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Povezanost vertikalnega komuniciranja in zadovoljstva pri delu v izbranem
podjetju
V preteklosti je veljalo, da podjetja niso dajala kaj dosti na mnenje zaposlenih v zvezi z
njihovim delom. Torej komunikacija med vodstvom in zaposlenimi ni predstavljala
neke stalnice pri internih odnosih. Raziskave kaţejo, da se je v današnjem času to
bistveno spremenilo. Podjetja, vsaj uspešna, se zavedajo pomembnosti komuniciranja s
podrejenimi, kajti dobra komunikacija je tudi temelj za uspešno poslovanje podjetja.
Naloga je proučevala organizacijsko komuniciranje, s poudarkom vpliva vertikalnega
komuniciranja na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Empirični del naloge je bil izveden
na vzorcu 87 zaposlenih, ki so izpolnjevali anketo o komuniciranju vodstva z
zaposlenimi in obratno, torej komuniciranja zaposlenih z vodstvom.
Na osnovi prejetih odgovorov je bila izvedena analiza podatkov, iz katerih se je
ugotavljala povezanost vertikalnega komuniciranja z zadovoljstvom zaposlenih v
izbranem podjetju. Prav tako so se po končani analizi izbranemu podjetju podali
predlogi za ravnanje z zaposlenimi v prihodnje.
Ključne besede: organizacijsko komuniciranje,vertikalno komuniciranje, zadovoljstvo
zaposlenih
Corelation between vertical communication and job satisfaction in the selected
company
In the past it was considered that the companies did not give much of the opinion of
employees in connection with their work. So communication between management and
employees did not account for some constants in internal relations. Research shows that,
today this essential change. Companies, at least successful, are aware of the importance
of communicating with subordinates, because only good communication is the
foundation for successful business operations.
Task is to examine organizational communication, focusing on the impact of vertical
communication on satisfaction of employees at work. The empirical part of the study
was conducted on a sample of 87 employees, which were in response to a survey on
management communication with employees and employees communication with
management staff.
Based on the responses received there is an analysis of data from which it has
considered corelation between vertical communication and job satisfaction in the
selected company. After analyzing the selected company got proposals for dealing with
employees in the future.
Key words: Organizational communication, vertical communication, employee
satisfaction
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UVOD
Komuniciranje predstavlja sestavni del našega vsakodnevnega ţivljenja. Ljudje se z
njim srečujejo vsak dan, v različnih situacijah in na različnih mestih. V našem delu
bomo prediskutirali predvsem komunikacijo, ki poteka v organizaciji in kako je le-ta
neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Zanimalo nas bo, s kakšnimi vrstami
komunikacij se srečujemo, kakšne teţave nastajajo pri komuniciranju v organizaciji in
kako jih rešujemo.
Tako kot ne more potekati vsakodnevno ţivljenje brez komunikacije, tako brez nje ne
more delovati organizacija. Ţe komunikacija kot sama je zelo pomembna, še bolj
pomemben pa je način, kako se v organizaciji komunicira z in med zaposlenimi. Od
pravilnega in dobro zasnovanega komuniciranja v organizaciji je odvisno tudi
zadovoljstvo zaposlenih. Bistveno je, da se vodstva organizacij zavedajo pomembnosti
primernega komuniciranja z zaposlenimi, kar pa vsekakor prispeva k uspešnejšim in
zadovoljnejšim zaposlenim.
V magistrski nalogi bomo podrobneje predelali področje vertikalnega komuniciranja, ki
predstavlja eno pomembnejših vrst internega komuniciranja oziroma komuniciranja v
organizaciji. Vertikalno komuniciranje je komuniciranje med nadrejenimi in
podrejenimi. Pri pregledu literature na to tematiko smo zasledili, da je v preteklosti ta
pojem veljal predvsem za komuniciranje nadrejenih do podrejenih. To ţal ne more
dobro vplivati na zaposlene, ker le-ti nimajo moţnosti, da vodstvu posredujejo svoja
mnenja, ideje, zamisli ali načrte. Za dobro vseh organizacij se je to v zadnjem času
spremenilo. Danes se vodstva organizacij (vsaj uspešnih) zavedajo, kako pomembno je
komuniciranje podrejenih z nadrejenimi.
Kot smo ţe zapisali, organizacije v zadnjem obdobju komuniciranju posvečajo vedno
več pozornosti. Vertikalno komuniciranje predstavlja komunikacijo od spodaj navzgor,
torej od delavcev do vodstva in obratno. Zelo pomembno je, kako v organizaciji poteka
ta vrsta komuniciranja in s tem lahko z zagotovostjo trdimo, da uspešna komunikacija
pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.
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Naloga ima zastavljeno hipotezo, ki se glasi: »Med vertikalnim komuniciranjem in
zadovoljstvom zaposlenih pri delu obstaja povezanost«. Da bomo to dokazali, bomo v
raziskovalnem delu izvedli anketo v izbranem podjetju in na osnovi pridobljenih
rezultatov podprli hipotezo.
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1 ORGANIZACIJSKO KOMUNICIRANJE
Za laţje razumevanje organizacijskega komuniciranja je potrebno najprej opredeliti
pojem komuniciranja, ki ga bomo predstavili v naslednjih dveh odstavkih.
Mihaljčič (2006, str. 11) ugotavlja, da je komuniciranje mogoče opredeliti na več
načinov. Navedel je podatek, da so ameriški znanstveniki ob pregledovanju strokovne
literature našteli kar 95 definicij komuniciranja. Komuniciranje lahko najbolj na splošno
opredelimo kot prenos sprejetih simbolov med ljudmi. Med komuniciranjem ljudje med
seboj prenašajo sporočila s pomočjo različnih simbolov, kot so besede, kretnje, govorice
telesa in slik ter svetlobnih in zvočnih signalov.
Moţina, Tavčar, Zupan in Kneţevič (2004, str. 20) so mnenja, da večino svojega časa
človek prebije v druţbi z ljudmi, se z njimi pogovarja, jih posluša, se jim smeje, se z
njimi prepira, jih uči, se z njimi rokuje ali jih objema. Lahko bi našteli še na stotine
drugih oblik vedenja do ljudi okoli nas, vse pa lahko povzamemo z eno samo. Ugotovili
so, da je beseda komuniciranje postala ţe prav vsakdanja in jo pogosto uporabljamo.
Izhaja iz latinske besede »communicare« in pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati
za nasvet. V literaturi najdemo različne opredelitve procesa komuniciranja, vsem pa je
skupno, da gre za sporazumevanje, pri katerem morajo biti osebe, ki med seboj
komunicirajo, uglašene, da bi dosegle svoj namen in cilj.
Gorenakova in Pagon (2006, str. 247) pravita: »Komuniciranje je v svojem bistvu
proces prenašanja sporočil, ki poteka v različnih oblikah na relaciji med sporočevalcem
in prejemnikom sporočil preko komunikacijskih kanalov oziroma poti. Poznamo
različne vrste komuniciranja, kot so verbalno in neverbalno komuniciranje, pisno in
govorno

komuniciranje,

trţno

oziroma

marketinško

komuniciranje,

etično

komuniciranje, osebno in medosebno komuniciranje, komuniciranje znotraj organizacij
in komuniciranje organizacij z okoljem ter drugo. […] Komuniciranje znotraj
organizacij, kot tudi komuniciranje organizacij z okoljem, je neposredno povezano z
zadovoljstvom zaposlenih, saj so zadovoljni zaposleni pri svojem delu uspešnejši in
pripomorejo k boljšemu doseganju ciljev organizacij.«
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Kot sta zapisala Gorenakova in Pagon (2006, str. 248), je komuniciranje proučevalo ţe
mnogo avtorjev, vendar razlike med njihovimi definicijami komuniciranja niso velike.
V literaturi najdemo precej napisanega na temo organizacijskega komuniciranja.
Organizacijsko

komuniciranje

sestavljajo

horizontalno

komuniciranje,

to

je

komuniciranje med sodelavci, vertikalno komuniciranje, to je komuniciranje, ki poteka
med nadrejenimi in podrejenimi in obratno ter komuniciranje z okoljem, torej
komuniciranje predstavnikov organizacij z okoljem. Komuniciranje v organizacijah
(horizontalno in vertikalno) in komuniciranje organizacij z okoljem samo po sebi še ne
zagotavlja uspešnosti organizacij, zato večina avtorjev govori predvsem o uspešnosti
komuniciranja in mehanizmih za njegovo zagotavljanje. Organizacije v zadnjem
obdobju komuniciranju posvečajo vse več pozornosti. Uspešne organizacije posvečajo
vse več pozornosti vsem trem, ţe prej opisanim segmentom organizacijskega
komuniciranja.

1.1 Pomen komunikacije za delovanje podjetja
Komunikacija je prenos informacij med oddajnikom in sprejemnikom s pomenskimi
simboli. Je način izmenjave, idej, stališč, vrednot, mnenj in dejstev. Komunikacijski
proces sestavljata tako pošiljatelj, ki sproţi proces, kot prejemnik, ki zaključuje proces.
Uspešna komunikacija je izredno pomembna pri vseh človekovih dejavnostih, še
posebej pa na njegovem delovnem mestu. Brez obvladovanja komunikacijske spretnosti
je zelo teţko dobiti sluţbo, jo zadrţati ali v njej celo napredovati. Zato mora vsak
zaposleni dobro poznati komunikacijski proces. Komunikacija ima v podjetjih podobno
vlogo kot krvni obtok pri človeku. Podobno lahko razvoj neuspešnih načinov
komuniciranja v organizaciji privede do zmanjšanja produktivnosti. Učenje, kako
razvijati in ohraniti dobro komunikacijo, nam lahko v karieri in zasebnem ţivljenju
največ pomaga. Vodja v organizaciji s pomočjo komunikacijskega procesa izvaja
funkcije planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja. Vodja s komunikacijo
prihaja do pomembnih informacij za odločanje. Prav tako jih s komunikacijo posreduje
sodelavcem. S komunikacijo motivira zaposlene, pospešuje timski način dela in rešuje
konflikte in najrazličnejše probleme v poslovanju.
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Komunikacija v podjetju predstavlja bistvo njegovega delovanja. Brez nje ne more
preţiveti, kaj šele uspešno poslovati. V klasično zasnovanih organizacijah so
informacije skoncentrirane v zgornjih plasteh menedţmenta, komunikacija je omejena
zgolj na prenos skopih navodil za delo, vodje pa jo večinoma uporabljajo za
vzdrţevanje nespremenljivosti delovnih struktur in procesov. Le tako se lahko vzdrţuje,
za kratkoročno zniţevanje stroškov, potreben statični red. Vendar, sodobno poslovno
okolje od podjetij zahteva prilagodljivost in s tem dinamičnost. Potrebno je ustvarjati
konkurenčne prednosti in tako vzdrţevati moţnosti dolgoročnega preţivetja. Pri tem je
bistveno spoznanje, da vodstvo ne uspeva zaznavati vseh sprememb in se nanje
pravočasno odzivati. Pomembne informacije so prisotne na vseh nivojih, potrebno je
zgolj dopustiti njihov pretok. Ob tem pa dopustiti zaposlenim, da ob komunikaciji
rastejo in se razvijajo v vedno bolj zrele osebnosti. Pri vzpostavitvi dinamičnega sistema
komuniciranja je nujno potrebno zniţevati napake v prenosu informacij (Sokolič, 2004,
str. 1).

V podjetju potekata vzporedno dva procesa komuniciranja, in sicer formalni in
neformalni proces komuniciranja. Formalni je povezan s ―klasičnim‖ konceptom
organizacije, v katerem so dovoljene le vertikalne poti komuniciranja in te so tesno
povezane z organizacijsko strukturo. Večji del so vzpostavljene z normativnim
sistemom, so statusne in neosebne, njihova količina pa je sorazmerna z obsegom
tehnične delitve dela in velikostjo sistema. Razdelimo jih na informacije navzdol, ki so
namenjene (Sokolič, 2004, str. 3):
 prenosu napotil za delo in informacij, potrebnih za razumevanje delovne naloge;
 informacijam o organizacijskih postopkih in praksi;
 sporočanju ocen podrejenim o njihovem delu (s strani nadrejenih);
 informaciji ideološke narave (spodbujanje k delu, utrjevanje dobrega ugleda
podjetja;

in informacije navzgor, ki imajo naslednje vsebine:
 poročila o delu, doseţenih rezultatih, problemih pri delu in
 vprašanja za pojasnila delovnih operacij, postopkov ter poročila o aktivnosti drugih.
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V podjetju obstaja še en proces, ki je predviden s strani vodilnih ali pa tudi ne.
Govorimo o neformalni komunikaciji, za katero so značilne horizontalne poti. Le-te
pridobivajo na pomenu, kajti sodobne organizacijske teorije spodbujajo oblikovanje
horizontalnih komunikacij, ker konstruktivno sluţijo (Sokolič 2004, str. 4):
 koordinaciji delovnih nalog, ki postane hitrejša in učinkovitejša, saj odpade večji del
ali celotna hierarhična veriga potovanja komunikacije pri rešitvi problema;
 reševanju problemov med enotami, posamezniki in medsebojnemu komuniciranju in
 reševanju konfliktnih situacij in dajanju emocionalne in socialne podpore.

1.1.1 Komuniciranje na delovnem mestu
Boljše poznavanje samega sebe nam pomaga razumeti, zakaj so medčloveški odnosi
včasih tako zapleteni in teţavni. Sprejemanje odgovornosti za konflikte in teţave v
medosebnih stikih je pomemben korak k pozitivni spremembi. Z učinkovito
komunikacijo pripomoremo do boljših medosebnih odnosov na delovnem mestu. Prav v
organizaciji je izredno pomembno, da mnoţica signalov in sporočil vodi do enoznačne
interpretacije in skupnega pomena. Konflikt kot del organizacijskega vsakdanjika pri
tem niti ni nujno nekaj slabega. Pravzaprav bi vse poti do skupnega cilja morale voditi
prek konflikta kot oblike enakopravnega soočanja pomenov (Berlogar, 1999, str. 402).
Komunikacija so naši osebni odnosi, ki izhajajo iz nas in so namenjeni drugim. Da bolje
spoznavamo sebe, lahko opazujemo naše komuniciranje z različnimi ljudmi in v
različnih situacijah. V osnovi je za dobro komunikacijo pomembna empatija, torej se
vţiveti v situacijo drugega. Ko človeka razumemo, laţje komuniciramo z njim in se mu
lahko skozi komunikacijo tudi bolj pribliţamo.

Za dobro komunikacijo na delovnem mestu je pomembno, da priznavamo drugim
njihovo drugačnost od nas. Vsi ljudje smo drugačni. Naše današnje mišljenje oblikujejo
naše pretekle izkušnje in naše znanje, zato smo si vsi v svojih dojemanjih različni.
Najpomembneje pa je, da imamo vsi iz svojega vidika prav. Posledično se moramo
zavedati, da s tem ko brez argumentov negiramo ali kritizirano mišljenje nekoga
drugega, tako zmanjšujemo vrednost njegovemu znanju in izkušnjam. Te pa so
posamezniku izjemno pomembne, saj so njegove lastne in to pogosto jemljejo kot
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osebno ţalitev ali osebno diskreditacijo. Za uspešne odnose velja načelo vzajemnosti, ki
nas uči pomembnost dajanja in sprejemanja. Znati moramo poslušati izpovedi drugih in
z drugimi deliti svoje izkušnje, pomagati sodelavcem in poprositi za pomoč, ko jo
potrebujemo.
Ţe po Ustavi ima vsak pravico do svobodnega izraţanja svojih mnenj. Vendar mu s tem
ni dana pravica, da svoje vrednote, misli in ideje vsiljuje drugim. Prav je, da posluša
protiargumente svojih idej in jih tudi sprejme (če so argumenti razumni). Za dobro
komunikacijo bi moral biti vsak posameznik sposoben sprejemati moţnost, da ima
lahko tudi sodelavec v določeni debati prav, seveda pa mora to z argumenti podkrepiti
(Kosec, 2010).

1.1.2 Izboljšanje komuniciranja na delovnem mestu
Komuniciranje na delovnem mestu, dajanje in prejemanje informacij, je podrejeno
vplivanju. To je tudi eden izmed temeljnih namenov poslovnega komuniciranja.
Vplivno komuniciranje naj se ravna po vedenjskih značilnostih ljudi, na katere hoče
vplivati. Ker pa posamezniki neradi spreminjajo svoje navade in delovanje, se upirajo,
največkrat zaradi koristi, navade, varnosti, strahu pred neznanim ali izbiranja informacij
(Moţina et al., 2004, str. 34).
Za komunikacijo na delovnem mestu lahko trdimo, da je uspešna, če vpliva na
udeleţence v lastni organizaciji. Ljudje vstopamo v organizacijo zato, da bi dosegli
svoje cilje, v manjši meri pa cilje organizacije. Dejstvo je tako, da je večina ljudi
podvrţena temu, da jim povezovanje med lastnimi cilji in cilji organizacije ne uspeva,
zato potrebujejo nenehno spodbujanje. Potrebno je poznati interese in potrebe
udeleţencev, pri komunikaciji pa uporabljati najprikladnejšo vrsto pristopov in moči. To
pomeni spodbujanje udeleţencev s pomočjo nagrad, kazni, znanja, fizične ali interesne
moči (Moţina et al., 2004, str. 36).
Po besedah Kosčeve (2010) lahko to, da začutimo posameznika v njegovih hotenjih,
ţeljah in pričakovanjih, veliko pripomore k izboljšanju komunikacije na delovnem
mestu. Po tem spoznanju nadrejeni svoje zaposlene laţje razumejo in jih usmerjajo na
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poti do njihovega zadovoljstva. Prepričana je tudi, da je vsak zadovoljen posameznik
bolj produktiven na delovnem mestu, poveča se njegovo kreativno razmišljanje in
zmanjšujejo se stresni dejavniki.

Komunikacija, ki je ugodna za delovno klimo v organizaciji, se lahko razvije sama,
lahko pa se jo posamezniki tudi priučijo, tako da spoznavajo in sprejemajo sebe kot tudi
svoje sodelavce. Dejstvo je, da je v času večje obremenitve na delovnem mestu (kar je v
današnjem času vse pogosteje) potrebno povečati pozornost do teh ljudi, tako s
komunikacijo kot tudi na druge načine, saj so v takšnih trenutkih ljudje še posebej
občutljivi in ranljivi. Stres na delovnem mestu je eden izmed osnovnih sproţilcev
konfliktov med posamezniki. Konflikti pa so navadno posledica slabe komunikacije. Ta
je lahko ţe nekaj časa prisotna, vendar stresna situacija zmanjšuje potrpeţljivost
posameznika in sproţi se konflikt. Pomembno je, da se vodilni v organizaciji zavedajo
slabosti, ki jih lahko prinesejo konfliktne situacije. Prav je, da preprečujejo njihov
nastanek ali pa da jih vsaj pravočasno odpravljajo. Na takšen način zagotavljajo
organizaciji in njihovim zaposlenim ugodnejše delovno okolje. Potrebno se je zavedati
pomembnosti dobrega in pozitivnega komuniciranja na delovnem mestu (Kosec, 2010).
Zaposleni se na delovnem mestu srečujejo z različnimi idejami in mnenji. Ker je včasih
teţko pridobiti koga, da bi prisluhnil ali odprto spregovoril o idejah, ki jih imajo
sodelavci, je v nadaljevanju podanih nekaj predlogov za vzpostavitev bolj odprte
komunikacije (Poslovni nasveti, 2008):
 poskušajmo iskreno gledati na stvari z vidika drugega;
 vţivimo se v ideje drugih;
 spoštujmo ideje drugih in
 svoje ideje izraţajmo prepričljivo.

