dobro
opravim svoje delo« (PV = 3,56). Anketiranci se v povprečju delno strinjajo s trditvijo,
ki pravi, da imajo v organizaciji dobrega prijatelja (PV = 3,49), v povprečju pa se tudi
delno strinjajo, da imajo pri delu vsak dan priloţnost početi tisto, v čemer so najboljši
(PV = 3,37) in da na delovnem mestu njihovo mnenje šteje in se upošteva (PV = 3,07).
Tudi s trditvijo »mojega nadrejenega oziroma nekoga na delovnem mestu skrbi za moje
osebno počutje« se v povprečju delno strinjajo (PV = 3,03). Delno se strinjajo tudi s
tem, da poslanstvo njihove organizacije reflektira, kako pomembno je njihovo delo (PV
= 2,87), da nekdo v organizaciji spodbuja njihov razvoj (PV = 2,76) in da so v obdobju
zadnjega leta bili na delovnem mestu deleţni priloţnosti za učenje in razvoj (PV =
2,73). Anketiranci pa se v povprečju ne strinjajo s tem, da so bili v zadnjih sedmih dneh
deleţni pohval in priznanj za dobro opravljeno delo (PV = 2,39) ter da so se v zadnjih
šestih mesecih na delovnem mestu z njimi pogovarjali o njihovem razvoju in napredku
(PV = 2,20) – anketiranci se v povprečju s to trditvijo najmanj strinjajo.
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Tabela 12: Povprečna vrednost zavzetosti zaposlenih

Vem, kaj se pri delu pričakuje od mene.
Moji sodelavci so zavzeti za dobro ter kakovostno
opravljanje dela.
Na voljo imam sredstva in opremo, ki jih potrebujem, da
dobro opravim svoje delo.
V organizaciji imam dobrega prijatelja.
Pri delu imam vsak dan priloţnost početi tisto, v čemer
sem najboljši.
Na delovnem mestu moje mnenje šteje in se upošteva.
Mojega nadrejenega oziroma nekoga na delovnem mestu
skrbi za moje osebno počutje.
Poslanstvo naše organizacije reflektira, kako pomembno
je moje delo.
Nekdo v organizaciji spodbuja moj razvoj.
V obdobju zadnjega leta sem bil na delovnem mestu
deleţen priloţnosti za učenje in razvoj.
V zadnjih sedmih dneh sem bil deleţen pohval in
priznanj za dobro opravljeno delo.
V zadnjih šestih mesecih so se na delovnem mestu z
mano pogovarjali o mojem razvoju in napredku.

Standardni
N Povprečje odklon
70
4,16
0,828
70

3,64

0,869

70

3,56

0,879

70

3,49

1,139

70

3,37

1,010

70

3,07

1,146

69

3,03

1,248

70

2,87

1,076

70

2,76

1,173

70

2,73

1,382

70

2,39

1,243

70

2,20

1,358

V vprašalniku o zavzetosti zaposlenih Q12 smo pri analizi ocene anketirancev (na
lestvici od 1 do 5) podane trditve sešteli za vsakega posameznega anketiranca posebej in
rezultate na podlagi tega razvrstili v posamezno kategorijo zavzetosti.
Tabela 13: Stopnja zavzetosti zaposlenih
Kategorija zavzetosti
zavzeti
nezavzeti
aktivno nezavzeti

Stopnja zavzetosti
nad 45 točk
31 do 44 točk
manj kot 30 točk

Vir: (Lobnikar in Grom, 2011, str. 6)

Lestvico smo pridobili iz članka (Lobnikar, 2011, str. 749) in je razdeljena na aktivno
nezavzete zaposlene (manj kot 30 točk ali povprečna ocena pod 2,5), nezavzete
zaposlene (31 do 44 točk ali povprečna ocena med 2,5 in 3,7) ter zavzete zaposlene (45
ali več točk ali povprečna ocena nad 3,7).
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Slika 12: Stopnja zavzetosti v organizaciji X

