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POVZETEK
Cilj magistrskega dela je spoznati vodenje, stile vodenja, odkriti, kakšno vodenje
prevladuje v Splošni bolnišnici Murska Sobota in kakšen vpliv ima le-to na
zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi.
Teoretični del temelji na strokovni literaturi domačih in tujih avtorjev; uporabljena je
deskriptivna metoda, s katero je najprej opredeljeno vodenje, stili, procesi in druge
sestavine vodenja, spoznamo pa tudi, kaj pomeni zadovoljstvo z delom in dejavnike,
ki imajo velik vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. V empiričnem delu, ki temelji na
anketnem vprašalniku, pa ugotavljamo zadovoljstvo zaposlenih z neposredno
nadrejenim, zadovoljstvo zaposlenih s svojim delom in zadovoljstvom z vodstvom
zdravstvene nege v obravnavani organizaciji. Analiza in rezultati raziskave so
predstavljeni v tabelah, z grafi in razpravo; postavljene hipoteze so preverjene in
prišli smo do zaključka, da so zaposleni v zdravstveni negi v Splošni Bolnišnici
Murska Sobota v veliki meri zadovoljni s svojim delom, s svojim neposredno
nadrejenim, le z vodstvom zdravstvene nege nekoliko manj. Kljub dobrim rezultatom
so podani ukrepi za povečanje zadovoljstva zaposlenih, ki bodo predstavljena tudi
vodstvu organizacije.

Ključne besede: vodenje, zadovoljstvo zaposlenih, povečanje zadovoljstva
zaposlenih
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ABSTRACT
The aim of this Master Degree is to learn about leadership and its different styles,
then to find out what kind of leadership prevails in the General Hospital Murska
Sobota and what is an influence on employees' satisfaction in health care.
The theoretical part is based on the literature of domestic and foreign authors; in this
part is used the descriptive method with which we define leadership, styles, process
and other components of leadership and we also find out what job satisfaction means
and factors that give a major impact on employees' satisfaction. In the empirical part
of this work, which is based on the questionnaire, we find out employees' satisfaction
with their superior and employees' satisfaction with the nursing leadership in this
particular organization. Analysis and survey results are presented in tables, graphs
and discussion; our hypothesis are verified and we have come to the conclusion that
employees in health care in General Hospital Murska Sobota are largely satisfied
with their work and with their superior, merely not so much with nursing leadership.
Despite good results we provide some measures for increasing employees'
satisfaction and they will be presented also to the leadership of the organization.

Keywords: leadership, employees' satisfaction, increasing employees' satisfaction
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1