Navedeni predlogi, ki jih najdemo na spletni strani Poslovnega bazarja, lahko bistveno
pripomorejo k izboljšanju odnosov med zaposlenimi in sodelavci bodo z večjim
spoštovanjem sprejemali ideje drugih, postali pa bodo tudi boljši poslušalec.
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1.2 Vrste, načini in smeri komuniciranja

1.2.1 Enosmerno in dvosmerno komuniciranje
Glede na smer ločimo dve vrsti komuniciranja, in sicer enosmerno in dvosmerno
komuniciranje. Enosmerno komuniciranje, je komuniciranje, kjer potuje sporočilo samo
v eno smer, od pošiljatelja do prejemnika. Takšno komuniciranje poteka hitreje kot
dvosmerno in je na videz bolj urejeno, saj se pri dvosmernem pojavljajo razprave,
vprašanja in prekinitve, kar daje videz neurejenosti. Če velja, da je komuniciranje
predvsem izmenjava sporočil, potem enosmerno komuniciranje sploh ni pravo
komuniciranje, saj prejemnik sprejema takšna sporočila mnogo manj natančno kot pri
dvosmernem. Enosmerno komuniciranje deluje uradno, prihrani čas, še posebej, če je
namenjeno večjemu številu prejemnikov hkrati. Primerno je predvsem za posredovanje
preprostih in kratkih sporočil, pri katerih ne more priti do dvoumja in nerazumevanja
(Moţina, Tavčar & Kneţevič, 1998, str. 59).
Dvosmerno komuniciranje je največkrat bolj sestavljeno in bolj zahtevno, ker mora
prejemnik sporočila ne samo razumeti pošiljatelja, temveč mora biti pripravljen na
povratno reagiranje. Pri dvosmernem komuniciranju daje prejemnik povratna sporočila
pošiljatelju in ga tako dopolnjuje in popravlja v tistih delih sporočila, ki mu niso dovolj
jasni ali se z njimi v celoti ne strinja. S takšnim komuniciranjem nastaja skupni jezik za
sporazumevanje, ker se sporočilo prevaja v kode, ki jih razumeta oba. Komuniciranje se
omeji na enega samega prejemnika ali na tiste prejemnike, ki kodo razumejo. Prejemnik
je pri dvosmernem komuniciranju bolj prepričan, da je sporočilo pravilno sprejel,
pošiljatelj pa občuti nenehen pritisk prejemnika, ki hoče ustrezno sporočilo. Prednosti
so večinoma na strani dvosmernega komuniciranja, ki sicer zahteva več časa, vendar je
bolj plodno, posebno takrat, kadar obstaja realna nevarnost za nesoglasje in
nerazumevanje med pošiljateljem in prejemnikom. Če je naš namen doseči čim večjo
podrejenost prejemnika, bomo uporabljali enosmerne komunikacije, če pa bi radi čim
večjo enakopravnost v komuniciranju, bomo uporabljali dvosmerno komuniciranje
(Moţina & Damjan, 1996, str. 17).
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1.2.2 Besedno in nebesedno komuniciranje
Moţina in Damjan (1996, str. 10) sta v okviru besednega ali verbalnega komuniciranja
zapisala, da so ustne komunikacije govorjenje, diskusije in neformalne govorice.
Prednost ustnih komunikacij je njihova hitrost, sporočilo je lahko oddano v minimalnem
času. Moţnost povratne informacije lahko koristi, če sprejemnik ni prepričan o
pravilnosti sporočila. Dobra stran ustnih komunikacij je tudi moţnost sočasnega
komuniciranja z več ljudmi. Slabost je komuniciranje prek več oseb, saj se lahko v
takem primeru sporočilo spremeni. Čim več je ljudi, ki sodelujejo pri prenosu sporočila,
več je moţnosti, da se bo pojavila entropija v procesu komuniciranja.
Pisne komunikacije, ki še prav tako spadajo med besedno komunikacijo, potekajo s
pismi, dopisi, v časopisih. Prednosti pisne komunikacije so trajnost in natančnost ter
jasnost in preverljivost. Prejemnik in oddajnik imata dokumentiran zapis poročila. Ob
neustreznem komuniciranju je laţje najti odgovornost zanj. Zahteva večjo pozornost in
natančnost. Pisne komunikacije so bolj dodelane, logične in jasne, saj ima oddajnik čas,
da premisli, kaj bo napisal. Pisno sporočilo ima tudi določene slabosti. Za nastanek
sporočila je potreben določen čas. Količina informacij, ki jo lahko oddamo v istem času,
je precej večja pri ustni komunikaciji. Pri pisnem komuniciranju prav tako ni povratne
informacije oz. je pomanjkljiva (Moţina & Damjan, 1996, str. 10–11).

Nebesedno ali neverbalno komuniciranje je tisto, ki ne poteka niti v pisni niti v ustni
obliki. Najbolj poznani vrsti nebesedne komunikacije sta govorica telesa in besedna
intonacija. Govorica telesa se nanaša na geste, kretnje, mimiko obraza in gibe telesa.
Nebesedne komunikacije izraţajo čustva. Besedna intonacija se kaţe v dviganju in
padanju glasu v govoru (Moţina & Damjan, 1996, str. 12). Ta sporočila so neposredna,
natančna in izjemno hitra. Človek tako lahko spozna bistveno več iz govorice telesa kot
iz vsebine sporočila (Rozman, Kovač & Koletnik, 1993, str. 229).

1.2.3 Formalno in neformalno komuniciranje
Formalno komuniciranje se pojavlja znotraj organizacij. Zanj je značilno, da so
komunikacijski kanali, oblika sporočil, raven komuniciranja in tudi nekateri drugi
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faktorji komuniciranja formalno določeni. Za formalno komuniciranje obstajajo
določena pravila, po katerih mora to komuniciranje potekati (Moţina, 1995, str. 58).
Glede na hierarhično strukturo lahko komuniciranje poteka od nadrejenega do
podrejenega, od podrejenega do nadrejenega in horizontalno na isti hierarhični ravni. Za
formalno komuniciranje je hierarhija pomembna, saj vpliva na njena pravila in proces.
Neformalna komunikacija je temelj medosebnih druţbenih odnosov. Pojavlja se v vsaki
organizaciji in za razliko od formalne ni načrtovana. To še ne pomeni, da ni potrebna,
saj se tudi z njo prenašajo pomembne informacije za delovanje organizacije.
Neformalna komunikacija se ne ozira na hierarhično strukturo organizacije in na ta
način postavlja mostove, ki povezujejo člane na različnih hierarhičnih nivojih (Moţina,
Tavčar & Kneţevič, 1995, str. 58).
Večja podjetja imajo veliko zaposlenih, zato je njihova hierarhična lestvica visoka, to s
seboj prinese formalnost in večji deleţ enosmerne komunikacije. S tem pade odzivnost
podjetja na draţljaje iz okolja. Podjetja postanejo toga, kar s seboj prinese slabši
poslovni rezultat. Zaradi tega se velika podjetja delijo na manjše medsebojno povezane
organizacije. Delitev prinese boljše rezultate. Hkrati je potrebno vloţiti več truda za
vzdrţevanje vezi in komuniciranje med organizacijami (Kokalj, 2002, str. 7).

1.2.4 Konstruktivno in destruktivno komuniciranje
Brajša (1983, str. 116) pravi, da pri konstruktivnem komuniciranju ne obtoţujemo
drugih in v njih ne izzivamo občutkov krivde, ne hvalimo samega sebe, upoštevamo tuje
ţelje in se izraţamo čimbolj neposredno, logično in vsem razumljivo. Za to obliko
komuniciranja moramo poznati zakonitosti komunikacijskega procesa, komunikacijske
ovire ter načine njihovega premagovanja.
Destruktivno komuniciranje po drugi strani onemogoča posameznikov razvoj,
medsebojno oddaljuje ljudi in je povsem neprimerno za reševanje tudi najbolj preprostih
problemov, saj onemogoča medsebojno dogovarjanje in sporazumevanje. Takšno
komuniciranje vključuje spreminjanje teme, prekinjanje, stalno ponavljanje, ignoriranje
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in ironijo, samohvalo in izzivanje občutka krivde v sogovorniku, norčevanje iz drugih,
izogibanje odgovornosti pri skupnih odločitvah, obtoţevanje in nespoštovanje ţelja
drugih, izogibanje neposredni komunikaciji in še mnogo drugih negativnih aspektov
(Brajša, 1983, str. 117).

1.2.5 Komuniciranje glede na smer
Rozman, Kovač in Koletnik (1993, str. 231–232) so zapisali, da obstajajo tri smeri
komuniciranja. Te smeri potekajo navpično, vodoravno in diagonalno.
Navpično ali vertikalno komuniciranje se nanaša na komuniciranje od spodaj navzgor in
od zgoraj navzdol. Te komunikacije so značilne za hierarhijo. Nadrejeni sporočajo
ukaze ali sprejemajo poročila o izvedbi dela od podrejenih. Podrejeni sporočajo o
izvedbi dela in zahtevajo navodila. Ponavadi so take komunikacije neposredne in le
izjemoma posredne, ki pomenijo preskok posamezne hierarhične ravni. Več o
vertikalnem komuniciranju si bomo ogledali v naslednjem poglavju.

Horizontalno ali vodoravno komuniciranje poteka med zaposlenimi v organizaciji, ki so
na isti hierarhični stopnji. Njegove funkcije so zagotavljanje nemotenega in usklajenega
dela, razkrivanje relevantnih informacij, ki so pomembne za vse sodelavce ter
omogočanje medsebojne podpore. Horizontalno komuniciranje poleg omejenih funkcij
prinaša v organizacijsko strukturo fleksibilnost in pomeni način ustvarjanja ustrezne
organizacijske klime ter preprečevanje konfliktov (Berlogar, 1999, str. 120). Hodgetts
(1991, str. 397) ugotavlja, da je to obliko komuniciranja je zagovarjal ţe Henri Fayol,
oče moderne teorije managementa, s ―principom mostiča‖, kot kaţe Slika 1, saj je
priporočal, naj bo zaposlenim na istem nivoju hierarhije zagotovljena neposredna
komunikacija. Menil je, da je pod nadzorom nadrejenega, in ob pogoju, da o vsem
poročajo svojemu predstojniku, je horizontalna komunikacija med zaposlenimi
dovoljena, saj se tako izognemo pošiljanju sporočil po uradni poti navzgor in navzdol,
ne da bi s tem ogroţali hierarhije.
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Slika 1: Fayolov "princip mostiča"

Vir: Hodgetts, 1991, str. 397.

Berlogar (1999, str. 121) pravi, da sta ţe Daniels in Spiker poleg prednostih, ki jih
prinaša horizontalno komuniciranje, opozarjala na dva prisotna problema. Trdila sta, da
je prvi problem teritorialnost, ki se izraţa v odporu zaposlenih do vključevanja drugih v
njihovo aktivnost, kar privede do rivalstva med skupinami. Kot drugi problem pa sta
navajala specializacijo, ki je vidna v rabi terminov oziroma drugačnih izrazov pri
opisovanju iste stvari.
Diagonalno komuniciranje so komunikacije med različnimi ravnmi, ki pa niso v
neposredni hierarhiji. Take komunikacije so potrebne pri koordiniranju nalog v podjetjih
z višjo diferenciacijo delitve dela. Te vrste komunikacij se v podjetjih uporabljajo redko
(Škoberne, 2002, str. 4).

1.3 Vertikalno komuniciranje
Najpogostejša razlaga vertikalnega komuniciranja je komunikacija, ki poteka v dveh
smereh, in sicer od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Torej govorimo o komunikaciji
podrejenega z nadrejenim in obratno – komunikaciji nadrejenega s podrejenim. Veliko
ljudi je še vedno mnenja, da ta način komuniciranja pomeni le komuniciranje
nadrejenega s podrejenim, vendar pa je potrebno povedati, da temu ni tako. Vodstva
podjetij, vsaj uspešnih, so se začela zavedati pomembnosti sprejemanja informacij od
svojih podrejenih. Tako imajo podrejeni moţnost spregovoriti z nadrejenimi, saj jim na
ta način lahko podajo svoje ideje, predloge, pobude, kritike (teh je zaradi strahu pred
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nadrejenimi sicer manj) in tako prispevajo k boljšemu in bolj učinkovitemu delovanju
podjetja.

1.3.1 Razvoj demokratičnega komuniciranja
Mihaličeva (2006, str. 250) je prepričana, da demokratično in učinkovito dvosmerno
komuniciranje daje poudarek intenzivnem informiranju, poročanju in komuniciranju
poslanstva, vizije, politike, ciljev, podatkov in tudi znanj ter drugih kompetenc.
Vzporedno je s tovrstnim nehierarhičnim komuniciranjem omogočeno veliko hitrejše,
pristnejše in predvsem veliko laţje medsebojno izmenjavanje idej, zamisli, pogledov,
stališč, predlogov za rešitev različnih problemov in podobno. V nehierarhični
komunikaciji je zelo malo motenj in moţnosti za izkrivljanje informacij so minimalne,
saj je demokratična oblika komuniciranja vedno tudi odprta, neprikrita in iskrena.
Vzpodbujanje demokratičnega in nehierarhičnega komuniciranja v podjetjih močno
izboljšuje stopnjo zadovoljstva zaposlenih, zmanjšuje stopnjo stresa, predvsem pa
pripomore k bolj humanemu delovnemu okolju, kar ugodno vpliva na rezultate
zaposlenih pri opravljanju del in nalog (Mihalič, 2006, str. 250).
Mihaličeva (2006, str. 251) pravi, da je demokratično in nehierarhično komuniciranje v
praksi izjemno povezano s participacijo zaposlenih. Prepričana je, da je v organizacijah,
ki izvajajo in omogočajo visoko stopnjo demokratičnega komuniciranja, s tem
vzporedno omogočena tudi neprimerno višja stopnja participiranja zaposlenih.
Neposredna participacija, navaja Mihaličeva, ki jo definiramo kot sistem sodelovanja
zaposlenih pri managerskem odločanju in ki temelji na neposredni vključitvi zaposlenih
kot posameznikov v odločanje na ravni njihovih delovnih mest (Svetlik – Ilič, 2004),
omogoča prevzem ciljev podjetja za svoje cilje s strani zaposlenih, večjo zavzetost pri
doseganju zastavljenih ciljev, višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih in nenazadnje
posledično veliko večjo produktivnost. V primerih, ko gre v organizaciji za izrazito
pomanjkanje nehierarhične in odprte komunikacije, pa so moţnosti participiranja
zaposlenih temu ustrezno bistveno manjše. Demokratično komuniciranje namreč ţe
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samo po sebi vzpodbuja večjo vključenost vseh zaposlenih v celotno dogajanje, v
reševanje problemov, podajanje rešitev in nenazadnje vključenost v odločanje.

1.3.2 Značilnosti vertikalnega komuniciranja
Gorenakova in Pagon (2006, str. 248) sta prepričana, da ko govorimo o vertikalnem
komuniciranju, v bistvu govorimo o komuniciranju med nadrejenimi in podrejenimi in
obratno. V preteklosti so več ali manj govorili o komuniciranju nadrejenih do
podrejenih, v zadnjem času pa vse bolj govorimo tudi o komuniciranju podrejenih z
nadrejenimi. Še pred nekaj desetletji sta se poslanstvo in namen vertikalnega
komuniciranja bistveno razlikovala od današnjega, saj je šlo največkrat za enosmerno
komunikacijo oziroma ukazovanje šefov, posledica česar naj bi bila ubogljivost
delavcev. Bistveno spremembo zasledimo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko
govorimo o obdobju, v katerem naj bi zaposleni sodelovali pri participativnem
upravljanju podjetij, samoupravno informiranje in obveščanje pa so nadomestili novi
proaktivni modeli komuniciranja. Gospodarske razmere in mnoţična odpuščanja
delavcev so povzročile njihovo nezadovoljstvo in zelo pogosto nizko stopnjo njihovega
identificiranja z organizacijami, zato je management spoznal, da golo informiranje ne
zadošča več, da ne zagotavlja potrebnih vedenjskih sprememb delavcev in njihovega
identificiranja z organizacijami, zato mora management vse pogosteje segati v
zakladnico sodobnih tehnik prepričevalnega komuniciranja.

Vertikalna komunikacija sledi verigi dajanja navodil v birokratski organizaciji, kjer se
avtoriteta spušča od vrha managementa do zadnjega podrejenega zaposlenega. Obstaja
pet kategorij komunikacije navzdol (Rouse & Rouseva v Kolnik, 2008, str. 38):
 komunikacija organizacijskih ciljev in vizije;
 navodila in zaključki nalog;
 razlogi delegiranih nalog;
 komunikacija o pravilih, postopkih in politiki organizacije;
 izvedba in ostale povratne informacije.
Predvidevamo lahko, da vsak izvede določeno nalogo, če pravilno sledi navodilom za
izvedbo. Vendar pa tisti, ki izdela navodila za izvedbo naloge, nikoli ne more predvideti
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vseh okoliščin. V organizaciji obstaja tudi neformalna struktura, iz katere izhaja
neformalna komunikacija. Druga dilema, ki se pojavi ob tej kategorizaciji, je pretok
informacij od vrha navzdol, ki ne spreminjajo svojega pomena. Informacija, ki se
prenaša, vedno izgublja del sporočila. Daljšo pot kot ji postavimo, več sporočila se
izgubi. Sporočilo, ki svojo pot začne s 100-odstotnimi informacijami, bo na dnu
hierarhične lestvice imelo le še 50 odstotkov informacij, kar prikazujemo na Slika 2. Naj
omenimo še sistem kontrole. Večja moţnost, da bo prišlo do neučinkovite
komunikacije, je takrat, ko mora manager kontrolirati večje število podrejenih
zaposlenih. Pri komunikaciji navzgor govorimo o samoocenjevanju podrejenih
zaposlenih, probleme med zaposlenimi, razprave o poslanstvu in delovnih nalogah in
vprašanja, ki se nanašajo na naloge in njihovo izvrševanje. Razlika v komunikaciji
navzgor in navzdol prikazuje razlike v moči in avtoriteti zaposlenih.
Slika 2: Prikaz izgubljanja informacij v hierarhični strukturi in vertikalni komunikaciji

Vir: Štemberger, 2008, str. 39

Štembergerjeva (2008, str. 38) ugotavlja, da sta Nadoh in Podnar (2004) opredelila
vertikalno komunikacijo kot komunikacijo med nadrejenim in podrejenim in jo razdelila
glede na smer poteka komuniciranja, in sicer na komuniciranje navzdol in
komuniciranje navzgor. Prepričana sta, da komuniciranje navzdol predstavlja sporočila,
ki potekajo od višjih proti niţjim hierarhičnim nivojem znotraj organizacije, torej od
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nadrejenih k podrejenim. Za problem komuniciranja od zgoraj navzdol pa predstavlja
dejstvo, da je to komuniciranje v večini primerov enosmerno. Avtorja sta si enotna z
Rouseom in Rouseovo (2005) za primere, ko ima organizacija več nivojev. Takrat se
informacije na določenih nivojih izgubljajo. Avtorja omenjata še drugi problem, ki se
pojavi ob prenasičenosti z različnimi oblikami pisnih informacij. To posledično
zmanjšuje uspešnost teh orodij, saj jih zaposleni zavrţejo, še preden jih pogledajo.
Komuniciranje navzgor predstavlja sporočila, ki potekajo od niţjih k višjim
hierarhičnim nivojem znotraj organizacije, torej od podrejenih k nadrejenim.