Ugotovljena zavzetost v organizaciji X

Nezavzeti

Zavzeti
Zavzeti
26%

Nezavzeti
50%

Aktivno
nezavzeti
Aktivno
nezavzeti
23%

Neizpolnjena
trditev

Neizpolnjena
trditev
1%

Iz grafa je razvidno, da v organizaciji X prevladujejo nezavzeti zaposleni. Od 69
anketirancev je v organizaciji kar 35 zaposlenih nezavzetih, kar znaša 50 %. Nezavzeti
zaposleni so tisti, ki ne prispevajo k večji uspešnosti organizacije X. Ti zaposleni
opravijo le tiste naloge, ki se od njih pričakujejo, ne vlagajo pa večjega truda v svoje
delo. V organizaciji X je 18 zavzetih zaposlenih, kar predstavlja zelo malo število.
Zavzeti zaposleni vzbujajo občutek veselja v drugih, nenehno izboljšujejo svoja znanja,
saj ţelijo doseči boljše rezultate. Deleţ aktivno nezavzetih zaposlenih je 23 %. Aktivno
nezavzeti zaposleni spadajo med najbolj škodljive zaposlene v organizaciji.
Ugotovimo, da v organizaciji X dominirajo nezavzeti zaposleni, ki vlagajo le minimalni
trud v uspešnost organizacije. Ti zaposleni ne stremijo k izboljšanju svojih znanj ter
kompetenc. V svoje delo vlagajo le malo energije in strasti, saj so pripravljeni
zadostovati le minimalni zahtevi organizacije. Zaskrbljujoč je tudi podatek aktivno
nezavzetih zaposlenih, ki se giba blizu odstotka zavzetih zaposlenih. Pri aktivno
nezavzetih zaposlenih gre za zaposlene, ki niso zadovoljni na delovnem mestu in to
negativno energijo izkazujejo tudi navzven. Ti zaposleni s svojo voljo vplivajo na
zavzete zaposlene, podcenjujejo njihovo delo in tako škodijo organizaciji. Število
zaposlenih v organizaciji, ki so zavzeti, uspešni in pomagajo organizaciji pri razvoju, je
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precej nizko. Ti zaposleni se nenehno izobraţujejo, razvijajo svoje znanje in stremijo k
izboljšanju organizacije na vseh področjih.
Podatki, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, so zaskrbljujoči ob primerjavi z
nekaterimi drugimi raziskavami. Za primerjavo navedemo rezultate, ki jih je objavila
raziskovalna inštitucija Gallup. V Zdruţenih drţavah Amerike je v letu 2018 stopnja
aktivno nezavzetih zaposlenih 13 %. V tem obdobju je stopnja zavzetih zaposlenih 34
%, nezavzeti zaposleni pa predstavljajo 53 %. V primerjavi z našimi rezultati opazimo,
da je aktivno nezavzetih zaposlenih v ZDA za 10 % manj in za 8% več zavzetih
zaposlenih (Harter, 2018).
Stopnja zavzetosti zaposlenih v Evropi se je od leta 2011 bistveno izboljšala, od leta
2014 do 2017 pa se je gibala od 58 % do 60 %. Še enkrat je to regija z najslabšimi
rezultati na svetu, ampak je bilo zaslediti dramatično izboljšanje med nekaterimi
drţavami te regije (Hewitt, 2018, str. 11).
Slika 13: Stopnja zavzetosti zaposlenih v Evropi in po svetu

Zavzetost zaposlenih v Evropi in v svetu

Stopnja zavzetosti

75%
70%
65%
65%
60%
55%

62%
59%

60%
58%

65%
63%

60%
58%

60%
58%

Evropa

54%
52%

52%

2011

2012

Svet

50%
2013

2014
Leto

2015

2016

2017

Vir: (Hewitt, 2018, str. 11)

Od 15-ih največjih gospodarstev, ki so zajeta v tej študiji, jih je deset začelo z
izboljšavami, medtem ko jih je pet to zavrnilo. Med drţavami, ki se razvijajo najbolj
globalno, so tudi 4 evropske. Zavzetost v Franciji se je povečala za 6 točk, na
Nizozemskem za sedem točk, v Avstriji ter na Švedskem pa za devet točk (Hewitt,
2018, str. 11).
Boljše sodelovanje v regiji se lahko delno pripiše gospodarskemu okrevanju na več
evropskih trgih, ki so se prej spopadali s teţavami. Portugalska, Italija in Grčija so se v
letu 2017 ponovno gospodarsko okrepile. Zlasti Grčija, saj je povečala gospodarstvo z
0,2 % v letu 2016 na 2,6 % v letu 2017. Ta rast daje pozitiven znak za leto 2018, čeprav
je še vedno veliko gospodarsko-politične negotovosti (Hewitt, 2018, str. 11).
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Med tistimi trgi, ki so pokazali upad, je Zdruţeno kraljestvo najzanimivejši primer.
Posel je padel za tri točke, kar je največje zmanjšanje med 29 največjimi svetovnimi
gospodarstvi. K temu upadu prispeva negotova pot Brexita. Glede na Aonovo raziskavo
o vključevanju v časih sprememb vemo, da bo potrebno veliko časa za okrevanje po
velikih spremembah in da si zaposleni ţelijo dvosmerni dialog z vodstvom, da bi
razumeli, kaj te spremembe pomenijo. Ne glede na to, ali zaposleni pozitivno ali
negativno dojemajo Brexit, le-ta predstavlja pomembno spremembo, ki jo bodo morali
voditelji Zdruţenega kraljestva obravnavati, da bi svojo delovno silo pridobili nazaj
(Hewitt, 2018, str. 11).
4.9.2 Sestava konstruktov
Konstrukta »zavzetost« in »zadovoljstvo« oblikujemo tako, da s pomočjo programskega
stavka »seštevek« med seboj seštejemo vrednosti odgovorov (od 1 do 5) pri posameznih
trditvah in jih delimo s številom trditev (pri zavzetosti seštevek delimo z 12 – toliko je
trditev, pri zadovoljstvu pa z 11). Povprečna vrednost, ki jo dobimo, tako predstavlja
skupno zavzetost in zadovoljstvo posameznega anketiranca. Vrednosti konstrukta
»zavzetost« blizu 1 tako pomenijo nezavzetost anketirancev, vrednosti blizu 5 pa visoko
zavzetost. Vrednosti konstrukta »zadovoljstvo« blizu 1 pomenijo nezadovoljstvo na
delovnem mestu, vrednosti blizu 5, pa visoko zadovoljstvo zaposlenih. Za oba
konstrukta izračunamo tudi koeficient Cronbach Alpha, s katerim preverimo
zanesljivost posameznega konstrukta. Glede na vrednost Alphe lahko rečemo, da sta
konstrukta »zavzetost« (0,899) in »zadovoljstvo« (0,909) zanesljiva, saj je vrednost
koeficienta večja od 0,6 in je blizu 1. Oba konstrukta torej lahko uporabimo v analizi.
Tabela 14: Zanesljivost merjenja za zavzetost zaposlenih
Število trditev
12

Koeficient Cronbach alfa
0,899

Tabela 15: Zanesljivost merjenja za zadovoljstvo zaposlenih
Število trditev
11

Koeficient Cronbach alfa
0,909

4.10 Preverjanje hipotez
Hipoteze smo preverjali s statističnim programom SPSS na spodaj navedeni način:



H1, H2 in H4 smo preverjali z enosmernim t-testom, kjer smo ugotavljali, ali je
povprečna vrednost statistično značilno različna od zastavljene povprečne
vrednosti.
H3 in H5 smo preverjali z metodo korelacije (Pearsonov koeficient).