Uvod

Vodenje ni nekaj, kar delate ljudem. Vodenje je nekaj, kar delate z ljudmi (Blanchard
K., 1999).
O vodenju je ţe veliko raziskanega, veliko napisanega, še več povedanega, pa še
vedno najdemo stvari, ki se dajo ali celo morajo izboljšati. Vodenje je sposobnost
vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k ţelenim ciljem. To ni enkratno dejanje,
ampak je niz večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje.
Uspešen vodja sodeluje s člani skupine v ustvarjanju ugodnega ozračja za doseganje
organizacijskih ciljev (Moţina, Rozman, Tavčar, Pučko, Ivanko, Gričar, Glas, Kralj,
Tekavčič, Dimovski, Kovač, 2002). Poznamo več stilov vodenja, toda pri vseh je
najpomembneje to, da ljudi nekam vodi, da daje smer, namen in občutek uspeha.
Naloga vodje je, da v ljudeh nenehno utrjuje prepričanje in voljo, da bodo delo dobro
izpeljali.
Znano je, da človek zmore napraviti znatno več, boljše in tudi hitreje, kot si
predstavljamo. Za dosego vsega naštetega pa je potrebno delo primerno organizirati,
izbrati prave ljudi za rešitev problema, jih postaviti v aktivno vlogo, jih spodbujati,
motivirati, pohvaliti in nazadnje tudi primerno nagraditi. Vse to se prepleta s
sposobnostjo, znanjem in veščinami, ki jih posamezniki potrebujejo za opravljanje
delovnih nalog, skupaj z organizacijsko kulturo, počutjem in odnosi v organizaciji
(Moţina, in drugi, 2002). Tako pozitivna kot negativna čustva, ki se izraţajo z
veseljem ali jezo, s sprejemanjem ali nasprotovanjem, z odkritostjo ali nezaupanjem,
so v tesni zvezi z uspešnostjo in sproščenostjo pri delu. Brez dvoma ţeli vsak
posameznik biti uspešen in zadovoljen pri svojem delu. Kako zaposlenim omogočiti,
da se bodo tako tudi počutili, pa je pomembna naloga, ali mogoče celo umetnost
vodje, ki mora voditi sebe, sodelavce in organizacijo. Tudi kakovost in odličnost sta
pojma, ki iz dneva v dan dobivata vse večji pomen pri opravljanju del in nalog. Sta
pa v veliki meri odvisna od pripravljenosti zaposlenih, kar pomeni, koliko in kako so
zaposleni motivirani in koliko so pripravljeni sprejeti pobude za kakovostno delo.
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V vsaki organizaciji, ustanovi, podjetju, pa naj bo profitno ali neprofitno, so
zaposleni eden izmed najpomembnejših členov. Zato je še kako pomembno, da se
zaposleni dobro počutijo, da ustvarjajo pozitivno vzdušje in dvigujejo ugled
organizacije ali podjetja. Nemalokrat se srečamo z vodilnimi, ki ne dajejo dovolj
spodbude za opravljeno in dobro izvedeno delo. Zavedati se moramo, da so dejavniki
razvoja vsake organizacije prav v motivaciji in stimulaciji zaposlenih za uspešno in
nadpovprečno izvedeno delo. Kako se naj ustvari in vzdrţuje zadovoljstvo
zaposlenih, je izziv, s katerim se vodilni v organizaciji morajo ukvarjati. Slednji so
tisti člen, ki s svojim delovanjem v veliki meri pripomorejo k motiviranosti
zaposlenih, k povezovanju v homogeno celoto in k ustvarjanju pozitivnega vzdušja
znotraj organizacije. Če so zaposleni zadovoljni in ustrezno motivirani, njihovo
delovanje laţje usmerjamo in so nasprotovanja ter slaba volja ob spremembah
redkejša. Motiviranje ni nujno finančne narave, nujno pa je, da so zaposleni
spoštovani, da spoštovanje tudi občutijo, da imajo moţnost razvoja, izobraţevanja,
usposabljanja, učenja, da potem svoje delo opravijo najbolje. Zadovoljstvo
zaposlenih je ključni dejavnik dolgoročnega uspeha in ugleda organizacije.
Skozi magistrsko delo bomo spoznali različne teorije in modele vodenja. Srečali se
bomo z modelom osebnih značilnosti; z modelom vedenja vodje, ki vključuje teorijo
x, y in z; model dveh univerz, ki vključuje skrb za ljudi in skrb za naloge; z modelom
mreţnega vodenja, kjer gre za usmerjenost k ljudem ali k nalogam; s situacijskimi
modeli, to so: Fiedlerjev kontingenčni model, Herseyov in Blanchardov situacijski
model vodenja, model vodenja 4D, Housejev model poti in ciljev, participativni
model vodenja ter s transformacijskim in transakcijskim modelom vodenja.
Prav tako pa bi spoznali vodenje področja zdravstvene nege v Splošni bolnišnici
Murska Sobota (SBMS), stile vodenja, ki se pojavljajo in posledično zadovoljstvo
zaposlenih z vsem naštetim. S pomočjo opravljene raziskave bomo ugotovili
dejansko stanje, kar se tiče zadovoljstva zaposlenih, njihove moţnosti razvoja in
izobraţevanja, ustreznega motiviranja in podatke predstavili vodstvu zdravstvene
nege v omenjeni organizaciji ter predlagali ukrepe za izboljšanje stanja.
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2

Namen in cilji

2.1 Namen
Namen raziskovanja je spoznati, s kakšnim stilom vodenja se srečujemo v SBMS in
ali je le-ta odvisen od situacije znotraj organizacije ali pa ima na stil vodenja vpliv
tudi zdravstveni sistem na drţavni ravni. Prav tako bi ugotavljali zadovoljstvo
zaposlenih z managementom in vodenjem, če imajo zaposleni moţnost razvoja in
izobraţevanja, če so ustrezno motivirani in če se čutijo spoštovani pri svojem delu ter
poklicu.