1.3.3 Pomen vertikalnega komuniciranja za zadovoljstvo zaposlenih
Kajičeva (2006, str. 1) je mnenja, da je kakovostno komuniciranje v pozitivni korelaciji
z zadovoljstvom zaposlenih in s tem posledično njihovo večjo efektivnostjo in
pripadnostjo organizaciji. Odkrita komunikacija in dialog krepita dobre odnose in s tem
povečujeta tudi stopnjo participacije zaposlenih.
Ena izmed nalog organizacije pri vpeljevanju participacije zaposlenih je izdelava načrta
komuniciranja in ustreznega informiranja med vsemi akterji. Izbrani način
komuniciranja in posredovanja informacij je odvisen predvsem od velikosti podjetja,
dejavnosti, števila zaposlenih in njihove izobrazbene strukture, ciljev, ki jih ţeli podjetje
doseči in od poslovne ter splošne kulture podjetja. Pri določanju načina komuniciranja
je potrebno določiti s kom, kaj, kdaj ter na kakšen način komunicirati, katere
informacije posredovati in v kakšnem obsegu. Izgradnja komunikacijskih povezav in
vzpostavljanje ustvarjalnega sporazumevanja med zaposlenimi v vseh smereh v
organizaciji omogoča oblikovanje takšnega procesa komuniciranja, ki bo spodbudno
deloval na zaposlene. Pozitiven učinek komunikativnosti organizacije zaposleni
občutijo ţe pri vsakdanjem delu, saj se drugače povečuje negotovost, ki posledično
vpliva na zniţevanje stopnje njihove pripadnosti (Kajič, 2006 str. 2–3).
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Kajičeva (2006, str. 3) ugotavlja, da rezultati mednarodne raziskave 1Cranet kaţejo
evropski trend vse večjega uveljavljanja individualnih oblik komuniciranja, ki
omogočajo participativnost zaposlenih preko vzpostavljanja neposredne komunikacije.

V evropskih organizacijah naj bi bilo vertikalno organizacijsko komuniciranje med
podrejenimi in nadrejenimi, od spodaj navzgor, bolj problematično kot komunikacija
vodstva z zaposlenimi. Pri komunikaciji navzgor gre za raven posameznika, kjer je
prisotna neposredna participacija in zato je ta komunikacija za participacijo bistveno
bolj pomembna kot komunikacija navzdol, kjer gre za raven organizacije, ki ţeli
okrepiti sistem dvosmernega komuniciranja. Elementi uspešne komunikacije od spodaj
navzgor so odprt dialog, večje zaupanje, povratne informacije, posredovanje dobrih idej,
pospeševanje sprejemanja odločitev skozi participacijo v procesih odločanja. Gledano z
nivoja organizacije, se trendi gibljejo vse bolj v smeri uveljavitve učinkovitega sistema
dvosmernega komuniciranja med zaposlenimi in menedţmentom (Nadoh, 2004, str. 52).
Kajičeva (2006, str. 3) je naredila povzetke rezultatov raziskave Cranet o upravljanju
človeških virov v Evropi, natančneje področje odnosov in vertikalne komunikacije z
zaposlenimi.
Podatki Cranet raziskave kaţejo, da je 90,4 odstotka slovenskih organizacij, vključenih
v raziskavo, leta 2004 sporočalo svojim zaposlenim preko predstavniških organov
zaposlenih (npr. sindikata). V letu 2001 je bil deleţ organizacij, ki posredno
komunicirajo z zaposlenimi, še večji (97,4

odstotka organizacij). Sporočanje

zaposlenim preko predstavniških organov še vedno narašča (sicer v manjši meri) in
ostaja med najpomembnejšimi kanali sporočanja.
Podatki o individualni obliki komunikacije od zgoraj navzdol kaţejo, da je v letu 2004
95,5 odstotka organizacij poročalo o ustnem, neposrednem sporočanju zaposlenim o
pomembnejši problematiki, leta 2001 je bilo teh organizacij 97,4 odstotka. Neposredno
pisno je leta 2004 sporočalo svojim zaposlenim 96,2 odstotka organizacij, leta 2001 pa
1

V evropskem prostoru poteka Cranet raziskava ţe od leta 1989 pod vodstvom raziskovalne skupine na Cranfield
University (VB), pri nas pa se izvaja pod okriljem Centra za proučevanje organizacij in človeških virov s Fakultete za
druţbene vede v Ljubljani. Podatki so na voljo za obdobje od leta 2001 do 2004.
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95,2 odstotka organizacij. V letu 2004 je preko elektronske pošte z zaposlenimi
komuniciralo pribliţno 90 odstotkov organizacij, leta 2001 pa zgolj 83,3 odstotka
organizacij. Sestanke delovnih skupin so leta 2004 za neposredno komunikacijo
uporabljali v 95,5 odstotka organizacij in leta 2001 v 97,8 odstotka organizacij. V letu
2004 je v primerjavi z letom 2001 večje število organizacij komuniciralo z zaposlenimi
pisno in preko elektronske pošte.

Kot smo ugotovili, je vertikalna komunikacija v smeri od zgoraj navzdol v Sloveniji
dobro uveljavljena. Za participacijo zaposlenih pa je še bolj pomembna razvita
komunikacija od spodaj navzgor. Iz nadaljnjih rezultatov raziskave je razvidno, kakšno
je stanje v slovenskih organizacijah glede sporočanja zaposlenih vodstvu o svojih idejah
in predlogih; govorimo o kolektivni obliki komunikacije od spodaj navzgor.
V letu 2004 so zaposleni v 91,6 odstotka organizacij poročali vodstvu svoje poglede
preko predstavnikov sindikata, leta 2001 je bilo takšnih organizacij 99,5 odstotka.
Sporočanje zaposlenih vodstvu preko sindikatov ali svetov delavcev se je leta 2004
povečalo v tretjini organizacij (32,3 odstotka organizacij), najbolj v večjih, izvozno
naravnanih organizacijah. V primerjavi z letom 2001 ni bilo večjih sprememb (29
odstotkov organizacij).
Glede individualne oblike komunikacije od spodaj navzgor za leto 2004 kaţe, da so
zaposleni komunicirali neposredno z najvišjim vodstvom v 91,5 odstotka organizacij, v
letu 2001 pa v 94,1 odstotka organizacij. Sporočanje zaposlenih vodstvu svojih
pogledov preko neposrednih vodij je bilo leta 2004 prisotno v 98,1 odstotka organizacij,
kar je podobno kot v letu 2001, ko je bilo takšno komuniciranje prisotno v 99,5 odstotka
organizacij. Zaposleni so leta 2004 sporočali vodstvu svoje predloge preko rednih
sestankov delavcev v 83,3 odstotka organizacij, leta 2001 pa v 89,7 odstotka
organizacij. Komunikacija zaposlenih je leta 2004 potekala preko sestankov delovnih
skupin v 93,4 odstotka organizacij in leta 2001 v 97,3 odstotka organizacij.
Raziskovanje stališč zaposlenih je leta 2004 prakticiralo 65,8 odstotka organizacij, leta
2001 pa 58,4 odstotka organizacij. Podatki za sporočanje zaposlenih vodstvu svojih
predlogov preko elektronske pošte obstajajo samo za leto 2004, in sicer je to prakticiralo
85 odstotkov organizacij.
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Stanojević (2004, str. 118) je govoril o kolektivni komunikaciji od zgoraj navzdol, in
sicer da vodstva podjetij povsod uporabljajo kolektivna delavska predstavništva kot
kanal sporočanja zaposlenim o pomembnejši problematiki. V primerjavi s podjetji iz
ostalih evropskih drţav je uporaba teh organov za sporočanje zaposlenim v zadnjih treh
letih najbolj narasla v Sloveniji.
Ustno, neposredno sporočanje zaposlenim je v letu 2004 naraščalo pribliţno enako kot v
prejšnjem obdobju. Uporaba pisne komunikacije se je v istem obdobju povečala, najbolj
v večjih organizacijah. Sporočanje zaposlenim preko elektronske pošte je strmo
naraščalo (povečalo se je v treh četrtinah vseh organizacij), še posebej v javnem
sektorju. Tudi uporaba sestankov delovnih skupin kot oblike sporočanja zaposlenim je
bolj naraščala kot v prejšnjem obdobju, najbolj intenzivno v gospodarskih organizacijah
z manj kot 500 zaposlenimi (Stanojević, 2005, str. 95-97).
Pri komunikaciji od spodaj navzgor v preteklih treh letih ni bilo večjih sprememb.
Neposredno sporočanje najvišjemu vodstvu in sporočanje preko neposrednih vodij se je
povečevalo v slabi tretjini organizacij. Tudi struktura uporabe rednih sestankov
delavcev se v primerjavi z letom 2001 ni bistveno spremenila. V letu 2004 je zaznati
porast sestankov delovnih skupin kot oblike posredovanja sporočil vodstvu podjetij. V
primerjavi z letom 2001 se je povečalo tudi raziskovanje stališč zaposlenih, saj ga
uporabljajo v skoraj tretjini organizacij (prej v petini). Komunikacija zaposlenih z
vodstvom preko elektronske pošte pa je naraščala kar v 69,3 odstotka organizacij
(Stanojević, 2005, str. 104).

1.3.4 Težave pri vertikalnem komuniciranju
»Navkljub znanstveni pozornosti in iz tega izhajajočim ugotovitvam o pomenu
organizacijskega komuniciranja za uspešnost organizacije se v organizacijah samih
tovrstne problematike še vedno v večji meri zanemarja. Raziskave kaţejo, da je v
evropskih podjetjih najbolj problematično razmerje med nadrejenimi in podrejenimi,
torej vertikalno organizacijsko komuniciranje, in sicer v smeri od spodaj navzgor. Gre
za sporočila, ki nasprotno od komuniciranja od zgoraj navzdol, potekajo od niţjih k
višjim hierarhičnim nivojem znotraj organizacije, torej od podrejenih k nadrejenim.
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Ključen prispevek tovrstnega komuniciranja je v zagotavljanju povratnih informacij o
reakcijah na komuniciranje od zgoraj navzdol, v stimulaciji in omogočanju
posredovanja dobrih idej in v pospeševanju sprejemanja odločitev skozi participacijo v
procesih odločanja« (Nadoh, 2004, str. 4).

Velik problem v praksi so odnosi med vodji in delavci ter med samimi sodelavci.
Neposredni vodje dela, delovodje, vodstveni in vodilni delavci, skratka različni
menedţerji pogosto pozabljajo ali pa se ne zavedajo, da se dobri delovni odnosi
ustvarjajo in negujejo prav s pravimi prijemi v komuniciranju z delavci. Prisluhniti bi
morali mnenjem zaposlenih in odkriti njihove potrebe, ţelje in ideje ter jim tudi
pomagati pri delu, ne pa jim samo govoriti in dodeljevati naloge. To bi lahko storili
tako, da bi se pogovarjali z delavci v enakopravnem dialogu, skupaj reševali probleme, s
tem jih tudi spoznavali in se medsebojno dopolnjevali (Kejţar, 1998, str. 2).
Nadohova (2004, str. 4) je mnenja, da je uspešno komuniciranje od spodaj navzgor
pozitivno povezano z zadovoljstvom z delom med zaposlenimi. Bolj kot je odprt dialog
med nadrejenimi in podrejenimi, višja je tudi stopnja zaupanja v proces sprememb in
kompetentnost vodstva, da bo s spremembami znalo upravljati. Prepričana je, da
komuniciranje

navpično

po

hierarhičnih

ravneh

v

organizaciji

(vertikalno

komuniciranje), nanašajoč se na delovni proces, v večji meri prispeva h krepitvi
organizacijske pripadnosti kot komuniciranje preko posameznih hierarhičnih ravni
(horizontalno komuniciranje). Preko slednjih se prenašajo predvsem neformalne
socioemocionalne interakcije in odnosi med zaposlenimi. Znotraj vertikalnega
komuniciranja se najpogosteje oblikuje formalni sistem komuniciranja (politike,
vsebina, struktura), ki je ključen za uspeh organizacijskega komuniciranja in posledično
prispeva k uspehu organizacije kot celote.
Vzpostavitev dvosmernega vertikalnega komuniciranja je povezana s celo vrsto teţav, s
katerimi se organizacije pogosto soočajo. Izpostavljena sta dva izrazitejša problema
(Nadoh, 2004, str. 5):
 selekcioniranje informacij, kjer gre za to, da zaposleni sporočajo zgolj tiste
informacije, ki so zanje ugodne in
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 motivacija za sporočanje, ki se pojavi kot posledica neopaznosti ali neupoštevanja
sporočil, ki jih posredujejo zaposleni z različnih hierarhičnih nivojev, s strani
zaposlenih. Torej ne gre toliko za to, da v organizaciji obstaja nek sistem
vertikalnega komuniciranja, ki odpira tudi moţnost komuniciranja od spodaj
navzgor, poglavitni problem se kaţe v motivaciji zaposlenih, da te moţnosti
dejansko izkoristijo.
Dodatno oviro predstavlja pogosta nenaklonjenost menedţerjev, da bi sporočila
podrejenih resno upoštevali. Vzrok za to je pripisan »strahu« zaposlenih pred negativno
kritiko in na strani menedţerjev »strah« pred negativnimi posledicami. Tudi zaradi tega
je s sistemom komuniciranja od spodaj navzgor bistveno teţe upravljati kot s
komuniciranjem od zgoraj navzdol (Nadoh, 2004, str. 5).
Ob vsem tem se pojavlja vprašanje, kako s procesi komuniciranja upravljati in kdo v
organizaciji naj bi prevzemal te vloge. Upravljanje procesov komuniciranja naj bi bilo
integrirano v strateško upravljanje organizacije, predvsem pa naj bi se tesno povezovalo
z ostalimi področji delovanja v organizaciji, predvsem s področjem upravljanja
človeških virov. Ţe zaradi samega dejstva, da je sposobnost komuniciranja posamezniku
neodtujljiva, se mora upravljanje s človeškimi viri ukvarjati tudi s komuniciranjem.
Zaposleni pogosto poročajo o slabih odnosih z zaposlenimi oziroma o slabem
komuniciranju znotraj organizacije, ki je po njihovem mnenju glavni vzrok za slabše
vzpostavljene sisteme sodelovanja pri odločanju ter posledično za »slabo moralo« v
organizaciji (Nadoh, 2004, str. 6).
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2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

2.1 Opredelitev pojma zadovoljstvo zaposlenih pri delu
Hollenbeck in Wright (v Treven 1998, str. 131) pravita, da je zadovoljstvo zaposlenih
prijeten občutek, ki ga posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj,
ki so povezane z delom. Poudarjata tri pomembne vidike: vrednost, pomembnost in
zaznavanje.
Trevnova (1998, str. 131–132) to še dodatno razloţi in pravi, da je, prvič, zadovoljstvo
pri delu funkcija vrednosti, ki jo lahko določimo kot tisto, kar si posameznik zavestno
ali podzavestno prizadeva doseči. Drugič, zaposleni v podjetju imajo različno mišljenje
o pomenu posameznih vrednosti. To pa zelo vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva
pri delu. Tretji pomembni vidik zadovoljstva pri delu je zaznavanje. S tem misli na to,
kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami. Ker
posameznikove zaznave niso vedno natančen odsev resničnosti, lahko zaposleni
različno zaznavajo isto stanje ali dogajanje.

George in Jones (1996, str. 78) sta mnenja, da je zadovoljstvo zaposlenih zbiranje
čustev in prepričanj, ki jih imajo ljudje o svoji trenutni sluţbi. Je eno izmed
najpomembnejših in najbolj raziskanih delovnih odnosov v organizacijskem obnašanju.
Zmoţno je vplivati na velik obseg obnašanja v organizacijah in prispevati k stopnji
dobrega počutja zaposlenega.

Luthans (1995, str. 126) meni, da obstajajo tri pomembne dimenzije zadovoljstva pri
delu. Kot prvo je emocionalen odgovor na delovno situacijo. Kot drugo je zadovoljstvo
pri delu pogosto določeno s tem, kako se izidi srečajo ali pa preseţejo pričakovanja. In
tretjič, zadovoljstvo pri delu predstavlja različne povezane odnose.

Zadovoljstvo pri delu je v literaturi najpogosteje opredeljeno kot vedenje oziroma
čustveni odziv zaposlenega na določene naloge ter fizične in socialne pogoje dela. Da
lahko zadovoljstvo zaposlenih strokovno definiramo kot izrazito pozitivno emocionalno
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stanje posameznika, ki je rezultat načina doţivljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja
stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu in načina občutenja vseh elementov dela in
delovnega okolja, meni Mihaličeva (2008, str. 4–5). Preprosteje pa ga opredeli kot
občutek, ki preveva posameznika, na osnovi katerega se z veseljem odpravi na delo, se
veseli novih delovnih izzivov, se rad vrača med sodelavce, se dobro počuti pri
opravljanju dela in podobno.
Za Goriškovo (2000, str. 5) zadovoljstvo pomeni partnerstvo med zaposlenimi in
menedţerji, ki se ob podpori tehnološke infrastrukture dosega skozi ustrezno
usposobljenost in motiviranost sodelavcev za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev.
Cimerman, Jerman, Klarinc, Loţar in Sušanj (2003, str. 21) ga zaznavajo kot pozitivno
čustveno stanje, ki izhaja iz ocene lastnega dela oziroma doţivljanja tega dela. Quinn in
Staines (v Fister, 2003, str. 35) ga opredelita kot delavčevo splošno afektivno reakcijo
na delo, ki se ne nanaša na specifične vsebine, povezane z delom in delovnim okoljem.

2.2 Pomen zadovoljstva za zaposlene
Pevec (2006, str. 26) je ugotavljal, da zadovoljstvo zaposlenih razumemo kot
zadovoljevanje potreb in izpolnjevanje pričakovanj zaposlenih pri uresničevanju
osebnih in skupnih ciljev. Prepričan je, da je načinov zadovoljitve toliko, kolikor je
zaposlenih. Vsakega zaposlenega motivirajo različne nagrade in dejanja. Leta 2004
opravljena raziskava ameriškega zdruţenja za upravljanje s kadri je pokazala, da je
velika razlika med dejavniki pomembnosti zadovoljstva, kot jih dojemajo zaposleni
oziroma kadroviki. Razlike so dobro vidne na Slika 3:
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Slika 3: Faktorji zadovoljstva z vidika zaposlenih in kadrovikov

Vir: Pevec, 2007, str. 27.