H1: V organizaciji X je stopnja zavzetosti nizka (hipotezo bomo potrdili, če bo
povprečna vrednost odgovorov nižja od 3).
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Glede na vrednost povprečja ugotovimo, da so anketiranci delno zavzeti na delovnem
mestu, saj je vrednost povprečja 3,10 (na lestvici od 1 do 5), gre za sestavljen konstrukt
drugega reda.
Tabela 16: Povprečna vrednost zavzetosti v organizaciji X
Povprečna
vrednost
3,10

N
ZAVZETOST 70

Standardni
odklon
0,78

Standardna napaka
povprečja
0,09

Glede na vrednost statistične značilnosti (p>0,05) ne moremo trditi, da se povprečje
3,10 statistično značilno razlikuje od testne vrednosti (3).
Tabela 17: Stopnja zavzetosti v organizaciji X

t

Statistična
df značilnost

ZAVZETOST 1,110 69

0,271

Testna vrednost = 3
95 % interval zaupanja za razliko
Razlika v
povprečju
Spodnji
Zgornji
- 0,082
0,103
0,289

Hipotezo 1, ki pravi, da je v organizaciji X stopnja zavzetosti nizka, na podlagi analize
zavrnemo, saj je povprečna vrednost višja od 3, se pa ne razlikuje statistično značilno
od testne vrednosti (p>0,05). Stopnja zavzetosti ni nizka.
H2: V organizaciji X je raven splošnega zadovoljstva visoka (hipotezo bomo
potrdili, če bo povprečna vrednost odgovorov višja od 4).
Glede na vrednost povprečja ugotovimo, da so anketiranci v povprečju srednje
zadovoljni, saj je vrednost povprečja 3,28 (na lestvici od 1 do 5), gre za sestavljen
konstrukt drugega reda.
Tabela 18: Povprečna vrednost zadovoljstva zaposlenih v organizaciji X
N
ZADOVOLJSTVO 70

Povprečna
vrednost
3,28

Standardni
odklon
0,75

Standardna napaka
povprečja
0,09

Glede na vrednost statistične značilnosti (p<0,05) lahko trdimo, da se povprečje 3,28
statistično značilno razlikuje od testne vrednosti (4). Glede na vrednost povprečja pa
vidimo, da je to statistično značilno niţje od testne vrednosti 4.
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Tabela 19: Stopnja zadovoljstva v organizaciji X
Testna vrednost = 4

t
ZADOVOLJSTVO

-

8,122

df

Statistična
značilnost

Razlika v
povprečju

69

0,000

- 0,725

95 % interval
zaupanja za
razliko
Spodnji Zgornji
- 0,903

- 0,547

Hipotezo 2, ki pravi, da je v organizaciji X raven splošnega zadovoljstva visoka, na
podlagi analize zavrnemo, saj je povprečna vrednost manjša od 4 in se tudi statistično
značilno razlikuje od testne vrednosti (p<0,05). Raven splošnega zadovoljstva ni visoka.
H3: Stopnja zavzetosti zaposlenih je povezana s stopnjo zadovoljstva zaposlenih.
Glede na vrednost statistične značilnosti (p<0,05) lahko trdimo, da med zavzetostjo
zaposlenih in stopnjo zadovoljstva obstaja statistično značilna povezanost. Glede na
vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije pa vidimo, da je povezanost med
spremenljivkama pozitivna in zelo močna (0,835). Torej lahko rečemo, da bolj kot so
zadovoljni anketirani, bolj so tudi zavzeti. Z naraščanjem vrednosti ene spremenljivke
naraščajo tudi vrednosti druge spremenljivke.
Tabela 20: Pearsonov koeficient zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih v organizaciji X

ZAVZETOST

ZADOVOLJSTVO

Pearsonov koeficient
korelacije
Statistična značilnost
N
Pearsonov koeficient
korelacije
Statistična značilnost
N

ZAVZETOST

ZADOVOLJSTVO

1

0,835**

70

0,000
70

0,835**

1

0,000
70

70

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01
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Slika 14: Stopnja zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih v organizaciji X

Hipotezo 3, ki pravi, da je stopnja zavzetosti zaposlenih povezana s stopnjo zadovoljstva
zaposlenih, na podlagi analize potrdimo. Bolj kot so anketiranci zadovoljni, bolj so tudi
zavzeti.
H4: Zaposleni v organizaciji X so v povprečju zadovoljni s plačo (hipotezo bomo
potrdili, če bo povprečna vrednost odgovorov višja od 3).
Glede na vrednost povprečja ugotovimo, da so anketiranci v povprečju nezadovoljni s
plačo, saj je vrednost povprečja 2,23 (na lestvici od 1 do 5).
Tabela 21: Povprečna vrednost zadovoljstva s plačo v organizaciji X

Zadovoljstvo s
plačo

N

Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

Standardna napaka
povprečja

70

2,23

0,95

0,11

Glede na vrednost statistične značilnosti (p<0,05) ugotovimo, da se povprečje 2,23
statistično značilno razlikuje od testne vrednosti (3). Glede na vrednost povprečja pa
vidimo, da je to statistično značilno niţje od testne vrednosti 3.
Tabela 22: Stopnja zadovoljstva s plačo v organizaciji X
Testna vrednost = 3
Statistična Razlika v
df značilnost povprečju

t
Zadovoljstvo
s plačo

-

6,790

69

0,000
55

- 0,771

95% interval zaupanja za
razliko
Spodnji
Zgornji
- 1,00

- 0,54

Hipotezo 4, ki pravi, da so zaposleni v organizaciji X v povprečju zadovoljni s plačo, na
podlagi analize zavrnemo, saj je povprečna vrednost manjša od 3 in se tudi statistično
značilno razlikuje od testne vrednosti (p<0,05). Zaposleni s plačo niso zadovoljni.
H5: Med zadovoljstvom z možnostmi napredovanja in z zadovoljstvom z vodstvom
organizacije obstaja povezanost.
Glede na vrednost statistične značilnosti (p<0,05) ugotavljamo, da med zadovoljstvom z
moţnostjo napredovanja in zadovoljstvom z vodstvom organizacije obstaja statistično
značilna povezanost. Glede na vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije pa vidimo,
da je povezanost med spremenljivkama pozitivna in močna (0,701). Torej lahko
rečemo, da bolj kot so anketiranci zadovoljni z moţnostmi napredovanja, bolj so
zadovoljni z vodstvom organizacije. Z naraščanjem vrednosti ene spremenljivke
naraščajo tudi vrednosti druge spremenljivke.
Tabela 23: Pearsonov koeficient zadovoljstva z moţnostmi napredovanja in z vodstvom
organizacije

Zadovoljstvo z
moţnostmi
napredovanja.

Pearsonov koeficient
korelacije
Statistična značilnost
N
Zadovoljstvo z
Pearsonov koeficient
vodstvom
korelacije
organizacije.
Statistična značilnost
N
** Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01
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Zadovoljstvo z
moţnostmi
napredovanja

Zadovoljstvo z
vodstvom
organizacije

1

0,701**

70

0,000
69

0,701**

1

0,000
69

69

Slika 15: Stopnja zadovoljstva z vodstvom organizacije in z moţnostmi napredovanja

Hipotezo 5, ki pravi, da med zadovoljstvom z možnostmi napredovanja in zadovoljstvom
z vodstvom organizacije obstaja povezanost na podlagi analize, potrdimo.