Na osnovi zgornje tabele je ugotovil, da se predvidevanja kadrovikov in dejanska
pričakovanja zaposlenih razlikujejo prav pri vseh motivih za delo razen pri enem in še
slednji je najmanj pomemben. Potrebno je dodati, da je bila raziskava opravljena med
zaposlenimi in kadroviki v različnih podjetjih in tako povprečne razlike v rangih
motivov za delo še ne pomenijo tudi razlik v konkretnih podjetjih. Med sodelujočimi
podjetji v raziskavi jih je veliko takšnih, ki svojo politiko nagrajevanja gradijo na
dejansko prepoznanih preferencah zaposlenih.
Takšno razmišljanje pripelje do pomembnega področja segmentiranja zaposlenih. Kot je
bilo ţe omenjeno, je motivov za delo toliko, kolikor je zaposlenih v organizaciji.
Povsem logično je, da so motivi za delo zaposlenih, ki jim do upokojitve manjka le še
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nekaj let, drugačni od motiva mladih zaposlenih, ki so komaj pričeli z delom (Pevec,
2006, str. 27).
Goriškova (2001, str. 6-11) je prepričana, da je zadovoljstvo zaposlenih neposredno
odvisno od motivov posameznikov. Tudi ona je mnenja, da so motivi pri ljudeh zelo
različni. Lahko so zadovoljni z »lagodnim ţivljenjem« in ne ţelijo dati od sebe več, kot
je nujno in tako ne bodo veliko prispevali k uspešnosti organizacije. Ko management
doseţe, da so zaposleni zadovoljni s svojim poloţajem v organizaciji, si bodo
prizadevali, da se takšno stanje v organizaciji ohrani. Aktivno in ustvarjalno bodo
delovali pri doseganju ciljev organizacije. Velik vpliv na zadovoljstvo imajo managerji,
ki morajo razvijati dobre medsebojne odnose, zaupljivost zaposlenih, imeti čut za
poslušanje in znati usmerjati čustva zaposlenih. Zaposlenim morajo dati jasne smernice
o tem, kaj ţelijo doseči, ustvariti komunikacije, ki bodo temeljile na dialogu in
vzpostaviti jasna razmerja med delom in nagrado.
Zadovoljstvo zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so višina plače in druge
denarne nagrade, varnost zaposlitve, odnosi med sodelavci ter razmerja med njimi in
njihovimi nadrejenimi. To je skladno z dimenzijami klime v organizaciji. Rečemo
lahko, da so razlogi za zadovoljstvo zaposlenih povezani z dimenzijami klime. Takšen
primer je nagrajevanje. Če nagrajevanje temelji na delovni uspešnosti zaposlenih in daje
zaposlenim občutek enakosti, vodi k zadovoljstvu. Vse dimenzije klime pa niso
povezane z zadovoljstvom. Ciljna usmerjenost organizacije lahko po eni strani
zmanjšuje nejasnosti, po drugi pa lahko zmanjšuje samostojnost zaposlenih, kar lahko
pripelje do nezadovoljstva (Schneider , 1990, str. 303–304).
Mihaličeva (2008, str. 10) je tako kot mnogi avtorji prepričana, da so le zadovoljni
zaposleni lahko uspešni in učinkoviti pri opravljanju svojih del in nalog. Podjetja lahko
največ naredijo za uspešnost zaposlenih s tem, da jim zagotovijo zadovoljstvo pri delu
in na delovnem mestu. Vsi ukrepi za večje zadovoljstvo zato vedno vplivajo potem tudi
na večjo uspešnost zaposlenih in v končnem pogledu tudi na uspešnost organizacije.
Poudariti je treba, da so tisti ukrepi, ki najprej povečujejo zadovoljstvo zaposlenih,
najbolj učinkoviti tudi za povečevanje uspešnosti in učinkovitosti v nadaljnjem
delovanju ukrepov.
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2.2.1 Vrste zadovoljstva zaposlenih
Pri raziskovanju zadovoljstva zaposlenih lahko medsebojno ločimo individualno
zadovoljstvo (na ravni posameznika) in organizacijsko zadovoljstvo (na ravni večjih
skupin zaposlenih). Nadalje lahko na dva načina preučujemo tudi zadovoljstvo pri
posameznikovem delu (Treven, 1998, str. 131–134). Prvi način je ugotavljanje
celovitega zadovoljstva pri delu zaposlenega, ki se nanaša na to, kako zadovoljen je s
svojim delom kot celoto, pri drugem pa nas zanima posameznikovo zadovoljstvo, ki je
povezano z določenimi področji njegovega dela, na primer s plačo ali nadzorom.
Sistematični, stalni program preučevanja zadovoljstva zaposlenih pri delu je pomemben
del strategije človeških virov iz več razlogov. Omogoča ocenjevanje razvoja v daljšem
časovnem obdobju, potem zagotavlja sredstva za ocenjevanje vpliva sprememb v
politiki (na primer uvedba novega sistema nagrajevanja zaposlenih) ali pri kadrih (na
primer določitev novega direktorja) na vedenje zaposlenih in nazadnje, če so uporabljeni
obrazci in lestvice za preučevanje zadovoljstva zaposlenih pri delu standardizirani, se
lahko po teh merilih podjetja primerjajo z drugimi v enaki panogi.
Kot smo ţe omenili, lahko zadovoljstvo zaposlenih ločimo na dve skupini, in sicer
individualno in organizacijsko zadovoljstvo. Prvo kaţe individualne afektivne reakcije
posameznika na delovno okolje. Drugo, torej organizacijsko zadovoljstvo, pa kaţe
skupno sliko organizacijskega okolja zaposlenih. Med pokazatelje individualnega
zadovoljstva prištevamo zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, delom, delovnim mestom
in plačo, na organizacijsko zadovoljstvo pa kaţejo delovni pogoji, organizacijska klima
pa tudi zaupanje. Zaupanje ima velik vpliv na zadovoljstvo zaposlenih (Treven, 1998,
str. 135).

2.2.2 Oblike zadovoljstva zaposlenih
Po obliki razdeli Bussing (v Popovič, 2007, str. 1518–1519) zadovoljstvo zaposlenih na:
 progresivno zadovoljstvo – višjo stopnjo zadovoljstva je mogoče doseči s
povečanjem prizadevanj posameznika, upoštevajoč nekatere vidike »ustvarjalnega
nezadovoljstva«;
 stabilno zadovoljstvo – kljub temu da je zaposleni zadovoljen pri delu, ni motiviran
za doseganje višje stopnje zadovoljstva zaradi premajhnih spodbud;
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 ravnodušno zadovoljstvo – občutek nejasnega nezadovoljstva, močno zmanjšanje
prizadevanj za prilagoditev delovnim situacijam;
 konstruktivno nezadovoljstvo – kljub nezadovoljstvu oseba teţi k reševanju
problema in si prizadeva za spremembo situacije;
 fiksirano nezadovoljstvo – posameznik nima nobene volje ali interesa spopasti se s
problemom, za rešitev problema ne vidi nobene moţnosti;
 psevdonezadovoljstvo – problem nezadovoljstva se nanaša na njegovo delo in
zmanjšuje prizadevanje.

2.2.3 Indikatorji zadovoljstva zaposlenih
Kanjuo-Mrcela in Vrčko (2007, str. 466–467) sta indikatorje zadovoljstva klasificirala v
okviru treh teorij:
 situacijska teorija – njeni zagovorniki (Hackman, Oldman, Herzberg, Rentsch in
Steel) so v študijah ugotovili, da na zadovoljstvo z delom najbolj vplivajo
motivatorji, kot so delovne naloge, odgovornost pri delu, doseţki in medsebojni
odnosi;
 dispozicijska teorija – privrţenci le-te (Judge, Locke in Durham) so ugotavljali
povezanost osebnostnih karakteristik z zadovoljstvom in ugotovili, da je
zadovoljstvo z delom do določene mere nedvomno mogoče povezati s
posameznikovo osebnostjo;
 interaktivna teorija, ki se je razvila na podlagi obeh zgornjih pristopov. Njeni
zagovorniki (Hulin, Raznowski in Hachiya) so pokazali, da se pristopa medsebojno
ne izključujeta, temveč se nujno dopolnjujeta, kar pomeni, da zadovoljstvo
posameznika lahko razloţimo kot posledico določene situacije in osebnostnih
karakteristik posameznika.

2.3 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih
Kotler (1994, str. 553) pravi, da je rezultat motivacije vedno neko pričakovanje, ki nato
vpliva na zadovoljstvo. Bolj kot se je pričakovanje izpolnilo, bolj smo zadovoljni, če pa
je situacija presegla pričakovano, smo navdušeni. To velja tako za kupce izdelkov ali
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uporabnike storitev, kot za zaposlene v podjetju in na splošno za vsa področja, kjer
imamo opravka s pričakovanji.
Na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo s svojim delovnim mestom pripomorejo štirje
dejavniki, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva: osebnost, vrednote, narava dela in
druţbeni vpliv (George & Jones, 1996, str. 70). Vse štiri dejavnike prikazuje Slika 4:

Slika 4: Dejavniki zadovoljstva pri delu

Vir: George & Jones, 1996, str. 77.

Osebnost je sestavljena iz dveh spremenljivk, in sicer iz narave oziroma biološke
dediščine (geni) in iz vzgoje oziroma izkušenj, ki jih pridobimo v ţivljenju. Z dobrim
poznavanjem osebnosti posameznika laţje razumemo, kaj ta občuti, misli in zakaj je
njegovo vedenje takšno, kakršno je. Pri zaposlenih največkrat preučujemo naslednje
osebnostne lastnosti, ki so povezane z delom: ekstrovertiranost, introvertiranost,
optimizem, pesimizem, ujemanje z drugimi, vztrajnost in doslednost in odprtost.
Delovne vrednote so osebna prepričanja zaposlenega, kakšne rezultate, cilje oziroma
sredstva za zadovoljitev potreb lahko pričakuje od svojega dela ter kakšno naj bo
njegovo vedenje na delovnem mestu. Rezultati, ki jih zaposleni pričakujejo od podjetja

Metka Jelen: Povezanost vertikalnega komuniciranja in zadovoljstva pri delu v izbranem podjetju

29

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

za opravljeno delo, so lahko preskrbljeno ţivljenje, osebna varnost in varnost druţine,
občutek samospoštovanja in druţbena razpoznavnost. Vrednote, ki se od zaposlenih
pričakujejo

na

delovnem

mestu,

so

ambicioznost,

iznajdljivost,

poslušnost,

samokontrola in spoštovanje nadrejenih. Poznamo dve vrsti delovnih vrednot. Prve so
intrizične ali notranje delovne vrednote, ki so povezane z naravo dela. Zaposleni, ki so
radi izzvani z novimi delovnimi nalogami, ki se radi učijo novih stvari ter veliko
prispevajo k delu, imajo notranje delovne vrednote. Druga vrsta delovnih vrednot pa so
ekstrizične ali zunanje delovne vrednote. Te so povezane s posledicami dela. Zaposleni,
katerih edini razlog, da delajo, je zasluţek, imajo nedvomno zunanje delovne vrednote.

Delovne situacije zajemajo delo, delovne pogoje, sodelavce (podrejene in nadrejene),
fizične delovne pogoje, delovni čas in podobno. Delovne situacije ali razmere so
najpomembnejši vir zadovoljstva pri delu posameznika. Samo delo je lahko zanimivo
ali pa nas dolgočasi. Zelo pomemben pokazatelj zadovoljstva z delom so odnosi s
sodelavci in njihov vpliv na nas. Ne gre zanemariti niti fizičnih pogojev dela, kot so
hrup, prevelika gneča na delovnem mestu, temperatura v delovnem prostoru in ne
nazadnje tudi delovni čas.
Druţbeni vpliv je pomembna spremenljivka, ki vpliva na posameznikovo zadovoljstvo
pri delu. Enega najmočnejših vplivov na posameznika predstavljajo sodelavci, s
katerimi je zaposleni obkroţen največ časa. Če so naši neposredni sodelavci
nezadovoljni, pasivni, se nenehno pritoţujejo, bo to zelo negativno vplivalo na nas, kar
običajno vodi v nezadovoljstvo z delom tudi nas samih (George & Jones, 1999, str. 79–
80).

Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu (Luthans, 1995, str. 126–128):
 delo - obseg, s katerim delo zagotovi posamezniku zanimive naloge, priloţnosti za
učenje in moţnost sprejemanja odgovornosti. Nekatere najpomembnejše sestavine
zadovoljujočega dela vključujejo zanimivo in zahtevno delo, delo, ki ni dolgočasno,
in delo, ki zagotavlja druţbeni poloţaj;
 plača - ta je eden izmed pomembnih, a tudi zelo kompleksen večdimenzionalni
dejavnik zadovoljstva pri delu. Denar ne samo pomaga ljudem, da doseţejo svoje
osnovne potrebe, temveč je tudi instrumentalen pri zagotavljanju potreb, ki so na

Metka Jelen: Povezanost vertikalnega komuniciranja in zadovoljstva pri delu v izbranem podjetju

30

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

višjem nivoju. Zaposleni pogosto vidijo plačo kot odsev, kako vodstvo ocenjuje
njihov prispevek v organizaciji;
 napredovanje - priloţnosti za napredovanje imajo spreminjajoč učinek na
zadovoljstvo pri delu. To pa zato, ker ima napredovanje številne različne oblike in
različne spremljajoče nagrade. Predstavlja tudi moţnost napredovanja v hierarhiji;
 vodstvo - sposobnosti vodje, da zagotovi tehnično pomoč in vedenjsko podporo.
Lahko rečemo, da obstajata dve dimenziji vodstvenega stila, ki vplivata na
zadovoljstvo pri delu. Ena se meri po stopnji, s katero se vodja osebno zanima za
delavčevo blaginjo. Druga dimenzija pa predstavlja udeleţbo ali vpliv, ki je dovoljen
zaposlenim, pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na njihove sluţbe, in
 sodelavci - stopnja, do katere so sodelavci druţbeno pripravljeni pomagati. Prijazni,
sodelujoči sodelavci predstavljajo skromen vir zadovoljstva pri delu za posamezne
zaposlene. Delovna skupina predstavlja vir podpore, tolaţbe, nasvetov in pomoči za
posamezne zaposlene. »Dobra« delovna skupina naredi delo bolj prijazno.

Dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom (Svetlik, 1998, str. 156):
 vsebina dela - moţnost uporabe znanja, moţnost učenja in strokovne rasti ter
zanimivo delo;
 samostojno opravljanje nalog - moţnost odločanja o tem, kako opravljati delo,
samostojno razporejanje časa, vključenost v odločanja pri vprašanjih, ki se nanašajo
na delo;
 plača, dodatki in ugodnosti - individualna uspešnost;
 vodenje in organizacija dela - ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval ter
izrekanje graj in pripomb, pomoč vodij pri opravljanju nalog in skrb za nemoten
potek dela;
 odnosi pri delu - dobro delovno vzdušje, timsko delo, spoštovanje različnosti,
vzajemnost, dobra vertikalna in horizontalna komunikacija in
 delovne razmere - ustrezen telesni napor, varnost pri delu, odpravljanje motečih
dejavnikov delovnega okolja.
Obstaja še delitev dejavnikov zadovoljstva pri delu po Moorheadu in Griffinu (1989, str.
88), ki dejavnike zadovoljstva delita v tri skupine: organizacijske dejavnike, skupinske
dejavnike in osebne dejavnike, kar podrobneje prikazuje Slika 5.
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Slika 5: Dejavniki zadovoljstva zaposlenih

Vir: Moorhead in Griffin, 1989, str. 88.

Dejavniki, bodisi organizacijski, skupinski ali osebni, vplivajo na zadovoljstvo ali pa
nezadovoljstvo zaposlenih. Kadar kateri od omenjenih dejavnikov pozitivno vpliva na
zaposlene, torej so le-ti zadovoljni, lahko pričakujemo majhne spremembe med
zaposlenimi in nizko stopnjo izostajanja z dela. V nasprotnem primeru, ko ti dejavniki
privedejo do nezadovoljstva zaposlenih, lahko pričakujemo velike spremembe pri
zaposlenih in tudi večje izostajanje z dela.

2.3.1 Ukrepi za povečanje zadovoljstva
V organizaciji morajo poznati metode, s katerimi lahko povečajo zadovoljstvo
zaposlenih. Ukrepi, s katerimi lahko povečamo zadovoljstvo zaposlenih, naj bi bili
usmerjeni na posameznika, vendar je na začetku priporočljivo, da metode za povečanje
zadovoljstva pri delu usmerimo na zadovoljstvo vseh zaposlenih. Ravnanje z
zadovoljstvom zaposlenih pri delu je mogoče izvajati kot projekt. V njem sledimo vsem
stopnjam, od merjenja obstoječega zadovoljstva, analiziranja individualnih dejavnikov
zadovoljstva do načrtnega uvajanja ukrepov za večanje stopnje zadovoljstva in končno
njihovega uvajanja v praksi. Lahko pa ravnanje zadovoljstva izvajamo manj načrtno,
nesistematično in se odločamo za postopno uvajanje elementov zadovoljstva v
vsakdanjo prakso. Pri ukrepih za povečanje zadovoljstva je pozitivno to, da se pri
njihovem uvajanju ni potrebno drţati določenega zaporedja. Rezultati so dobri tako v
primeru projektnega pristopa kot tudi nesistematičnega izvajanja, le da pri projektnem
pristopu laţje spremljamo napredek (Mihalič, 2008, str. 13).
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Mihaličeva (2008, str. 14) priporoča, da najprej začnemo uvajati enostavnejše ukrepe in
nato na osnovi rezultatov nadaljujemo z uvajanjem in izvajanjem ukrepov, ki so morda
zahtevnejši. Ni tako pomembno, kateri ukrep bomo uvedli prej in katerega kasneje, bolj
pomembno je, da ukrepe sploh začnemo uvajati. Potrebno je tudi presoditi, koliko
ukrepov lahko uvedemo naenkrat, ker jih je potem potrebno tudi izvajati. Dobro bi bilo,
če bi organizacija uvedla in stalno izvajala vse ukrepe, ki pripomorejo k povečanju
zadovoljstva zaposlenih pri delu, vendar bi bilo to ţe idealno stanje. Pomembneje je, da
ukrepe stalno izvajamo in ohranjamo, kot pa da nenehno spreminjamo ukrepe. Zato je
potrebno pričeti z majhnimi ukrepi in postopoma nadaljevati, ker imajo ukrepi namreč
sinergični učinek in zato je njihovo nadaljnje uvajanje vedno enostavnejše. V veliki
meri pa je izbira ukrepov odvisna od obstoječega stanja v organizaciji, torej katere od
ukrepov ţe izvajamo. Vse ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih je potrebno
uvajati hkrati in nato redno izvajati na vseh zaposlenih, ne glede na delovno mesto in
podobno.
Osnovno pravilo pravi, da moramo vse metode in tehnike za povečanje stopnje
zadovoljstva zaposlenih čim bolj prilagoditi posamezniku, vendar je kljub temu
priporočljivo, da najprej uvedemo prijeme, ki povečujejo zadovoljstvo vseh zaposlenih.
Tovrstne ukrepe, ki so v praksi najučinkovitejši, lahko strnemo v naslednje točke
(Mihalič, 2006, str. 47-49):
 vključitev zaposlenih v aktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev;
 ukinitev preverjanja opravljenih ur in prisotnosti (kjer je to mogoče);
 izpostavitev in hvaljenje doseţkov ter uspehov zaposlenih;
 uvedba sistema jasnih ciljev in pričakovanj do zaposlenih;
 poudarjanje prispevka zaposlenih za razvoj podjetja;
 vzdrţevanje prijateljskih medsebojnih odnosov;
 izkazovanje zaupanja zaposlenim pri delu;
 uvedba prenosa znanj na zaposlene in učenje na delovnem mestu in
 vzdrţevanje urejenega in mirnega delovnega okolja.
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Najpomembnejši dejavnik, ki povezuje navedene splošne ukrepe in vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih, je sporazumevanje, na zadovoljstvo pa vpliva tudi izkazovanje
zaupanja.
Mihaličeva (2007, str. 47) pravi, da se glede na časovni vidik ukrepi lahko izvajajo tudi
dnevno (pohvalimo doseţke, prisluhnemo teţavam, ponudimo pomoč, izmenjamo
mnenja, skupaj oblikujemo rešitve, prenašamo znanje za zaposlene, izraţamo podporo,
rešujemo teţave, navdušujemo); tedensko (izpostavimo vpliv uspehov zaposlenih na
uspeh podjetja, predstavljamo cilje in pričakovanja, obveščamo zaposlene o novostih,
skupaj načrtujemo, soglasno oblikujemo odločitve, urejamo prostore); mesečno
(nedenarno nagradimo uspešnost zaposlenih, izpostavimo najboljše zaposlene v
posameznem mesecu, zaposlenim ponudimo dodatno pridobivanje novih znanj in
veščin, zaupamo nove pristojnosti) in letno (izmerimo stopnjo zadovoljstva zaposlenih,
poglobljeno se pogovarjamo o ţeljah, načrtih in razvoju zaposlenih ter podjetja v
prihodnosti, pripravimo seznam novih ukrepov za večanje zadovoljstva zaposlenih).
Seveda pa se vedno lahko najdejo posamezniki, ki ne bodo nikoli zadovoljni s svojim
delom.