4.11 Predlagane rešitve in izboljšave
Kako lahko organizacija X poveča stopnjo zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih?
Predlagamo, da se organizacija posveti izboljšanju tistih področij, ki so v anketnem
vprašalniku dosegla niţjo povprečno vrednost.
Za nastanek poslovnih rezultatov morajo organizacije opraviti raziskave vsaj enkrat
letno, najbolj idealno je, če to opravijo dvakrat na leto. Veliko organizacij razmišlja o
izvajanju raziskav kot o enkratnem dogodku, morajo pa ga obravnavati kot stalno
meritev. Veliko organizacij deli rezultate le z višjim vodstvom, ki razpravlja o tem,
kako je potrebno izboljšati zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.
Menedţerji morajo rezultate raziskav vedno deliti z ostalimi člani skupine na delovnih
sestankih. Ključni dejavnik je, da se posameznega delavca naredi odgovornega za idejo,
tako da imajo tudi oni določeno lastništvo v celotnem procesu. Namesto da poskušajo
izboljšati vse dejavnike naenkrat, se mora organizacija osredotočati na enega ali dva
kritična dejavnika z vsako posamezno raziskavo. Vodstvo mora olajšati delovni
sestanek in poskrbeti, da se vsak novi ukrep sprejme na podlagi nekega danega predloga
(npr. če je najniţja točka v komunikacijah, zakaj mislite da je to tako, kdo ima idejo in
kako se lahko to izboljša). Prvi korak pri zagotavljanju zadovoljstva med zaposlenimi je
dobro oblikovan vprašalnik. Izvajanje raziskav enkrat letno pomeni, da se rezultati
lahko spreminjajo zaradi nenavadnih dogodkov (kot je odpuščanje zaposlenih,
zdruţitev), zato je priporočljivo izvajati raziskave dvakrat letno (Kruse, 2012).
V nadaljevanju predstavimo trditve, na katere so zaposleni dali niţjo oceno in podamo
določene predloge za izboljšave za organizacijo X.
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Zadovoljstvo zaposlenih
Najniţjo povprečno oceno 2,23 je prejela trditev 11 (Zadovoljstvo s plačo). Zaposleni v
organizaciji X so nezadovoljni s plačo. To nezadovoljstvo lahko pripelje posameznike
do tega, da se v prihodnje posvetijo iskanju novih delovnih mest v organizacijah, ki za
njihovo znanje ali delo ponudijo višjo plačo. V primeru, da zaposleni vloţijo manj truda
v delo, stopnjevanje takega stanja lahko ogrozi obstoj organizacije X.
Velikokrat se zgodi, da se ob uspešnosti organizacije poveča plača večinoma le vodstvu.
Veliko primerov je tudi, kadar kljub teţavam v organizaciji ostane plača vodstva
identična ali pa se celo poveča, zaposlenim pa se zniţa. Taki primeri zniţajo
zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, kar uniči delovno prizadevnost in ţeljo za
doseganje nadaljnjih uspehov (Mihalič, 2008, str. 38).
Organizaciji X priporočamo, da denarno nagradijo večje uspehe, doseţke,
poţrtvovalnost, solidarnost ter napredke posameznikov (Mihalič, 2008, str. 39). Kot je
razvidno iz teorije, je pomembno, da se organizacija odloči za spremembe in pravično
nagradi zaposlene, preden bi se ti odločili za odhod iz organizacije ali zmanjšali
učinkovitost svojega dela.
Obenem priporočamo, da se vodstvo z vsakim zaposlenim individualno pogovori, jim
dopusti, da lahko tudi podajo pobudo za razgovor o plačah. Organizacija X bo dosegla
večje zadovoljstvo zaposlenih, če v organizaciji javno objavi plače vsakega
posameznika in pri tem objavi tudi rezultate analize uspešnosti, učinkovitosti,
pridobljenih znanj ter doseţkov tako za posameznike kot za skupine (Mihalič, 2008, str.
40).
Organizacija X mora nameniti posebno pozornost tudi trditvam, s katerimi so zaposleni
delno zadovoljni, da bi le-te v prihodnje lahko tudi izboljšali. Povprečna vrednost
trditve zadovoljstva z delovnimi pogoji je 3,30; s statusom v organizaciji 3,28; z
vodstvom organizacije 3,20; z moţnostmi izobraţevanja 2,72 in z moţnostmi
napredovanja le 2,51.
Organizaciji predlagamo, da se izobraţevanje zaposlenih izvaja večkrat, saj je le-to tisti
dejavnik v organizaciji, ki omogoča posameznikom hitro in učinkovito reševanje raznih
problemov (Svetilnik in Zupan 2009, str. 481). Izobraţevanje za posameznika pomeni
pridobivanje znanja, spretnosti in sposobnosti za nadzor metod za zadovoljevanje potreb
(Svetilnik in Zupan, 2009, str. 480).
Zadovoljstvo zaposlenih se lahko izboljša, če ima vodstvo osebnostne lastnosti
(stabilnost, samozavest in prilagodljivost); socialne lastnosti (izobrazba, olikanost,
mobilnost) ter delovne lastnosti (iniciativnost, delavnost in odgovornost). Vodstvo mora
pokazati naravnanost na načrt in spodbujati svoje zaposlene k sodelovanju in odločanju.
Obenem predlagamo, da vodstvo izvaja naslednje naloge za večjo učinkovitost
(Svetilnik in Zupan, 2009, str. 492–493):




analizira rezultate posameznikov, da tako izboljša izvajanje delovnih nalog,
izreka načine in metode učenja in
omogoča zaposlenim dostop do informacij in virov znanja.
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Organizacija X mora zagotoviti, da imajo vsi zaposleni enake moţnosti za
napredovanje, če izpolnijo določene kriterije. Pri tem je pomembno, da so kriteriji jasno
in objektivno določeni, da zaposleni znajo, katera znanja morajo pridobiti, kakšno
kvaliteto dela morajo osvojiti, da bi lahko napredovali (Mihalič, 2006, str. 242).
Zavzetost zaposlenih
Anketno vprašanje o zavzetosti zaposlenih, ki dosega nizek povprečni rezultat (PV =
2,39) je trditev številka 11 (V zadnjih sedmih dneh sem bil deleţen pohval in priznanj
za dobro opravljeno delo), kar nakazuje na nizko zavzetost zaposlenih. Zaposleni, ki za
dobro opravljeno delo ne dobijo na tedenskem nivoju pohvale ali priznanja, lahko
zmanjšajo vloţen trud v svoje delo, kar pa lahko privede do slabših rezultatov in tako do
slabega delovanja organizacije. Organizacija je v veliki meri odvisna od svojih
zaposlenih, saj brez njih tudi delo ni opravljeno in organizacija tako ni uspešna na trgu.
Vodstvo v organizaciji X se mora zavedati tega, da je pomembno pohvaliti vsakega
posameznika za dobro opravljeno delo, saj le-ti tako postanejo zavzeti in doseţejo
boljše rezultate. Vsak posameznik, se mora počutiti cenjen za svoj trud, ki ga opravlja
za določeno delo s strani organizacije X. Potrebno jim je nameniti ustrezen čas in
prisluhniti njihovim idejam.
Najniţji povprečni rezultat pa dosega trditev 12, PV = 2,20 (V zadnjih šestih mesecih so
se na delovnem mestu z mano pogovarjali o mojem razvoju in napredku). Vodstvo v
organizaciji X mora zaposlenim omogočiti, da se lahko udeleţujejo raznih izobraţevanj,
ki so potrebna za njihove naloge. Bistvenega pomena je, da vodstvo ne dela razlik pri
posameznikih, saj morajo imeti zaposleni enakovredne priloţnosti za osebnostno rast ter
razvoj. Z izobraţevanjem in s spoštovanjem, ki ga na ta način pridobijo zaposleni,
vodstvo poveča njihovo učinkovitost in spretnost pri opravljanju nalog. Te naloge je
treba prilagoditi zmoţnostim vsakega posameznega zaposlenega. Prav tako mora
organizacija poskrbeti za nemoteno delovanje organizacije, za kar je potrebno
razpolagati s primernimi stroji, da lahko v prihodnje povečajo povprečni rezultat te
trditve in učinkovitost zaposlenih.
Pomembno je da organizacija nameni pozornost tudi trditvam, s katerimi se anketiranci
delno strinjajo. Povprečna vrednost trditve 8 je 2,87 (Poslanstvo naše organizacije
reflektira, kako pomembno je moje delo), povprečna vrednost trditve 9 je 2,76 (Nekdo v
organizaciji spodbuja moj razvoj) ter povprečna vrednost trditve 10 2,73 (V obdobju
zadnjega leta sem bil na delovnem mestu deleţen priloţnosti za učenje in razvoj).
Vodstvo organizacije X mora zaposlenim podati jasen prikaz določenega dela za njihov
uspeh. Za doseţek in večjo zavzetost je pomembno delo posameznika in zaposleni mora
dojemati, da njegovo delo pripomore k preoblikovanju organizacije. Obenem k večji
zavzetosti zaposlenih pripomore tudi to, da vodstvo in managerji vzbujajo zaupanje v
zaposlenih, jim dajo občutek vrednosti in jim nudijo določeno avtonomijo pri
sprejemanju odločitev.
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5 Sklep
V magistrski nalogi smo opredelili zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih v izbrani
organizaciji X, kar nam je kasneje omogočilo laţjo razlago rezultatov pri raziskavi in
dodelitev sprememb za organizacijo X.
Zasledovali smo cilj, ki smo ga določili v uvodu in se je navezoval na teoretično
obravnavo tematike zadovoljstva in zavzetosti. Cilj je bil preučiti definicije, dejavnike,
teorije, načine merjenja in krepitve tako zavzetosti kot zadovoljstva. Za dosego tega
cilja smo preučili domačo in tujo literaturo. V nadaljevanju bomo predstavili spoznanja,
ki smo jih dosegli s pomočjo strokovne literature.
Pri razlagi definicije zadovoljstva smo zbrali razlage oziroma mnenja raznih avtorjev, ki
pa so si v večini enotni v tem, da visoka stopnja zadovoljstva vpliva na uspešnost
organizacije. Avtorji navajajo razne elemente, ki lahko povečajo stopnjo zadovoljstva.
Med te dejavnike štejemo pohvale, premijo, napredovanja, razne doseţke, visoko plačo,
dobro komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi, izobraţevanja, razna potovanja,
priloţnosti za razvoj, ustrezen delovni čas in dobre medsebojne odnose. V organizaciji
ima vsak posameznik drugačen pogled na te vrednosti, kar vpliva na stopnjo njihovega
zadovoljstva. V tem primeru lahko ugotovimo, da če nekomu pomeni višja plača večjo
zadovoljstvo, še ne pomeni, da je tudi vsem ostalim v organizaciji plača najbolj
pomemben element. Določenim osebam v organizaciji lahko stopnjo zadovoljstva
povišajo dobri odnosi z vodstvom ali s sodelavci.
Predstavili smo tudi razne teorije za povečanje zadovoljstva zaposlenih. Med te smo
šteli Adelferjevo teorijo potreb, ki vključuje potrebo ljudi po obstoju, povezovanju z
drugimi ljudmi in potrebo po razvoju. Prioritete posameznikov so različne in vsak
posameznik zadovoljuje svoje potrebe drugače. Naslednja je bila Maslowova teorija, ki
vsebuje fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po
spoštovanju in samouresničevanju. Herzbergovo dvofaktorsko teorijo smo delili na
higienike in motivatorje. Prikazali smo tudi teorijo pričakovanj, kjer so bistvenega
pomena vloţen napor posameznikov, rezultat ter nagrada. Opisali smo tudi potek
merjenja v organizaciji.
Drugi del teoretičnega dela se navezuje na zavzetost zaposlenih. Zaposleni čutijo interes
za njihovo delo oziroma za nadaljnji uspeh organizacije. Navedli smo razne avtorje, ki
navajajo elemente, ki učinkujejo na zavzetost zaposlenih. Med te štejemo naravo dela,
razvoj kariere, odnos do zaposlenih, uspešnost, plačo, zdravje in varnost, komunikacijo
ter razna izobraţevanja.
V nadaljevanju smo prikazali več metod za merjenje zavzetosti zaposlenih. Prva
metoda, ki smo jo uporabili v lastni raziskavi, je Gallupov model Q12. Ostale metode, ki
so pomembne, so model zavzetosti Aon Hewitt, Kahnov model, Saksov model ter
metoda 7-S.
Iz teoretičnega dela lahko povzamemo ugotovitve, da mora vodstvo nenehno stremeti k
zadovoljevanju potreb zaposlenih, k povečanju njihove zavzetosti, saj je lahko le srečen
zaposleni učinkovit pri opravljanju svojega dela.
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Raziskovalni del naloge zasleduje cilje, ki smo jih umestili v uvod magistrske naloge. Ti
cilji so se navezovali na zbiranje podatkov na temelju merskega instrumenta, raziskavo
stopnje zadovoljstva zaposlenih in dejavnikov, ugotovitve povezave med zadovoljstvom
in zavzetostjo zaposlenih ter ugotovitve, ali prevladujejo v organizaciji X zavzeti,
nezavzeti ali aktivno nezavzeti zaposleni.
Podatke za empirični del smo zbrali v organizaciji X, kjer smo razdelili anketne
vprašalnike med zaposlenimi. Najprej smo prikazali značilnost vzorca anketirancev
(spol, starost, delovna doba, stopnja izobrazbe in vodstvena odgovornost) v organizaciji
X. V nadaljevanju smo izmerili zadovoljstvo zaposlenih. Rezultati so pokazali, da so
zaposleni najbolj zadovoljni s stalnostjo zaposlitve. Njihovo zadovoljstvo se izraţa tudi
s samim delom, s sodelavci, z neposredno nadrejenimi in z delovnim časom. Zaposleni
v organizaciji X niso zadovoljni s plačo. Organizaciji X priporočamo, da se vodstvo
pogovori z vsakim posameznikom o plačah in jim dovoli, da lahko tudi sami dajo
pobudo za pogovor. Predlagamo, da dajo denarne nagrade zaposlenim ob večjih
doseţkih v organizaciji.
Zavzetost zaposlenih smo izmerili z Gallupovim modelom Q12. S pomočjo analize smo
izvedeli, da se zaposleni najbolj strinjajo s trditvijo, da vedo, kaj se pri delu od njih
pričakuje. Manjšo povprečno vrednost prikazujejo trditve »moji sodelavci so zavzeti za
dobro ter kakovostno opravljanje dela« in »na voljo imam sredstva in opremo, ki jih
potrebujem, da dobro opravim svoje delo.« Zaposleni se niso strinjali s trditvijo, da so
bili v zadnjih sedmih dneh deleţni pohval in priznanj za dobro opravljeno delo ter da so
se v zadnjih šestih mesecih na delovnem mestu z njimi pogovarjali o njihovem razvoju
in napredku.
Organizaciji X predlagamo, da naj izvajajo permanentno izobraţevanje ter
izpopolnjevanje vsakega posameznika. Pomembno je, da za povečanje zavzetosti
začnejo motivirati zaposlene, jih nagrajevati, jih usmerjati pri opravljanju določenih
nalog, informirati o novostih v organizaciji. Načrten razvoj mora biti prilagojen
posameznikom in njihovim potencialom, pri tem je pomembno, da se njihovi potenciali
povečajo, pomanjkljivosti pa se odpravijo (Mihalič 2006, str. 199). Organizacija X mora
prilagoditi oziroma zdruţiti svoje cilje s ciljem zaposlenih. Obenem priporočamo, da
pohvalijo vsakega zaposlenega, tudi tiste, za katere mislijo, da so dovolj motivirani, saj
če se jih večkrat izpusti pri nagrajevanju ali pohvalah, se lahko zgodi, da bodo izgubili
voljo do dela in bodo prispevali manj k uspešnosti organizacije. Pohvaliti morajo tudi
zaposlene, ki so manj učinkoviti, saj se z določeno podporo od vodstva lahko njihova
sposobnost do dela poveča.
Izračunali smo tudi deleţ zaposlenih po lestvici, kjer predstavljajo zavzeti zaposleni 45
ali več točk, nezavzeti 31 do 44 točk, aktivno nezavzeti pa manj kot 30 točk. V
organizaciji X prevladujejo nezavzeti zaposleni (50 %), nato jim sledijo zavzeti
zaposleni (26 %) in nazadnje aktivno nezavzeti zaposleni (23 %). Iz raziskave je
razvidno, da je skupno največ zaposlenih tistih, ki sploh ne vlagajo truda ali pa vlagajo
zelo malo truda v višjo učinkovitost organizacije. Organizaciji X predlagamo takojšnjo
povečanje zavzetih zaposlenih, da vodstvo poveča učinkovitost organizacije.
V magistrskem delu smo preverjali pet hipotez. Prva hipoteza H1: V organizaciji X je
stopnja zavzetosti nizka (hipotezo bomo potrdili, če bo povprečna vrednost odgovorov
niţja od 3). Glede na dobljene rezultate smo H1 zavrnili, saj je povprečna vrednost višja
61