2.4 Dimenzije zadovoljstva zaposlenih

2.4.1 Medsebojni odnosi
Odnosom med ljudmi, zlasti v delovnem okolju, pripisujemo čedalje večji pomen.
Dobri medsebojni odnosi nastajajo ob primernem oblikovanju skupin, ob spremljanju
dogajanja med sodelavci in ob razreševanju napetosti, ki nastajajo med njimi. Moţina et
al. (1998, str. 392-393) poudarjajo vlogo neposrednih vodij, kako reagirajo na različne
postopke svojih sodelavcev, opozarjajo na napake pri delu ali poskušajo ugotoviti, zakaj
je nastalo nesoglasje oziroma problem.
Pristop dobrih medčloveških odnosov, ki jih je s svojimi hawthornskimi študijami
spodbudil Elton Mayo, poudarja pomen zadovoljevanja potreb posameznika. Ugotovili
so namreč, da se je storilnost dela v opazovanih skupinah povečevala na račun dobrega
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ravnanja z delavci in ne na račun spreminjanja tehničnih dejavnikov delovnega okolja.
Študija je pripeljala do ugotovitve, da morajo managerji s svoje zaposlene obravnavati
kot osebnosti, upoštevati morajo njihove potrebe, naj ne bodo avtoritativni vodja in naj
delo oblikujejo v skupinah, pravi Česen (1998, str. 29).
Dobri medsebojni odnosi med zaposlenimi se kaţejo v uspešnem izpolnjevanju
delovnih nalog, povečanju produktivnosti, pomoči in solidarnosti med zaposlenimi,
izraţanju visoke stopnje morale, povečanju sinergije zaposlenih in motiviranju
zaposlenih. Na dobre medsebojne odnose v organizaciji vpliva tudi socialno vzdušje
okolja, ki pa je odvisno od vsakega posameznika in njegovega prizadevanja, da bodo
odnosi in vzdušje prijetni (Pavlin, 2008, str. 14).
Moţina (1994, str. 198-213) navaja dva načina nastajanja medsebojnih odnosov.
Institucionalni način je temeljni način oblikovanja odnosov v delovnem okolju. Drug
način pa je spontano vzpostavljanje odnosov med zaposlenimi. Odnosi nastajajo
predvsem pri izpolnjevanju delovnih nalog in tudi pri reševanju osebnih vprašanj in
problemov posameznikov.
Da bi bili medsebojni odnosi dobri, moramo upoštevati različnosti med zaposlenimi,
vzajemnost odnosov, omogočati moramo moţnost osebnega izraţanja, sprejemati in
dajati moramo povratne informacije, priznavati nasprotja, preprečevati dvopomenske
situacije in preprečevati vsiljevanje.

2.4.2 Motiviranje zaposlenih
V sodobnem poslovnem svetu prevladujejo načela stalnega tekmovanja in konkurence.
Vodje vse teţnje povezujejo s človekovo motivacijo. Tako imamo nemotivirane
zaposlene, ki raje delajo po svoje kot po navodilih vodje, in tiste, ki imajo mnogo idej
za izboljšanje organizacije in nič ne storijo, torej niso motivirani. Obstajajo tudi
zaposleni, ki jih ponavljajoče delo dolgočasi – niso motivirani. Vodje so tako z
izkušnjami razvili prepričanje, da kar koli gre narobe in zaposleni vihravo ne opravljajo
svojega dela, je za to kriva njihova slaba motivacija.
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Človek je s svojimi sposobnostmi, znanjem in motiviranostjo najpomembnejši
proizvodni tvorec. Večina podjetij si ţeli, da bi imelo najboljše zaposlene, ki bi bili
sposobni delati hitro in natančno, ustvarjalno in inovativno razmišljati ter tako
uresničevati zamisli in cilje podjetja. Za doseganje čim večje učinkovitosti poskušajo
vodje uvajati različne motivacijske programe. Motivirani zaposleni so pripravljeni
veliko prispevati v podjetju, ker to ţelijo, so motivirani in ne zato, ker so v to prisiljeni.
Vodje lahko uporabljajo motiviranost zaposlenih za usmerjanje človekove aktivnosti v
ţeleno smer in tako doseţejo svoje ekonomske cilje podjetja. Samo vodja, ki se zaveda
resnične vrednosti svojih zaposlenih, lahko ustvari takšno klimo v podjetju, ki pripelje
do izjemne delovne uspešnosti. Slika 6 predstavlja dejavnike, ki vplivajo na motivacijo
zaposlenih.

Slika 6: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo

Vir: »Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo« [BV Consulto, d.o.o.], b.d.

Ţe v preteklosti je bilo raziskovanje motivacije zanimivo za znanstvenike, danes pa je še
posebej pomembno, ker motiviranost zaposlenih vpliva na zadovoljstvo posameznikov
v podjetju v oţjem smislu ter na uspešnost in razvoj podjetja v širšem smislu. V
današnjem času velike trţne konkurenčnosti postajajo motivirani in s tem uspešni
zaposleni ključna konkurenčna prednost podjetja. Zaposlenim konkurenca pomeni izziv
in ne nekaj slabega.

Metka Jelen: Povezanost vertikalnega komuniciranja in zadovoljstva pri delu v izbranem podjetju

36

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Za doseganje dobrih ekonomskih rezultatov podjetja je vodenje in motiviranje
zaposlenih ključni dejavnik in tudi pogoj za dobre medsebojne odnose v podjetju. To pa
znova prispeva k boljšim rezultatom podjetja. Vodje morajo uporabljati motivacijske
dejavnike, ki zaposlene motivirajo za delovanje v smeri doseganja ciljev podjetja, hkrati
pa bodo to tudi njihovi lastni cilji. (Vodenje in motiviranje [Predstavitev podjetja BV
Consulto, d.o.o.], b.d.).

2.4.3 Participacija zaposlenih pri odločanju
Vključevanje delavcev v soodločanje oziroma participacijo o dejanjih, ki se nanašajo na
podjetje in njihovo delo, pozitivno vpliva na kakovost delovnega ţivljenja. Ljudje imajo
občutek pripadnosti, odgovornosti, kar zvišuje samozavest zaposlenih. Če v organizaciji
participacija dobro poteka, lahko organizacija od delavcev pridobi koristne predloge,
njihova stališča. Med zaposlenimi poteka komunikacija (Pavlin, 2008, str. 15).
Vpliv delavcev na odločanje lahko obravnavamo na dveh ravneh. Prva je vpliv na
odločanje v organizaciji kot celoti na gospodarjenje. Druga raven pa je vpliv delavcev
na odločanje o delovnem procesu, v katerem neposredno sodelujejo. Tu gre za stopnjo
avtonomnosti pri delu. Podrejenost je bistvena značilnost delovnega razmerja, hkrati pa
je eden glavnih razlogov za odtujenost delavcev. V modernem načinu proizvodnje
postaja delavec najpomembnejši faktor uspeha ob pogoju, da lahko razvije svoje
zmoţnosti. Vsak posameznik mora imeti vpliv na svoje delo. Sodelovanje delavcev pri
odločanju je utemeljeno z ekonomskimi in humanimi razlogi (Pavlin, 2008, str. 15).
Ramšak (2004, str. 26) je mnenja, da je participacija zaposlenih moţna na ravni
delovnih skupin in celotnega podjetja. Neposredna participacija se uveljavlja na niţjih
ravneh odločanja in je zaposlenim najbolj znana. Tukaj lahko delavci bolj samostojno
odločajo o intenziteti lastnega dela. Zaposleni lahko neposredno dajejo predloge. Na
višji ravni poteka posredna participacija, ki poteka s pomočjo predstavnikov. To so sveti
delavcev, ki so izvoljena skupina in zagovarjajo interese vseh zaposlenih, predstavljajo
zaposlene v upravnem odboru in nadzornem svetu podjetja.
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Zaposleni lahko veliko bolj vestno izpolnjuje naloge, če je seznanjen z dogajanjem in
razmerami v svoji organizaciji. S tem laţje razume probleme in bolj zavzeto sodeluje pri
njihovem reševanju. Sistem sodelovanja prispeva k temu, da delavec ne bo toleranten do
problemov, ki se pojavljajo v organizaciji. Zavedal se bo, da si organizacija prizadeva
rešiti teţave in da lahko k temu tudi sam veliko prispeva, pravi Ramšak (2004, str. 26).

2.4.4 Zanimivost in ugled dela
Uspešnost zaposlenih pri njihovih delovnih aktivnostih je precej odvisna od tega, kako
občutijo pomembnost svojega dela. Na podlagi študije različnih virov je bilo poudarjeno
(Torrington in Hall, 1991, str. 429-430):
 raznolikost v delovnih nalogah, orodjih, strojih in napravah, mestih, kjer posameznik
dela, ljudi s katerimi sodeluje. Ta značilnost je posebno pomembna za delovna
mesta s ponavljajočimi se delovnimi nalogami, saj enolično delo delavce dolgočasi;
 samostojnost pri izbiri načinov dela in orodij za delo. Samostojni delavci so bolj
odgovorni, povečuje se jim znanje in občutek samospoštovanja. Nesamostojni
delavci pa so ravnodušni in ne dosegajo ţelenih delovnih rezultatov, kar zmanjšuje
zadovoljstvo na delovnem mestu. Odgovornost za odločanje o tem, kako rešiti
določen problem pri delu;
 izziv pred kompleksnim delovnim problemom, zahteva znanje, izkušnje in po
razrešitvi nam daje občutek zadovoljstva in pomembnosti. Delo, ki delavca postavlja
vedno pred nove izzive, prispeva k razvoju njegovih sposobnosti, k strokovni rasti in
k moţnostim napredovanja;
 interakcija pomeni omogočanje stikov z drugimi pri opravljanju dela, sodelovanja, ki
dajejo razpoloţenje, skupinski duh, ustrezen način razreševanja sporov, sproščena
komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi;
 pomen dela in poistovetenje z delom in delovnim rezultatom pomeni priznanje in
občutek, da je delavec nekaj dosegel. Pri tem je pomembno, da so rezultati dela
vidni in da jih je tako mogoče ovrednotiti in
 cilji in povratna informacija - jasno opredeljeni delovni cilji pomenijo za delavca
izziv in jasno je treba poznati njihovo proceduro, da so uspešno doseţeni. Cilji naj
bodo taki, kot jih delavec normalno pričakuje, pomembno je tudi sodelovanje
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nadrejenih pri njihovem opredeljevanju tako v smislu relevantnih informacij kot
povratnih informacij.
Lipičnik in Moţina (1987, str. 141) sta mnenja, da dajanje pohval v obliki priznanj,
nagrad in napredovanja pozitivno vpliva na večje zadovoljstvo in zavzetost za delo, saj s
tem zaposleni zadovoljujejo potrebo po potrditvi pred samim seboj in pred drugimi.

2.4.5 Stres na delovnem mestu
Na delovnem mestu je vsak posameznik izpostavljen posameznim oblikam fizičnega in
psihičnega tveganja. Najpogostejše stresne okoliščine nastajajo v odnosih z ljudmi,
zlasti na delovnem mestu. Glavno doţivljanje stresa je povezano z ogroţenostjo
človekove samozavesti, samospoštovanja in s strahom pred izgubo socialne varnosti.
Delovno mesto je pogosto pravo ţarišče škodljivega stresa, ki ga najverjetneje povzroča
splet številnih dejavnikov kot so: preobremenjenost, nenehno pomanjkanje časa zaradi
prekratko postavljenih rokov, nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja priloţnosti, da bi se
lahko izkazali, nejasna vloga in pomen delovnega mesta, spreminjanje delovnih metod,
slaba obveščenost, izguba pregleda nad dogajanjem in izguba občutka pripadnosti
organizaciji. Pomembna vrsta delovnega stresorja se nanaša na skromne delovne pogoje.
Konflikt vlog razumemo kot različna pričakovanja in zahteve, ki so naslovljene na
posameznika. Raziskave vzrokov pojavljanja stresa v delovnem okolju odkrivajo, da so
slabo definirana ali pa celo nedefinirana organizacijska razmerja vzrok pojavljanja
stresa (Česen, 1998, str. 30).
Lovljenje rokov, pravi Česen (1998, str. 31), torej časovni pritiski in skrajne meje v
smislu preobremenjenosti, so najbolj pogosto omenjeni viri delovnega stresa. Med
ostale pogoste identificirane strese so se uvrstili tudi predolg delovni čas, spremljanje
sestankov, konflikti med delom in druţino ter socialni odnosi.

2.4.6 Izobraževanje in usposabljanje
Poslovna politika ima pod seboj zelo pomemben del, in to je kadrovska politika. Da bi
podjetje lahko uresničevalo svoje cilje in opravljalo svoje delo kvalitetno, potrebuje
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finančne, tehnološke, kadrovske in druge vire. Med pomembnejšimi viri štejemo
vsekakor kadrovske. Gre za zaposlene, za njihove sposobnosti, spretnosti, znanja,
vrednote. Za podjetje je bistvenega pomena, da ima kadre, ki so strokovno izobraţeni in
usposobljeni za opravljanje dela, zato mora poskrbeti, da jih ustrezno izobraţuje,
usposablja in izpopolnjuje, saj bodo le tako zmoţni opravljati svoja dela, ki jih od njih
zahtevajo zahtevni in zapleteni delovni procesi (Pavlin, 2008, str. 19).
Z izobraţevanjem in usposabljanjem zaposlenih si podjetje zagotovi boljše izrabljanje
človeških virov, saj zaposleni, ki svoje delo nenehno izboljšujejo, dosegajo boljše
delovne

rezultate.

Glavne

prednosti

izobraţevanja

zaposlenih

so

povečana

produktivnost in kvaliteta, boljša organizacija dela, inovacije in predlogi za izboljšave,
več strokovnosti, samostojnosti in zanesljivosti pri delu, več fleksibilnosti pri delu in
povečana odgovornost.
Poklicno in strokovno izobraţevanje je proces razvijanja znanj, spretnosti, sposobnosti
in navad ter pridobivanje delovnih izkušenj. Nova tehnologija ima velik vpliv na
izobraţevanje in usposabljanje delavcev in zahteva vedno več znanja in spretnosti. Tako
mora organizacija nenehno skrbeti za ustrezen nivo izobraţenih ljudi, za izobraţevanje
in izpopolnjevanje funkcionalnega znanja zaposlenih, da so vedno prilagojeni realnim
potrebam tehnologije in organizacije dela.

2.4.7 Sistem nagrajevanja in napredovanja
Sistem nagrajevanja, tako finančni kot nefinančni in sistemi ugodnosti pri delu morajo
biti povezani ter spodbujati posameznika, skupine in organizacijo v celoti. Pri sistemu
nagrajevanja moramo biti prepričani, da ima jasna načela, ki podpirajo poslovanje in
delo z ljudmi ter zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev. Vsako napredovanje mora biti
v določenih segmentih pozitivno opredeljeno tudi s sistemom nagrajevanja, če ţelimo,
da bodo zanj zaposleni motivirani.
Horizontalno napredovanje je povezano z večjo zahtevnostjo dela. Pogoji za
napredovanje so ustrezna izobrazba, dodatna znanja, delovne izkušnje. Napredovanje
mora posameznika motivirati in mu omogočiti oseben in delovni razvoj. Organizacija s
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sistemom napredovanja omogoča razvoj kadrov in si v organizaciji ustvari širok spekter
strokovno usposobljenih sodelavcev.
Jereb (1987, str. 156-175) je mnenja, da so zaposleni za učinkovitejše delo kot tudi za
svoj razvoj motivirani s tem, če ima organizacija izgrajen sistem napredovanja kadrov.
Delovna uspešnost, učinkovitost posameznika, njegov odnos do dela in njegove
razvojne zmoţnosti na določenem področju so najbolj pomembna merila tako pri izbiri
in usmerjanju zaposlenih v izobraţevanje in izpopolnjevanje kot za napredovanje.

2.4.8 Varnost zaposlitve
Kavarjeva (1995, str. 210–215) pravi, da stalnost zaposlitve pomeni za delavca
materialno varnost in določen poloţaj v druţbi. Bolje kot o stalnosti zaposlitve je
govoriti o varnosti in nepretrganosti zaposlitve, kar pomeni, da se delo oz. delovno
mesto spreminja, delovno razmerje, status delavca pa se nadaljuje v isti ali drugi
organizaciji. Relativno varna in kontinuirana je danes moţna le ob stalnem prilagajanju
novostim v stroki. Izobraţevanje je ne le moţnost, ampak tudi pogoj ohranjanja
zaposlitve.

V sedanjih pogojih poslovanja, ki jih zaznamujejo velika negotovost in neprestane
spremembe, se varnost zaposlitve praviloma zmanjšuje. Podjetja probleme doseganja
konkurenčnosti rešujejo z zniţevanjem stroškov na račun zmanjševanja števila
zaposlenih. Zupanova (1999, str. 6) je prepričana, da so v uspešnih podjetjih, ki
zaposlenim zagotavljajo varnost zaposlitve, prisotni naslednji pozitivni učinki: večja
pripravljenost zaposlenih, da pridobivajo nova znanja, več predlogov za izboljšave, pri
čemer zaposleni vedo, da s tem ne ogroţajo svojih delovnih mest, večjo pozornost
posvečajo izbiri čim boljših novih sodelavcev in zaposleni si bolj prizadevajo za
dolgoročno uspešnost.
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3 METODA

3.1 Namen in cilji
Namen magistrske naloge je s teorijo podpreti dejstva o organizacijskem komuniciranju,
se v grobem dotakniti horizontalnega in diagonalnega komuniciranja v organizaciji,
bistvo pa temelji na proučevanju vertikalnega komuniciranja in proučevanju teorije o
zadovoljstvu zaposlenih pri delu. V raziskovalnem delu naloge bomo ugotavljali
povezanost med vertikalnim komuniciranjem in zadovoljstvom zaposlenih v izbranem
podjetju ter vpliv vertikalnega komuniciranja na zadovoljstvo zaposlenih.

Osrednji cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali obstaja povezanost med vertikalnim
komuniciranjem in zadovoljstvom pri delu. Poleg osnovnega cilja so bili cilji raziskave
še naslednji:
 pregledati različno sodobno literaturo s področja komuniciranja in zadovoljstva
zaposlenih,
 povzeti bistvene ugotovitve raziskav na proučevanih področjih, s poudarkom na
področju proizvodne dejavnosti,
 iz vzorca 87 zaposlenih v izbranem podjetju ugotoviti najpomembnejše izsledke
vertikalnega komuniciranja in najpomembnejše pokazatelje zadovoljstva zaposlenih
pri delu in
 na osnovi pridobljenih ugotovitev predlagati vodstvu podjetja določene ukrepe
oziroma izboljšave.