od 3. Druga hipoteza H2 se je glasila: V organizaciji X je raven splošnega zadovoljstva
visoka (hipotezo bomo potrdili, če bo povprečna vrednost odgovorov višja od 4). V
magistrski nalogi smo to hipotezo zavrnili, saj je bila povprečna vrednost manjša od 4.
Tretja hipoteza H3 se je glasila: Stopnja zavzetosti zaposlenih je povezana s stopnjo
zadovoljstva zaposlenih. To hipotezo smo potrdili, saj bolj kot so anketiranci
zadovoljni, bolj so tudi zavzeti. Četrta hipoteza H4 se je glasila: Zaposleni v organizaciji
X so v povprečju zadovoljni s plačo (hipotezo bomo potrdili, če bo povprečna vrednost
odgovorov višja od 3). Na podlagi analize smo H4 zavrnili, saj je povprečna vrednost
manjša od 3. Peta hipoteza H5 se je glasila: Med zadovoljstvom z moţnostmi
napredovanja in z zadovoljstvom z vodstvom organizacije obstaja povezanost. Na
podlagi analize smo potrdili peto hipotezo.
Hipoteze smo postavili, preden smo izvedli raziskavo. Ugotovili smo, da v organizaciji
X stopnja zavzetosti ni nizka. Kljub tem ugotovitvam zaposleni niso popolnoma zavzeti,
zato mora organizacija X tudi v nadaljnjem upoštevati teoretične in praktične podatke,
ki smo jih opisali oziroma podali v magistrski nalogi. Ker se zavzetost in zadovoljstvo
nenehno spreminjata, je potrebno, da se raziskave izvajajo večkrat letno in da se
izboljšujejo področja, ki to zahtevajo. Drugo hipotezo smo prav tako zavrnili, saj raven
splošnega zadovoljstva ni visoka. V nalogi smo opisali, da so dejavniki, ki vplivajo na
stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri vsakemu posamezniku lahko drugačni.
Priporočamo, da se poleg teh raziskav organizacija X pogovori o ţeljah, potrebah z
vsakim posameznikom osebno. Osebna komunikacija med vodstvom in zaposlenimi bo
organizaciji prinesla večjo učinkovitost. Tako bodo lahko zaposleni brez strahu izrazili
svoja pričakovanja. Tretjo hipotezo smo potrdili, saj bolj kot so zaposleni zadovoljni pri
svojem delu, bolj so tudi zavzeti. Četrto hipotezo smo zavrnili. Obenem ta hipoteza
prinaša za organizacijo najmanjšo zadovoljstvo, saj pomeni, da organizacija ne
izpolnjuje pričakovanja glede plač zaposlenih. Peto hipotezo smo prav tako potrdili.
Med zadovoljstvom z moţnostmi napredovanja in zadovoljstvom z vodstvom
organizacije obstaja povezanost. Vodstvo v organizaciji X mora neprestano spodbujati
in podpirati svoje zaposlene, da bodo vsako kritičnost, ki se lahko pripeti organizaciji,
odpravili s skupnimi močmi.
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Priloge
Anketni vprašalnik
Sem Viktorija Vida, absolventka bolonjskega magistrskega študija na Ekonomskoposlovni fakulteti v Mariboru, smer Podjetništvo in inoviranje. Za magistrsko nalogo
sem se odločila raziskovati zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji X, zato
vas vljudno prosim za sodelovanje. Vsi rezultati raziskave bodo obravnavani na
agregatni ravni, ne na ravni posameznika.
Anketa o zavzetosti zaposlenih
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strinjam
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Vir: (Siddhanta in Ghosh, 2010, str. 174)