3.2 Hipoteza
V teoretičnem delu smo zapisali in povzeli bistvene definicije in ugotovitve o
organizacijskem komuniciranju, s poudarkom na vertikalnem komuniciranju in
zadovoljstvom zaposlenih pri delu, iz česar smo nato izoblikovali osnovno hipotezo, ki
se glasi: »Med vertikalnim komuniciranjem in zadovoljstvom zaposlenih pri delu
obstaja povezanost.«
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3.3 Na kratko o izbranem podjetju
Za raziskovalni del naloge smo izvedli anketo v podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo
kmetijski strojev in naprav. Izdelujejo vitle, ki so plod lastnega razvoja, dolgoletnih
izkušenj, znanja in predlogov njihovih kupcev in natančnega preizkušanja ter delovanja
v najrazličnejših pogojih. Začetki izdelovanja vitlov segajo v leto 1977, tako so postali
tudi najstarejši proizvajalec traktorskih gozdarskih vitlov na slovenskem trgu.
Proizvodni program obsega 20 različnih modelov od tri do osem ton. Vitli so bodisi
mehanični, hidravlični ali z daljinskim upravljanjem. Poleg tega izdelujejo še
hidravlične cepilnike za drva, rezalno-cepilne stroje, razmetalnike silaţe, klešče za les
… V sezoni se izdela pribliţno 200 kosov vitlov tedensko.
Danes je v podjetju zaposlenih več kot 80 delavcev. Vsako leto se pri njih praktično
izobrazi pet do šest študentov. Proizvodnja poteka na 5.500 kvadratnih metrih delovnih
površin. Odlikuje jih visok tehnološki nivo proizvodnje; najsodobnejša lasersko rezalna
stroja s samodejnim nalaganjem in razlaganjem pločevine, krivilni stroj z laserskim
merilcem kota krivljenja, osem računalniško vodenih (CNC) struţnic in frezalni center,
osem varilnih robotov, pet strojev za izdelavo veriţnikov, prašna lakirnica, peskalni
stroj.

Na vse to vpliva visoka strokovnost, timsko delo, celostna skrb za zaposlene, skrb za
zdravje in varnost pri delu ter varovanje okolja. V podjetju skrbijo za vlaganje v kadre
in najsodobnejšo tehnologijo.
Z njihovim delovanjem koristijo uporabnikom z odličnimi kakovostnimi izdelki,
realnimi cenami in poprodajnimi storitvami. Koristi prinašajo tudi zaposlenim, saj jim
omogočajo varno in prijetno delovno okolje in moţnost osebnega in strokovnega
razvoja. Z odgovornim odnosom do naravnega in druţbenega okolja spoštujemo
poslovno etiko vrednot na vseh področjih poslovanja (Začetki [Predstavitev podjetja
Pišek, d.o.o], 2009).
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3.4 Opis vprašalnika
V raziskovalnem delu naloge smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga povzeli po
Gorenakovi (2006), ga preoblikovali in prilagodili za potrebe naše naloge. Vprašalnik je
bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu vprašalnika so anketiranci ocenjevali, kako
nadrejeni komunicira z njimi in njihovimi sodelavci in obratno, torej kako sami
komunicirajo z nadrejenim. Poleg omenjenega so anketiranci ocenjevali tudi osebnostne
lastnosti vodij. Drugi del vprašalnika je zajemal trditve, ki so se navezovale na
zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. V vprašalnik smo po dogovoru z
vodstvom podjetja dodali še nekaj trditev in vprašanje, ali bi se bili pripravljeni udeleţiti
kakšnega izobraţevanja in kakšno izobraţevanje bi to bilo.
Vprašalnik je vseboval 73 vprašanj. Od tega je bilo 53 vprašanj postavljenih v obliki
trditev. Na ta vprašanja so anketiranci odgovarjali z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 je
pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, ocena 5 je pomenila, da se s trditvijo
popolnoma strinjajo, ocene od 2 do 4 pa so bile vmesne stopnje, ki so izraţale stopnjo
strinjanja s trditvami.
Devet vprašanj je bilo namenjenih ocenjevanju lastnosti nadrejenih, tudi tu so
anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenila negativno lastnost,
5 pa pozitivno lastnost. Vprašalnik je vseboval tudi dve vprašanji splošnega značaja. S
temi so anketiranci lahko z oceno od 1 do 5 ocenili stopnjo svojega zadovoljstva s
komunikacijo z nadrejenim in stopnjo splošnega zadovoljstva na delovnem mestu.
Ocena 1 je pomenila popolno nezadovoljstvo, z oceno 5 je anketiranec izrazil, da je zelo
zadovoljen. Če so ocenili, da gre za vmesne stopnje, so obkroţili eno od ocen od 2 do 4.
V končnem delu vprašalnika smo zastavili tudi nekaj demografskih vprašanj, na katera
so anketiranci odgovarjali z obkroţanjem vnaprej pripravljenih odgovorov in pa z
vpisovanjem ustreznih podatkov. Štiri vprašanja so bila odprtega tipa, kjer smo
anketirancem dali moţnost, da izrazijo svoja mnenja, za katera niso našli primernega
odgovora med prej navedenimi vprašanji. Anketirancem je bila zagotovljena popolna
anonimnost, kajti v vprašalnik niso nikjer navajali podatkov, ki bi razkrivali njihovo
identiteto.
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3.5 Opis vzorca in zbiranje podatkov
V vzorec smo zajeli vse delavce, ki so zaposleni v izbranem proizvodnem podjetju.
Vzorec anketirancev je obsegal 87 zaposlenih, od tega smo dobili vrnjenih 48 anketnih
vprašalnikov, kar predstavlja več kot polovico vzorca.
V mesecu aprilu 2010 smo vprašalnik posredovali v pregled vodstvu izbranega podjetja.
Tu so izrazili ţeljo, da se vprašalniku dodajo še nekatere trditve, ki so se jim zdele
pomembni pokazatelji za interno uporabo. Po dokončani uskladitvi vprašalnika smo se
prav tako na ţeljo vodstva podjetja dogovorili, da se anketa izvede v enem dnevu, in
sicer med dopoldansko in popoldansko izmeno. Tako so eni zaposleni na delo prišli pol
ure prej in drugi ostali pol ure po končanju izmene.
Anketni vprašalnik se je izpolnjeval 19. 5. 2010. Dva dni pred izvedbo anketiranja so
imeli zaposleni na oglasni deski obvestilo, da se bo tega dne med izmenami v njihovem
jedilnem prostoru izvajalo anketiranje. Za zagotovitev popolne anonimnosti je bila v
prostoru postavljena zaprta škatla, kamor so odlagali izpolnjene vprašalnike.

3.6 Uporabljene metode
Magistrska naloga je v teoretičnem delu podprta s spoznanji o vertikalnem
komuniciranju in zadovoljstvom zaposlenih pri delu, ki so jih objavili domači in tuji
avtorji. S pomočjo različne literature in internetnega gradiva smo poskušali prikazati
bistvene ugotovitve s področja komuniciranja v organizaciji s poudarkom na
vertikalnem komuniciranju, ki predstavlja komuniciranje navzgor, torej od podrejenega
do nadrejenega in navzdol, torej komuniciranje od nadrejenega do podrejenega. Za
boljše razumevanje smo pregledali osnovne pojme, definicije in dejavnike, ki so
povezani z zadovoljstvom zaposlenih.

V okviru deskriptivnega pristopa smo torej uporabili:
 metodo deskripcije, s pomočjo katere smo opisovali teorijo in pojme ter ugotovljena
dejstva;
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 metodo klasifikacije, s katero smo definirali pojme;
 metodo kompilacije, kjer smo s povzemanjem stališč drugih avtorjev v zvezi z
izbranim raziskovalnim problemom prišli do izoblikovanja novih stališč in
 metodo komparacije, kjer smo primerjali dela različnih avtorjev.
Teoretičnemu delu je sledil še empirični del, ki je temeljil na raziskavi v podjetju, ki je
bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, pogovorov z vodstvom podjetja in
pregleda interne dokumentacije. Podatke, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika,
smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS za okolje Windows z uporabo
opisne in bivariatne analize, s katero smo ugotavljali povezanost – korelacijo med
vertikalnim komuniciranjem in zadovoljstvom zaposlenih. Kot neodvisne spremenljivke
smo šteli komuniciranje nadrejenih s podrejenimi, komuniciranje podrejenih z
nadrejenimi in lastnosti vodij. Kot odvisno spremenljivko pa smo šteli zadovoljstvo
delavcev v izbranem podjetju.
V okviru analitičnega pristopa smo uporabili metodo sinteze, s pomočjo katere smo
povezovali teoretična in praktična spoznanja o vertikalnem komuniciranju in
zadovoljstvu zaposlenih pri delu. Na osnovi tega smo podali predloge in smernice za
povečanje zadovoljstva in morebitne izboljšave na področju komuniciranja v izbranem
podjetju.
Zanesljivost anketnega vprašalnika smo ugotavljali s pomočjo koeficienta α ali
Cronbach koeficienta.
(k * povprečna kovarianca/povprečna varianca)
Cronbachova alfa = ————————————————————————
(1 + (k – 1) * povprečna kovarianca/povprečna varianca)
Ferligoj, Leskošek in Kogovšek (1995) so prepričani, da je zanesljivost raziskave
povezana s kakovostjo merjenja. Zanesljivost merjenja pomeni dopustno stopnjo
slučajnih napak v raziskovanju. Neka raziskava velja za tembolj zanesljivo, če nam v
zaporednih merjenjih istih veličin v enakih okoliščinah daje čimbolj podobne rezultate.
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Do razlik v odgovorih v povezavi s konceptom ali spremenljivko bo prišlo zaradi
različnih mnenj anketirancev in ne zaradi nezanesljivosti testa.

Cronbach alfa pove spodnjo mejo prave zanesljivosti spremenljivke oziroma koncepta
(SPSS, 1999).
Cronbach α večji od 0,81 => zgledno zanesljivost;
Cronbach α med 0,7 in 0,8 => zelo dobra zanesljivost;
Cronbach α med 0,6 in 0,7 => zmerna zanesljivost in
Cronbach α manjši od 0,6 => komaj sprejemljiva zanesljivost.
Testiranje našega vprašalnika po zgoraj omenjeni metodi je pokazalo rezultat Cronbach
α 0,969, kar kaţe na to, da je naš vprašalnik zelo zanesljiv in veljaven.
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

4.1 Analiza demografskih podatkov
V vzorec smo zajeli 87 zaposlenih v izbranem podjetju. To so zaposleni, ki zasedajo
delovna mesta v proizvodnem obratu. Anketni vprašalnik je izpolnilo 48 zaposlenih, kar
predstavlja 55,2-odstotno prisotnost pri anketiranju. Anketirancev po spolu nismo
spraševali, kajti v podjetju so v večini zaposleni moški.

Od 48 pridobljenih anket je starost navedlo 44 anketirancev, od tega je bila starost
najmlajšega anketiranca 20 let, najstarejšega pa 58 let. Izobrazbo je navedlo 45
anketirancev. Osnovnošolsko izobrazbo ima 8,9 odstotka anketirancev, poklicno šolo
37,8 odstotka, srednjo šolo 46,7 odstotka in visokošolsko izobrazbo 6,7 odstotka. Nihče
izmed vprašanih pa ni obkroţil univerzitetne izobrazbe ali več.
Ko smo jih spraševali po številu let delovne dobe, smo prišli do ugotovitve, da imajo
anketiranci v podjetju povprečno 14,31 let delovne dobe. V tem podjetju pa so v
povprečju zaposleni 5,48 leta.
Zastavili smo jim tudi vprašanje o pripravljenosti udeleţbe pri dodatnem izobraţevanju,
ki bi pripomoglo k njihovem osebnem razvoju in morebitnem napredovanju. Dobili smo
zanimiv rezultat, ki je pokazal, da bi se anketiranci bili v 88,6 odstotka pripravljeni
izobraţevati. Preostalih 11,4 odstotka anketirancev pa je na to vprašanje odgovorilo
negativno, torej da se niso pripravljeni dodatno izobraţevati.

4.2 Oblikovanje združenih spremenljivk
Anketni vprašalnik je zajemal večje število trditev, katere smo razdelili na tako
imenovane, za našo nalogo pomembne, štiri dele oziroma smo iz njih izoblikovali
zdruţene spremenljivke. V nadaljevanju bomo predstavili trditve, ki so del posamezne
zdruţene spremenljivke in ob enem prikazali še njihove srednje vrednosti.
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V prvem delu anketnega vprašalnika smo anketirance pozvali k ocenjevanju
komuniciranja njihovih nadrejenih z njimi in njihovimi sodelavci. Med trditvami so
ocenjevali, kako si nadrejeni prizadeva za uspešno komunikacijo z njimi, ali v
komunikaciji prevladuje sproščen odnos, ali jih nadrejeni posluša, ali ima do njih
spoštljiv odnos, ali jih pogosto pohvali, ali spodbuja njihovo ustvarjalnost. Sprva so bile
trditve pozitivno naravnane, zadnjih osem trditev pa je bilo potrebno zaradi negativne
zastavljenosti rekodirati. S tem, ko smo obdelali podatke prvega dela, smo prišli do
izoblikovanja prve neodvisne spremenljivke, in sicer komuniciranja nadrejenih s
podrejenimi. V Tabela 1 so prikazane trditve, ki se navezujejo na komuniciranje
nadrejenih s podrejenimi, torej komuniciranje od zgoraj navzdol in izračune njihovih
srednjih vrednosti.

Tabela 1: Prikaz trditev za spremenljivko komuniciranje nadrejenih s podrejenimi
Ponujene trditve

Srednje vrednosti

Moj šef si prizadeva za uspešno komuniciranje z nami.

4,04

V komunikaciji med njim in nami prevladuje sproščen odnos.

4,00

Nas posluša.

3,93

Nam svetuje, ko potrebujemo pomoč.

4,02

Upošteva predloge, ki mu jih dajemo podrejeni.

3,74

Ima spoštljiv odnos do nas.

3,92

Pripravljen je na pogovore z nami.

4,34

Prizadeva si za vzpostavljanje pozitivnega odnosa z nami.

4,00

Pri delu nas pogosto pohvali.

2,64

Pri delu nas pograja, če kaj ne naredimo pravilno.

3,92

Spodbuja našo ustvarjalnost.

3,74

Nas podpira pri delu.

3,85
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Srednje vrednosti

Zaupa nam pri delu.

4,10

Prizadeva si, da nas motivira za delo.

3,92

Izpolni dogovore in obljube, ki nam jih daje.

4,17

Zahteva, da se posameznik odpove stvarem, do katerih je
upravičen.

1,71*

Nam grozi.

0,55*

Nas verbalno (besedno) napada.

0,67*

Z viška govori z nami.

0,81*

Z nami noče razpravljati.

1,09*

Daje napačne – zavajajoče informacije.

0,64*

Nas ţali.

0,65*

Kritizira nas v prisotnosti drugih.

1,06*

* => rekodirane vrednosti

V nadaljevanju so anketiranci ocenjevali trditve, ki so opisovale njihovo komunikacijo z
nadrejenimi. Trditve v tem delu so spraševale po ocenjevanju, ali je njihov razgovor z
nadrejenim uspešen, ali se počutijo enakopravno, ali imajo občutek pravičnosti, ali se
dobro razumejo z nadrejenim, ali prejete graje razumejo kot potrebo po izboljšanju
njihovega dela, ali radi dajejo pobude in predloge in ali jih nadrejeni posluša. V okviru
teh trditev smo izoblikovali drugo neodvisno spremenljivko, in sicer komuniciranje
podrejenih z nadrejenimi. Trditve in njihove srednje vrednosti so prikazane v Tabela 2.

Tabela 2: Prikaz trditev za spremenljivko komuniciranje podrejenih z nadrejenimi
Ponujene trditve
Ko grem k njemu na razgovor, je najin pogovor uspešen.

Srednje vrednosti
4,04
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V pogovoru z njim sem enakopraven sogovornik.

3,79

Imam občutek, da me obravnava pravično.

4,00

Z njim se dobro razumem.

4,26

Prejete graje razumem kot potrebo po izboljšanju svojega
dela.

4,17

Rad mu dajem pobude in predloge, ker vem, da so zaţeleni.

4,06

Posluša me.

3,63

Do izoblikovanja tretje neodvisne spremenljivke smo prišli na osnovi lestvice, v kateri
so anketiranci ocenjevali osebnostne lastnosti njihovega nadrejenega. Ocenjevali so
dostopnost, komunikativnost, prijaznost, iskrenost, natančnost, zaupljivost, pravičnost,
samozavestnost in zanesljivost nadrejenega. Naša tretja neodvisna spremenljivka se
imenuje lastnosti vodij in je skupaj s srednjimi vrednostmi prikazana v spodnji Tabela
3.
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Tabela 3: Prikaz osebnostnih lastnosti za spremenljivko lastnosti vodij
Ponujene lastnosti vodij

Srednje vrednosti

nedostopen…dostopen

4,35

nekomunikativen…komunikativen

4,06

neprijazen…prijazen

4,02

neiskren…iskren

4,04

nenatančen…natančen

4,10

nezaupljiv…zaupljiv

4,28

nepravičen…pravičen

4,06

nesamozavesten…samozavesten

4,20

nezanesljiv…zanesljiv

4,06

Izoblikovali smo tri neodvisne spremenljivke, potrebno pa je bilo določiti še odvisno
spremenljivko, katero v naši nalogi predstavlja zadovoljstvo pri delu. Do te
spremenljivke smo prišli z ocenami anketirancev na trditve o njihovem zadovoljstvu v
podjetju: ali so zadovoljni na svojem delovnem mestu, ali jim je delo v podjetju
zanimivo, ali radi delajo s svojimi sodelavci, ali so zadovoljni s plačo, ali so za delo v
skupini pravično nagrajeni, ali drugim podjetje predstavljajo pozitivno, ali so zadovoljni
z medsebojnimi odnosi, ali menijo, da je podjetje konkurenčno pred drugimi.
Podrobnejši prikaz trditev je viden v
Tabela 4 skupaj z izračunanimi srednjimi vrednostmi za te trditve.
Tabela 4: Prikaz trditev za odvisno spremenljivko zadovoljstvo pri delu
Ponujene trditve

Srednje vrednosti

Zadovoljen sem na svojem delovnem mestu.

4,40

Samostojen sem pri opravljanju svojega dela.

4,50

Delo v našem podjetju mi je zanimivo.

4,60
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Ponujene trditve

Srednje vrednosti

Če bi se danes odločal, bi se ponovno odločil za to delo.

4,27

Rad delam s svojimi sodelavci.

4,50

S svojo plačo sem zadovoljen.

3,71

Pri delu v skupini vsak zaposleni enako prispeva h končno
opravljeni nalogi.

3,71

Za delo v skupini sem pravično nagrajen.

3,52

Kriterije za napredovanje poznam.

3,66

Na delovnem mestu sledim vsem spremembam, ki vplivajo
na moje delo.

4,40

Ko se pogovarjam z drugimi, jim naše podjetje predstavljam
pozitivno.

4,64

O dodatnih zadolţitvah sem dovolj zgodaj obveščen.

3,85

V našem podjetju vodje cenijo dobro opravljeno delo.

3,91

Zadovoljen sem z medsebojnimi odnosi med sodelavci.

4,15

Zadovoljen sem z odnosi z nadrejenimi.

4,19

Zadovoljen sem s svojim delovnim časom.

4,49

Menim, da sem pomemben član našega podjetja.

4,00

Podpiram idejo o uvedbi računalniške tehnologije v naše
podjetje.

4,57

Menim, da je podjetje konkurenčno pred drugimi.

4,68

Zadovoljen sem z rastjo in modernizacijo podjetja.

4,78

Zadovoljen sem z delovnimi prostori.

4,44

Zadovoljen sem z delovno opremo.

4,54

Imam primerno zaščitno opremo za delo.

4,60
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Kot smo ţe omenili, smo iz zgornjih trditev izoblikovali zdruţene spremenljivke in jim
določili srednje vrednosti, kar je razvidno iz Tabela 5.
Tabela 5: Srednje vrednosti zdruţenih spremenljivk
Združene spremenljivke

Srednje vrednosti

Komuniciranje nadrejenih s podrejenimi

4,00

Komuniciranje podrejenega z nadrejenim

4,00

Lastnosti vodje

4,12

Zadovoljstvo pri delu

4,27

Tako lahko razberemo, da so v osnovi zdruţene spremenljivke ocenjene zelo dobro. Ko
so anketiranci izbirali med ocenami trditev, so imeli moţnost ocenjevanja od 1 do 5. V
tej tabeli lahko vidimo, da je povprečna ocena vsake izmed spremenljivk 4 oziroma pri
spremenljivki zadovoljstvo pri delu celo nekaj nad 4, kar lahko ocenjujemo kot zelo
dobro.

Na Slika 7 prikazujemo neodvisne in odvisno spremenljivko.
Slika 7: Prikaz neodvisnih in odvisne spremenljivke
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4.3 Analiza povezav posameznih spremenljivk

4.3.1 Starost
Zanimalo nas je, ali obstaja statistično pomembna povezanost med posameznimi
spremenljivkami. S pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta smo ugotovili, da
obstaja pozitivna povezanost med starostjo anketirancev in zdruţeno spremenljivko
lastnosti vodij, saj starejši anketiranci bolj pogosto pozitivno ocenjujejo lastnosti vodij
(r = 0,312; p ≤ 0,05).

4.3.2 Analiza povezav med združenimi spremenljivkami
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna povezanost med
posameznimi zdruţenimi spremenljivkami. S pomočjo Pearsonovega korelacijskega
koeficienta smo ugotovili, da obstaja pozitivna povezanost. Rezultate prikazujemo v
Tabela 6.
Tabela 6: Analiza povezav med zdruţenimi spremenljivkami
Združene
spremenljivke

Komuniciranje
nadrejenih s
podrejenimi

Komuniciranje
podrejenih z
nadrejenimi

Komuniciranje
nadrejenih s
podrejenimi

1

Komuniciranje
podrejenih z
nadrejenimi

0,849**

1

Lastnosti vodij

0,503**

0,473**

1

Zadovoljstvo
pri delu

0,693**

0,669**

0,354*

Lastnosti vodij

Zadovoljstvo
pri delu

1

* p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01
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Ugotovili smo, da tisti anketiranci, ki bolj pogosto pozitivno ocenjujejo spremenljivko
komuniciranje nadrejenih s podrejenimi, tudi bolj pogosto pozitivno ocenjujejo
komuniciranje podrejenih z nadrejenimi in lastnosti vodij ter pogosteje poročajo o
svojem zadovoljstvu pri delu.

Prav tako smo ugotovili, da tisti anketiranci, ki bolj pogosto pozitivno ocenjujejo
komuniciranje podrejenih z nadrejenimi, tudi bolj pogosto pozitivno ocenjujejo
komuniciranje nadrejenih s podrejenimi in lastnosti vodij ter pogosteje poročajo o
svojem zadovoljstvu pri delu.
Drţi tudi, da tisti anketiranci, ki bolj pogosto pozitivno ocenjujejo lastnosti vodij, tudi
bolj pogosto pozitivno ocenjujejo komuniciranje nadrejenih s podrejenimi in
komuniciranje podrejenih z nadrejenimi ter pogosteje poročajo o svojem zadovoljstvu
pri delu.

4.4 Regresijska analiza
Regresijska analiza je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati odnos med odvisno
spremenljivko in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. Z regresijsko analizo
ocenjujemo parametre in statistični pomen regresijskega modela na nekem vzorcu.
Namen regresijske analize je določiti oziroma oceniti matematično specifikacijo
funkcijske odvisnosti med odvisno in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami.
O regresiji govorimo, kadar sta dva ali več pojavov v medsebojni odvisnosti. Regresija
je lahko enostavna ali večkratna (multipla). O enostavni regresiji govorimo takrat, ko
nastopata v medsebojni odvisnosti dva pojava, o večkratni pa takrat, ko je v medsebojni
odvisnosti več pojavov. Naloga regresije je poiskati tako funkcijo, ki najbolje podaja
medsebojno odvisnost pojavov. Odvisnost je lahko enostranska, kadar je moţno
določiti, kaj je vzrok in kaj posledica, oziroma je lahko dvostranska, kadar ni moţno
določiti ne vzroka in ne posledice (Jesenko, 2001, str. 201).
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Najprej smo opravili regresijsko analizo tako, da smo kot neodvisno spremenljivko
določili komuniciranje nadrejenih s podrejenimi, kot odvisno spremenljivko pa smo
določili zadovoljstvo pri delu. Rezultati so pokazali, da lahko z vplivom komuniciranje
nadrejenih s podrejenimi pojasnimo 46,6 odstotka variance zadovoljstva pri delu (∆R2 =
0,466; F = 35,055; p = 0,000).
Nato smo kot neodvisno spremenljivko določili komuniciranje podrejenih z
nadrejenimi, kot odvisna spremenljivka pa je bila spremenljivka zadovoljstva pri delu.
Z rezultati smo ugotovili, da lahko z vplivom komuniciranja podrejenih z nadrejenimi
pojasnimo 43,3 odstotka variance zadovoljstva pri delu (∆R2 = 0,433; F = 32,367; p =
0,000).

Kot zadnjo smo regresijsko analizo opravili tako, da smo kot neodvisno spremenljivko
določili lastnosti vodij, kot odvisna spremenljivka pa je ostala spremenljivka
zadovoljstva pri delu. Rezultati so pokazali, da lahko z vplivom lastnosti vodij
pojasnimo 10,3 odstotka variance zadovoljstva pri delu (∆R2 = 0,103; F = 5,577; p =
0,023).
Na Slika 8 ob neodvisnih spremenljivkah najdemo odstotke, ki prikazujejo, v kolikšni
meri posamezna spremenljivka vpliva na zadovoljstvo pri delu v izbranem podjetju na
osnovi opravljene ankete.
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Slika 8: Pojasnjevalni model Zadovoljstva pri delu

4.5 Pregled odprtih vprašanj
V anketnem vprašalniku je bilo postavljenih tudi nekaj odprtih vprašanj, na katera so
anketiranci odgovarjali opisno. Spraševali smo jih, s čim so pri komuniciranju v
podjetju najbolj in s čim najmanj zadovoljni. Pri pregledu odprtih vprašanj lahko
rečemo, da ni bilo veliko odgovorov, vendar pa tam, kjer so bili, so anketiranci podajali
komentarje predvsem pri vprašanju, s čim so pri komuniciranju najbolj zadovoljni.
Največkrat je bilo zaslediti, da so najbolj zadovoljni z odkritostjo, poštenostjo in
pravičnostjo nadrejenih. Zadovoljstvo zaposlenih se kaţe tudi v korektnih odnosih,
pogovori in odgovori vodstva, uspehom podjetja, rednim plačilom, strinjanju z idejami,
sproščenostjo med pogovorom, pri izpolnjevanju delovnih nalog in prijaznostjo vodstva.
Na ţeljo vodstva podjetja smo anketirance spraševali tudi po tem, ali bi se bili
pripravljeni dodatno izobraţevati in kakšno izobraţevanje jih zanima. Prišli smo do
podatka, da bi se bili zaposleni v 88,6 odstotka pripravljeni dodatno izobraţevati. Pod
vprašanjem, kakšne vrste izobraţevanje jih zanima, so največkrat izrazili ţeljo po
izobraţevanju računalništva in tujih jezikov. Omenjeni so bili tudi strokovni seminarji v
zvezi z njihovimi delovnimi mesti (robotika, hidravlični sistemi, delovni stroji,
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strojništvo, najsodobnejši delovni procesi) in pridobitev višje stopnje izobrazbe od
njihove trenutne.

4.6 Preverjanje hipotez
V nalogi smo zastavili glavno hipotezo, in sicer »Med vertikalnim komuniciranjem in
zadovoljstvom zaposlenih pri delu obstaja povezanost«. Da bi to hipotezo potrdili, smo
si pomagali s tremi pomoţnimi hipotezami.
Prva pomoţna hipoteza se glasi: »Med komuniciranjem nadrejenih s podrejenimi in
zadovoljstvom pri delu obstaja povezanost«. Da bi to potrdili, smo izvedli analizo
povezanosti (Pearsonov korelacijski koeficient) in ugotovili, da obstaja pozitivna
povezanost med neodvisno spremenljivko komuniciranje nadrejenih s podrejenimi in
odvisno spremenljivko zadovoljstvo pri delu (r = 0,693; p ≤ 0,01). Poleg analize
povezanosti je tudi regresijska analiza pokazala, da lahko z vplivom komuniciranja
nadrejenih s podrejenimi pojasnimo 46,6 odstotka zadovoljstva pri delu (∆R2 = 0,460; F
= 35,055; p = 0,000). Glede na zgornje rezultate lahko pomoţno hipotezo »Med
komuniciranjem nadrejenih s podrejenimi in zadovoljstvom pri delu obstaja
povezanost« potrdimo.
Druga pomoţna hipoteza se glasi: »Med komuniciranjem podrejenih z nadrejenimi in
zadovoljstvom pri delu obstaja povezanost«. Z analizo povezanosti (Pearsonov
korelacijski koeficient) smo ugotovili, da obstaja pozitivna povezanost med
spremenljivkama komuniciranje podrejenih z nadrejenimi in zadovoljstvom pri delu (r =
669; p ≤ 0,01). Prav tako je regresijska analiza pokazala, da lahko z vplivom
komuniciranja podrejenih z nadrejenimi pojasnimo 43,3 odstotka zadovoljstva pri delu
(∆R2 = 0,433; F = 32,367; p = 0,000). Glede na zgornje rezultate lahko pomoţno
hipotezo »Med komuniciranjem podrejenih z nadrejenimi in zadovoljstvom pri delu
obstaja povezanost« potrdimo.
Tretja pomoţna hipoteza se glasi: »Med lastnostmi vodij in zadovoljstvom pri delu
obstaja povezanost«. Analiza povezanosti (Pearsonov korelacijski koeficient) je
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pokazala, da obstaja pozitivna povezanost med spremenljivkama lastnosti vodij in
zadovoljstvom pri delu (r = 0 0,354; p ≤ 0,05). Regresijska analiza pa je pokazala, da
lahko z vplivom lastnosti vodij pojasnimo 10,3 odstotka zadovoljstva pri delu (∆R2 =
0,103; F = 5,577; p = 0,023).
Upoštevajoč rezultate regresijske analize, s katero smo ugotavljali vpliv vertikalnega
komuniciranja (komuniciranje nadrejenih s podrejenimi in komuniciranje podrejenih z
nadrejenimi) in lastnosti vodij na zadovoljstvo pri delu ter upoštevajoč potrditve vseh
treh pomoţnih hipotez, lahko glavno hipotezo »Med vertikalnim komuniciranjem in
zadovoljstvom zaposlenih pri delu obstaja povezanost« potrdimo.

4.7 Ugotovitve in priporočila za prakso
V magistrski nalogi smo ugotavljali, ali obstaja povezanost med vertikalnim
komuniciranjem, torej komuniciranjem med nadrejenimi in podrejenimi in obratno, ter
zadovoljstvom zaposlenih pri delu. Za bolj nazorno razlago razprave bomo o
ugotovitvah in priporočilih za prakso razpravljali postopno.
Trditve, ki smo jih zdruţili v prvem sklopu, so bile v celoti usmerjene na ocenjevanje
komunikacije nadrejenih s podrejenimi. Ugotovitve so pokazale, da so v splošnem
zaposleni zelo dobro ocenjevali komunikacijo nadrejenih z njimi (4,00). Kar opisno
pomeni skoraj popolno strinjanje s trditvami. Vodstvu podjetja in nadrejenim bi
predlagali nadaljevanje s takšnim odnosom do zaposlenih. Nekoliko slabša ocena je bila
pri trditvi o prejetih pohvalah delavcev s strani nadrejenih (2,64). Tukaj bi nadrejenim
priporočali, da svojim podrejenim za dobro opravljeno delo večkrat namenijo kakšno
vzpodbudno besedo in jih tudi pohvalijo. Opozoriti velja na to, da imajo pohvale še
toliko večjo vrednost, če so izrečene v prisotnosti ostalih zaposlenih, v primeru graj pa
naj bodo le-te dane v komunikaciji na štiri oči.

V tem delu bi veljalo omeniti tudi trditve, ki so bile negativno zastavljene. Te trditve je
bilo potrebno rekodirati. Ugotovili smo, da so zaposleni v povprečju najslabše ocenili
trditev, ki govori o tem, da nadrejeni zahteva, da se posameznik odpove stvarem, do
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katerih je upravičen, in sicer s povprečno oceno 1,71 (rekodirana vrednost), kar kaţe na
vmesno stopnjo strinjanja s to trditvijo. Najbolje so ocenili trditev, ki se navezuje na
groţnje nadrejenega (0,55), in sicer, da se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo.

V drugem sklopu so bile trditve, ki so se navezovale na njihovo komunikacijo z
nadrejenimi. Ugotovili smo, da zaposleni v proučevanem podjetju njihovo
komuniciranje z nadrejenimi ocenjujejo zelo dobro (4,00). V povprečju gledano so
najbolj pozitivno ocenili odnos z nadrejenim in njihovo razumevanje z njim (4,26). Prav
tako je dobro oceno prejela trditev o uspešnosti pogovora (4,04) in o pravični obravnavi
(4,00). Zanimiv podatek je tudi, da so v povprečju z oceno 4,00 ocenili trditvi, ki
govorita o tem, da prejete graje razumejo kot potrebo po izboljšanju svojega dela in o
tem, da radi dajejo pobude in predloge, ker vedo, da so zaţelene. Vodstvu in nadrejenim
bi predlagali, da še naprej odprtih rok sprejemajo mnenja zaposlenih, ker so predvsem
podrejeni gonilna sila vsakega podjetja. Posebej se potreba po prejetih mnenjih
podrejenih kaţe v proizvodnih podjetjih, ker se prav oni vsakodnevno srečujejo z
delovnimi procesi, strojno opremo, s svojimi sodelavci in le oni lahko najbolje ocenijo
in podajo mnenja in predloge, kaj bi bilo v podjetju potrebno izboljšati ali dopolniti.
Lahko pa ravno podrejeni predlagajo postopke in načine optimiziranja delovnih
procesov.
V tretjem sklopu so bile zdruţene ocene osebnih lastnosti nadrejenih. V povprečju so
podrejeni svoje nadrejene ocenili z oceno 4 ali več, kar pomeni, da so se nagibali k
pozitivnim lastnostim nadrejenih. Mogoče velja izpostaviti, da so najbolje ocenili
dostopnost nadrejenih (4,35). Velikokrat se zgodi, da ima podrejeni kakšno teţavo ali pa
morda idejo v korist podjetja, pa si s teţavo oziroma idejo ne upa z besedo na dan, ker
ima občutek, da ga nadrejeni ravno zaradi svoje nedostopnosti sploh ne bo obravnaval
ali pa bo njegovo mnenje zavrgel kot nepomembno. Povprečne ocene kaţejo tudi na to,
da imajo podrejeni v izbranem podjetju občutek, da je nadrejeni samozavesten,
pravičen, komunikativen, natančen, iskren in zaupanja vreden vodja.
Trditve, ki se navezujejo na zadovoljstvo pri delu, so anketiranci v povprečju ocenjevali
precej dobro (4,00 ali več), vendar pa je v tem sklopu trditev zaznati tudi nekoliko
slabše ocene. Najprej si poglejmo, s čim so podrejeni najmanj zadovoljni. Analiza
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podatkov je pokazala, da so zaposleni v povprečju najmanj zadovoljni, ker za delo v
skupini niso pravično nagrajeni (3,52) in ker pri delu v skupini ne prispeva vsak
zaposleni enak deleţ h končno opravljeni nalogi (3,71). Tu bi bilo smiselno za vodstvo,
da bi se delo v skupini nagrajevalo proporcionalno glede na prispevan deleţ (dobro)
opravljenega dela posameznika. Razne oblike nagrajevanja so dober motivator in so
ključ do bolje opravljenega dela. Vodstvo podjetja naj zaposlenim tudi jasno predstavi
kriterije za napredovanje, ker jih morda vsi ne poznajo ravno dobro (3,66). Zagotovo
drţi, da je malo zaposlenih v katerem koli podjetju, ki bi se strinjali, da so s svojo plačo
zadovoljni, zato tudi pri tej anketi nismo dobili rezultata, ki bi potrdil, da so vsi
zaposlenih popolnoma zadovoljni s svojo plačo (3,71). Pri ocenjevanju zadovoljstva pri
opravljanju dela v podjetju so se povprečne ocene gibale med 4,00 in 5,00, kar nakazuje
na popolno strinjanje s trditvami. V povprečju so najboljše ocene pripisali zanimivosti
dela (4,60), zadovoljstva s svojimi sodelavci (4,50), medsebojnimi odnosi (4,15),
zadovoljstvo z nadrejenimi (4,19), z delovnim časom (4,49), z delovnimi prostori
(4,44), z delovno opremo (4,54) in z zaščitno opremo (4,60). Za vsako podjetje je
pomembno, kako se zaposleni počutijo v podjetju in kako ga predstavljajo zunanji
okolici, ker to pomembno vpliva na ugled podjetja. Na osnovi analize podatkov lahko
trdimo, da zaposleni v tem podjetju zelo pozitivno predstavljajo svoje podjetje drugim
in da čutijo pripadnost temu podjetju (4,64). Prav tako so mnenja, da je njihovo podjetje
konkurenčno (4,68) in da so zadovoljni z rastjo in modernizacijo podjetja (4,78).
Pri končnem oblikovanju zdruţenih spremenljivk smo s statističnim programom
izračunali povprečne vrednosti vsake posamezne spremenljivke. Zdruţeni podatki so
pokazali, da je vsaka spremenljivka dosegla povprečno oceno 4,00 ali več.
Komuniciranje nadrejenih s podrejenimi je bilo ocenjeno s srednjo vrednostjo 4,00,
komuniciranje podrejenih z nadrejenimi prav tako s srednjo vrednostjo 4,00.
Spremenljivka lastnosti vodje je bila ocenjeno nekoliko bolje, to je s srednjo vrednostjo
4,12, najboljšo oceno pa je pridobilo zadovoljstvo pri delu, in sicer srednjo vrednost
4,27. Ugotovili smo tudi, da na zadovoljstvo pri delu najbolj vpliva spremenljivka
komuniciranje nadrejenih s podrejenimi, in sicer v 46,6 odstotka. Takoj za njo sledi
spremenljivka komuniciranje podrejenih z nadrejenimi s skoraj 43,3 odstotka in kot
zadnja je lastnosti vodij, ki na zadovoljstvo pri delu vliva z 10,3 odstotka.
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Če povzamemo zgoraj zapisano, pridemo do jasne ugotovitve, da so zaposleni splošno
gledano zelo dobro ocenili vertikalno komuniciranje, torej komuniciranje vodstva z
njimi in njihovo komunikacijo z vodstvom oziroma nadrejenimi. Vodstvu podjetja bi
priporočali, da nadaljuje s takšnim odnosom do svojih podrejenih, z njimi še naprej
pogosto komunicira, jih vključuje v pogovore in jim s tem daje moţnost, da tudi sami
prispevajo k razvoju podjetja. Takšen način pripomore k boljšemu sodelovanju med
podrejenimi in nadrejenimi. Zaposlene je potrebno večkrat pohvaliti in jih za njihovo
dobro opravljeno delo tudi pošteno nagraditi. Tako pohvala kot nagrada je dobra oblika
motiviranja zaposlenih in predstavlja nov elan pri opravljanju dela.
Pri analizi rezultatov ni bilo drastično slabih ocen, vendar pri tistih trditvah, kjer je bilo
odstopanje od povprečja nekoliko večje, vodstvu podjetja priporočamo, da z raznimi
ukrepi poskušajo izboljšati zgoraj omenjene slabše rezultate. Pozitiven odnos in dajanje
zaposlenim moţnost komunikacije je zagotovo pravi ključ do uspešnega sodelovanja
med podrejenim in nadrejenim.
Omeniti velja še ugotovitve pregleda odprtih vprašanj, kjer so v veliki večini zaposleni
izrazili ţeljo po dodatnem izobraţevanju. Kratkoročno in dolgoročno gledano bi bilo za
podjetje bistvenega pomena, da ugodijo tej ţelji zaposlenih. Z njimi naj opravijo
individualne razgovore, kjer jim naj zaposleni v sproščenem pogovoru zaupajo, kaj jim
predstavlja morebitna dodatna izobrazba in kakšno znanje pravzaprav ţelijo pridobiti.
Vsekakor morajo imeti zaposleni pri tem pogovoru občutek, da podjetje pozitivno
sprejema njihove ţelje in naj jih k temu tudi vzpodbujajo. Ţe samo dejstvo, da si
zaposleni ţelijo dodatnega izobraţevanja, je lahko za vodstvo znak, da so zaposleni v
njihovem podjetju zadovoljni.