1

Strinjam se
Popolnoma
se strinjam

Ne strinjam
se

Vem, kaj se pri delu pričakuje od mene.
Na voljo imam sredstva in opremo, ki jih
2
potrebujem, da dobro opravim svoje delo.
Pri delu imam vsak dan priloţnost početi
3
tisto, v čemer sem najboljši.
V zadnjih sedmih dneh sem bil deleţen
4 pohval in priznanj za dobro opravljeno
delo.
Mojega nadrejenega oziroma nekoga na
5 delovnem mestu skrbi za moje osebno
počutje.
6 Nekdo v organizaciji spodbuja moj razvoj.
Na delovnem mestu moje mnenje šteje in
7
se upošteva.
Poslanstvo naše organizacije reflektira,
8
kako pomembno je moje delo.
Moji sodelavci so zavzeti za dobro ter
9
kakovostno opravljanje dela.
10 V organizaciji imam dobrega prijatelja.
V zadnjih šestih mesecih so se na
11 delovnem mestu z mano pogovarjali o
mojem razvoju in napredku.
V obdobju zadnjega leta sem bil na
12 delovnem mestu deleţen priloţnosti za
učenje in razvoj.
1

Sploh se ne
strinjam

S pomočjo spodaj navedene lestvice se prosim odločite, v kolikšni meri se strinjate
oziroma se ne strinjate s posameznimi trditvami.

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

Zelo
zadovoljen

8
9
10
11

zadovoljen

7

Srednje
zadovoljen

6

Nezadovoljen

1
2
3
4
5

Zelo
nezadovoljen

Ocenite vaš vidik zadovoljstva tako, da obkroţite eno izmed ocen od 1 do 5 pri vsaki
izmed navedenih trditev v drugem stolpcu spodnje tabele.
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2
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3
3
3
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4
4
4
4

5
5
5
5

Zadovoljstvo s sodelavci.
Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve.
Zadovoljstvo z delovnim časom.
Zadovoljstvo s samim delom.
Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim.
Zadovoljstvo z moţnostmi za
izobraţevanje.
Zadovoljstvo z delovnimi pogoji
(oprema, prostori).
Zadovoljstvo s statusom v organizaciji.
Zadovoljstvo z vodstvom organizacije.
Zadovoljstvo z moţnostmi napredovanja.
Zadovoljstvo s plačo.
Vir: (OCR, 2012)

2

Podatki o anketirancu
Spol
1 Moški
2 Ţenska
Starost
1 Do 30 let
2 Od 30 do 40 let
3 Od 40 do 50 let
4 Nad 50 let
Delovna doba v organizaciji
1
2
3
4
5
6

Do 2 leti
Od 2 do 5 let
Od 5 do 10 let
Od 10 do 20 let
Od 20 do 30 let
Nad 30 let

Stopnja izobrazbe
1
2
3
4
5
6

Osnovna izobrazba
Poklicna izobrazba
Srednje šolska izobrazba
Višješolska strok. izobrazba
Visokošolska ali univerzitetna izobrazba
Podiplomska izobrazba (magisterij, doktorat)

Vodstvena odgovornost – moje delo zajema tudi vodenje ljudi
1
2

Da
Ne

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!

3