Iz vzorca 87 zaposlenih, ki so bili predvideni za anketiranje, je anketo izpolnjevalo 48
zaposlenih, kar predstavlja 55,2 odstotka prisotnost pri anketiranju. V okviru
demografskih podatkov smo anketirance spraševali po pripravljenosti dodatnega
izobraţevanja. Odgovori so pokazali, da bi se bili v skoraj 89 odstotkih pripravljeni
dodatno izobraţevati. To je pomemben pokazatelj za podjetje, kajti več kot očitno je, da
zaposleni imajo tovrstne interese. Poleg tega vprašanja je bilo postavljeno še opisno
vprašanje, kakšne vrste izobraţevanja jih zanima. Največkrat je bilo zabeleţeno
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računalništvo, tuji jeziki in pridobivanje znanja iz področja njihovega dela, torej
strojništvo, tehnološki procesi, robotika …
Glede na to, da je podjetje zelo napredno na tehnološkem področju, bi bilo smiselno
razmisliti o omogočanju izobraţevanja zaposlenim na področju računalništva. Prav tako
predlagamo organiziranje izobraţevanja tujih jezikov, kajti podjetje vedno več sodeluje
tujimi partnerji. Prvotno predlagamo podjetju, da se pogovori z zaposlenimi o njihovi
pripravljenosti in ţeljah izobraţevanja, nato pa vključitev zaposlenih v izobraţevanje za
pridobivanje ţelenega znanja.
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ZAKLJUČEK
Ţivimo v času, ko je komuniciranje eden o temeljev za medsebojno razumevanje. Ljudje
smo ustvarjeni za komunikacijo, za povezovanje in sodelovanje. Komuniciranje je
predmet raziskovanja številnih avtorjev, vsi pa pridejo do podobnih zaključkov, da je
komunikacija nujno potrebna in neizogibna tako pri delu kot v vsakdanjem ţivljenju.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo s povzemanjem stališč različnih avtorjev
ugotavljali dejstva o organizacijskem komuniciranju, predvsem smo pod drobnogled
vzeli interno komuniciranje v podjetju. Zanimalo nas je vertikalno komuniciranje, to je
potek komunikacije med nadrejenimi in podrejenimi in obratno. Ţe sam naslov
magistrske naloge nam nakazuje, da nas poleg komuniciranja zanima še povezanost letega z zadovoljstvom pri delu, zato smo v teoretičnem delu pregledali tudi literaturo, ki
se navezuje na zadovoljstvo zaposlenih pri delu.

Za potrebe raziskovalnega dela naloge smo si izbrali podjetje s 87 zaposlenimi, ki se
ukvarja s proizvodnjo delovnih strojev za gozdarstvo in je zelo napredno v smislu
tehnološkega razvoja. V anketni vzorec je bilo zajetih vseh 87 zaposlenih, ki so se v več
kot 50 odstotkih udeleţili pri izpolnjevanju anonimne ankete. Zanesljivost anketnega
vprašalnika smo ugotavljali s pomočjo Cronbach koeficienta, ki pa je pokazal, da je naš
vprašalnik zelo zanesljiv in veljaven.
Anketni vprašalnik je vseboval trditve v več sklopih, iz katerih smo nato izoblikovali
zdruţene spremenljivke, in sicer v sklopu vertikalnega komuniciranja smo izoblikovali
spremenljivki komuniciranje nadrejenih s podrejenimi in komuniciranje podrejenih z
nadrejenimi, nato lastnosti vodij in kot zadnjo zadovoljstvo pri delu. Prve tri
spremenljivke so neodvisne, zadnja, torej zadovoljstvo pri delu, pa predstavlja odvisno
spremenljivko. Z uporabo statističnega programa SPSS smo jim določili še srednje
vrednosti.
S pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta smo ugotovili, da obstaja pozitivna
povezanost med starostjo anketirancev in zdruţeno spremenljivko lastnosti vodij, saj
starejši anketiranci bolj pogosto pozitivno ocenjujejo lastnosti vodij. Prav tako smo
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ugotovili, da obstaja statistično pomembna povezanost med posameznimi zdruţenimi
spremenljivkami. Ugotovili smo, da tisti anketiranci, ki bolj pogosto pozitivno
ocenjujejo posamezno neodvisno spremenljivko, tudi bolj pogosto pozitivno ocenjujejo
preostali dve neodvisni spremenljivki in pogosteje poročajo o svojem zadovoljstvu pri
delu.
Regresijska analiza je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati odnos med odvisno
spremenljivko in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. Z regresijsko analizo smo
ugotavljali, v kolikšni meri lahko z vplivom vsake posamezne neodvisne spremenljivke
pojasnimo deleţ variance odvisne spremenljivke, torej zadovoljstva pri delu. Ugotovili
smo, da lahko z vplivom komuniciranje nadrejenih s podrejenimi pojasnimo 46,6
odstotka variance zadovoljstva pri delu, z vplivom komuniciranja podrejenih z
nadrejenimi lahko pojasnimo 43,3 odstotka variance zadovoljstva pri delu in da lahko z
vplivom lastnosti vodij pojasnimo 10,3 odstotka variance zadovoljstva pri delu.
Pri preverjanju hipotez smo si pomagali s tremi pomoţnimi hipotezami, katere smo
potrdili z analizo povezanosti – Pearsonovim korelacijskim koeficientom in s tem
ugotovili, da obstaja pozitivna povezanost med neodvisnimi spremenljivkami in
odvisno spremenljivko zadovoljstvo pri delu. S pridobljenimi rezultati regresijske
analize in potrditvijo vseh treh hipotez smo glavno hipotezo, ki se glasi »Med
vertikalnim komuniciranjem in zadovoljstvom zaposlenih pri delu obstaja povezanost«,
potrdili.
Z analizo in interpretacijo rezultatov smo prišli do zanimivih ugotovitev, ki smo jih
skupaj s priporočili za prakso predstavili v poglavju 4.7. Če strnemo naše ugotovitve,
lahko zapišemo, da so rezultati pokazali na zelo pozitivno ocenjeno mnenje zaposlenih
o vertikalni komunikaciji v podjetju in z njo povezanim zadovoljstvom pri delu. Za ta
del ocene smo vodstvu podjetja predlagali nadaljevanje s takšnim odnosom in
sodelovanje z zaposlenimi, popravke in izboljšave smo jim priporočali samo za del
trditev, ki so nakazovale na nekoliko manjše zadovoljstvo v podjetju. Za korak k še
večjemu zadovoljstvu zaposlenih naj nadrejeni večkrat pohvalijo zaposlene za dobro
opravljeno delo, naj bodo vedno odprti za sprejemanje delavčevih mnenj, naj zaposlene
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pravično nagrajujejo glede na deleţ opravljenega dela in naj jim jasno predstavijo
kriterije napredovanja.

Pri analizi povezav med posameznimi spremenljivkami smo najprej preverili, ali obstaja
statistično pomembna povezanost med starostjo in posameznimi spremenljivkami in s
tem ugotovili, da obstaja pozitivna povezanost med starostjo anketirancev in zdruţeno
spremenljivko lastnosti vodij, saj starejši anketiranci bolj pogosto pozitivno ocenjujejo
lastnosti vodij. Verjetno je to posledica tega, ker imajo starejši zaposleni več delovnih
izkušenj in morda s tem tudi nekoliko manj teţav z nadrejenimi in ravno zaradi tega
pripisujejo boljše ocene lastnostim vodij. Tukaj bi bilo smiselno vodstvu podjetja
predlagati, da z mlajšimi zaposlenimi vzpostavijo boljši stik, so jim dostopni za
pogovor, prijazni in da jim dajejo natančna navodila za opravljanje nalog.
Pri preverjanju statistično pomembne povezanost med posameznimi zdruţenimi
spremenljivkami smo prišli do ugotovitev, da obstaja pozitivna povezanost, in sicer tisti
anketiranci, ki bolj pogosto pozitivno ocenjujejo posamezno neodvisno spremenljivko,
tudi bolj pogosto pozitivno ocenjujejo preostali dve odvisni spremenljivki ter pogosteje
poročajo o svojem zadovoljstvu pri delu, torej odvisni spremenljivki.

Z regresijsko analizo smo pojasnili vpliv posamezne neodvisne spremenljivke na
odvisno spremenljivko. Ugotovili smo, da lahko z vplivom posamezne neodvisne
spremenljivke pojasnimo precej visoke odstotkovne deleţe variance odvisne
spremenljivke, torej zadovoljstva pri delu. Za vodstvo podjetja je to pokazatelj, da je
zelo pomembno, kako komunicirajo z zaposlenimi oziroma koliko dopuščajo
zaposlenim, da komunicirajo z njimi. Prav tako so pomembne lastnosti vodij, kajti kot
smo ugotovili, vse skupaj vodi k večjemu zadovoljstvu pri delu.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!

Sem študentka Fakultete za logistiko Celje. Zaključujem magistrski študijski program.
Moja zaključna naloga se nanaša na proučevanje povezanosti vertikalnega
komuniciranja z zadovoljstvom pri delu.
Pred Vami je anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so trditve,
ki se navezujejo na vertikalno komuniciranje, to je Vaša komunikacija z nadrejenimi in
komunikacija nadrejenih z Vami. V drugem delu pa so trditve, namenjene proučevanju
Vašega zadovoljstva pri delu. Hvaleţna Vam bom, če boste namenili nekaj časa in
izpolnili anketni vprašalnik.
Zagotovljena Vam bo anonimnost. Kljub temu da boste na koncu ankete podali nekaj
podatkov, ti vsekakor ne bodo razkrivali Vaše identitete in se bodo uporabili zgolj za
proučevanje moje naloge.
Z dovoljenjem gospoda Piška se bo anketa izvajala 19. 5. 2010, in sicer med
dopoldansko in popoldansko izmeno.
Zares Vam bom hvaleţna, če boste anketo izpolnili, kajti za dobro opravljeno nalogo
potrebujem čim večje število izpolnjenih anket.
Za Vaš čas in sodelovanje se Vam ţe vnaprej lepo zahvaljujem!

Lep pozdrav,
Metka Jelen

1

Spodaj so navedene trditve, na katere Vas prosim odgovorite tako, da kar v največji
meri izrazite svoje mnenje ali stališče do posamezne trditve. V vsaki vrstici označite
oceno, ki najbolj ustreza Vašemu strinjanju. Če se popolnoma strinjate s trditvijo,
označite oceno 5. Če se s trditvijo sploh ne strinjate, potem označite oceno 1. Na lestvici
je tudi moţnost ocen od 2 do 4, ki izraţajo stopnjo Vašega strinjanja s trditvami. Naj
poudarim še to, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Gre samo za navedbo Vaših
občutkov v zvezi s trditvami.
V prvem delu boste ocenjevali, kako Vaš nadrejeni komunicira z Vami in Vašimi
sodelavci in kako Vi in Vaši sodelavci komunicirate z nadrejenim. Za nadrejenega
smatrajte tisto osebo, s katero imate glede na naravo nalog, ki jih opravljate,
največ stikov (glavni mojster, namestnik …).
Legenda ocen:
Sploh se ne
strinjam
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vmesne stopnje
2

3

4

Moj šef si prizadeva za uspešno komuniciranje z nami.
V komunikaciji med njim in nami prevladuje sproščen odnos.
Nas posluša.
Nam svetuje, ko potrebujemo pomoč.
Upošteva predloge, ki mu jih dajemo podrejeni.
Ima spoštljiv odnos do nas.
Pripravljen je na pogovore z nami.
Prizadeva si za vzpostavljanje pozitivnega odnosa z nami.
Pri delu nas pogosto pohvali.
Pri delu nas pograja, če kaj ne naredimo pravilno.
Spodbuja našo ustvarjalnost.
Nas podpira pri delu.
Zaupa nam pri delu.
Prizadeva si, da nas motivira za delo.
Izpolni dogovore in obljube, ki nam jih daje.
Zahteva, da se posameznik odpove stvarem, do katerih je
upravičen.
Nam grozi.
Nas verbalno (besedno) napada.
Z viška govori z nami.
Z nami noče razpravljati.
Daje napačne – zavajajoče informacije.
Nas ţali.
Kritizira nas v prisotnosti drugih.

Popolnoma se
strinjam
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ocena
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

V kolikšni meri lahko na osnovi komuniciranja s svojim nadrejenim ocenite, da za
Vas veljajo naslednje trditve?

2

Legenda ocen:
Sploh se ne
strinjam
1

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vmesne stopnje
2

3

Popolnoma se
strinjam
5

4

Ko grem k njemu na razgovor, je najin pogovor uspešen.
V pogovoru z njim sem enakopraven sogovornik.
Imam občutek, da me obravnava pravično.
Z njim se dobro razumem.
Prejete graje razumem kot potrebo po izboljšanju svojega dela.
Rad mu dajem pobude in predloge, ker vem, da so zaţeleni.
Posluša me.

1
1
1
1
1
1
1

Ocena
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4

S svojim nadrejenim pri svojem delu komunicirate. Na naslednji lestvici označite,
kakšen je po Vaši oceni Vaš nadrejeni (označite tako, da obkrožite številko 1, če po
Vaši oceni zanj veljajo lastnosti na levi ali številko 5, če po vaši oceni zanj velja
lastnost na desni, ali katero koli številko v tem razponu, če ocenjujete, da gre za
vmesne stopnje):
Moj nadrejeni je:
nedostopen
31.
nekomunikativen
32.
neprijazen
33.
neiskren
34.
nenatančen
35.
nezaupljiv
36.
nepravičen
37.
nesamozavesten
38.
nezanesljiv
39.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

dostopen
komunikativen
prijazen
iskren
natančen
zaupljiv
pravičen
samozavesten
zanesljiv

40. Kako splošno ocenjujete komuniciranje s svojim nadrejenim? (Obkroţite
številko, ki po vaši oceni najbolj ustreza dejanskemu stanju.)
1
popolnoma
nezadovoljivo

2
nezadovoljivo

3
še kar
zadovoljivo

4
zadovoljivo

5
zelo
zadovoljivo

V naslednjem delu boste ocenjevali trditve, ki se navezujejo na Vaše zadovoljstvo,
torej kako ste Vi in Vaši sodelavci zadovoljni z delom, ki ga opravljate.
V kolikšni meri za Vas veljajo naslednje trditve? (Obkroţite številko pri posamezni
trditvi, ki po vaši oceni najbolj ustreza dejanskemu stanju.)

3

5
5
5
5
5
5
5

Legenda ocen:
Sploh se ne
strinjam
1

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Vmesne stopnje
2

3

4

Popolnoma se
strinjam
5

Zadovoljen sem na svojem delovnem mestu.
Samostojen sem pri opravljanju svojega dela.
Delo v našem podjetju mi je zanimivo.
Če bi se danes odločal, bi se ponovno odločil za to delo.
Rad delam s svojimi sodelavci.
S svojo plačo sem zadovoljen.
Pri delu v skupini vsak zaposleni enako prispeva h končno
opravljeni nalogi.
Za delo v skupini sem pravično nagrajen.
Kriterije za napredovanje poznam.
Na delovnem mestu sledim vsem spremembam, ki vplivajo na
moje delo.
Ko se pogovarjam z drugimi, jim naše podjetje predstavljam
pozitivno.
O dodatnih zadolţitvah sem dovolj zgodaj obveščen.
V našem podjetju vodje cenijo dobro opravljeno delo.
Zadovoljen sem z medsebojnimi odnosi med sodelavci.
Zadovoljen sem z odnosi z nadrejenimi.
Zadovoljen sem s svojim delovnim časom.
Menim, da sem pomemben član našega podjetja.
Podpiram idejo o uvedbi računalniške tehnologije v naše podjetje.
Menim, da je podjetje konkurenčno pred drugimi.
Zadovoljen sem z rastjo in modernizacijo podjetja.
Zadovoljen sem z delovnimi prostori.
Zadovoljen sem z delovno opremo.
Imam primerno zaščitno opremo za delo.

1
1
1
1
1
1
1

Ocena
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
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5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3 4
3 4
3 4

5
5
5

1

2

3 4
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

64. Kako splošno ocenjujete stopnjo svojega zadovoljstva na delovnem mestu?
1
popolnoma
nezadovoljen

2
nezadovoljen

3
še kar
zadovoljen

4
zadovoljen

5
zelo
zadovoljen

Za konec Vas prosim samo še za navedbo nekaterih splošnih podatkov o sebi, ki so
potrebni za raziskavo in ne razkrivajo Vaše identitete. (Obkroţite črko pred
ustreznim odgovorom oziroma vpišite podatke nad črto.)
65. Starost: ______ let
66. Izobrazba (obkroţite samo najvišjo dokončano stopnjo izobrazbe):

4

a) nedokončana osnovna

b) osnovna

c) poklicna

d) srednja
ali več

e) visoka strokovna

f) univerzitetna

67. Koliko let delovne dobe imate: ______ let.
68. Koliko časa delate v tem podjetju: _______ let.
69. Ali bi se bili pripravljeni udeležiti kakšnega izobraževanja, ki bi pripomoglo k
Vašemu osebnemu razvoju in napredovanju v podjetju (npr. strokovni seminarji,
jezikovni tečaji …)?
a) da

b) ne

70. Kakšno izobraževanje Vas še zanima (če Vas)?

71. S čim ste pri komuniciranju v vašem podjetju najbolj zadovoljni? (Prosim,
odgovorite pisno.)

72. S čim ste pri komuniciranju v vašem podjetju najmanj zadovoljni? (Prosim,
odgovorite pisno.)

73. Če v vprašalniku niste našli ustreznega odgovora ali če želite dodati še kakšno
pohvalo ali pripombo, lahko to na kratko napišete.

Zahvaljujem se Vam za potrpežljivo reševanje vprašalnika.

5