2.2 Cilji
Cilji v teoretičnem delu:
-

pregled strokovne literature domačih in tujih avtorjev na obravnavano temo,

-

pregled raziskav in ugotovitev na obravnavano temo,

-

opredeliti vodenje in spoznati stile, proces in sestavine vodenja,

-

opredeliti zadovoljstvo z delom,

-

spoznati, kaj vse vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.

Cilji empirične raziskave:
-

ugotoviti, ali so zaposleni motivirani za svoje deli,

-

ugotoviti, koliko zaposlenim pomeni osebni razvoj in izobraţevanje,

-

ugotoviti, kakšen je obstoječi stil vodenja in kakšnega si zaposleni ţelijo,

-

ugotoviti, ali obstajajo povezave med stilom vodenja in zadovoljstvom

zaposlenih,
-

glede na rezultate raziskave bomo predlagali ustrezne ukrepe za izboljšanje

vsega naštetega.
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2.3

Predpostavke in omejitve magistrskega dela

Predpostavke:
-

predpostavljali smo, da je na področju vodenja in zadovoljstva dovolj

strokovne literature in virov domačih in tujih avtorjev, ki nam bodo omogočili
zaključiti zadano nalogo,
-

predpostavljali smo, da nam bodo dosegljivi tudi interni viri organizacije, v

kateri je raziskava potekala,
-

predpostavljali smo, da nam bo organizacija omogočila izvedbo raziskave in

to potrdila s pisnim dokazilom,
-

predpostavljali smo, da vseh stvari o vodenju in zadovoljstvu pri delu ne

bomo mogli zajeti in predstaviti,
-

predpostavljali smo, da bomo z anonimnim vprašalnikom ugotovili, kakšno je

zadovoljstvo zaposlenih v obravnavani organizaciji in kaj vse vpliva nanj,
-

predpostavljali smo, da bodo zaposleni pripravljeni sodelovati in da bodo

podali realne odgovore,
-

predpostavljali smo, da bomo z rezultati raziskave ugotovili, kakšne ukrepe

organizacija lahko izvede za izboljšanje stanja, če bo to sploh potrebno.
Omejitve:
-

pri raziskavi smo se omejili na zaposlene/strokovne sodelavce zdravstvene

nege, to so: zdravstveni tehniki, srednje medicinske sestre in diplomirane medicinske
sestre,
-

omejitev predstavlja tudi, da vsi anonimni vprašalniki ne bodo vrnjeni in v

celoti, ali pravilno, izpolnjeni,
-

omejitev predstavlja tudi, da moramo rezultate raziskave predstaviti vodstvu

obravnavane organizacije.
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TEORETIČNI DEL
3

VODENJE

3.1

Opredelitev vodenja

Pogosto se dogaja, da besedo vodenje uporabimo kot prevod besede management in
na tak način govorimo o vodilnih delavcih. Vodenje kot prevod angleške besede
»leadership« je pomensko oţji pojem od managementa in je sestavni del procesa
managementa. Zelo na splošno lahko opredelimo vodenje kot »usmerjanje
sodelavcev z vplivanjem na njihovo obnašanje kot tudi interakcije v in med
skupinami za doseganje in uresničitev postavljenih ciljev« (Kovač, Mayer &
Jesenko, 2004).
Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k ţelenim ciljem.
V skladu s tem nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak je niz
večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in sprejemanje. Uspešen
vodja sodeluje s člani skupine v ustvarjanju ugodnega ozračja za doseganje
organizacijskih ciljev. Toda biti dober vodja ne pomeni vedno biti dober manager.
Ţeleno je, da bi bilo oboje zdruţeno v eni osebi, to je v managerju (Moţina, in drugi,
2002).
Če ţelimo danes pri svojem delu biti uspešni, najbrţ ni bolj pomembne teme, kot je
vodenje. Koncept vodenja se neprestano razvija v skladu s spreminjanjem potreb
organizacije. Pri vodenju izstopajo ljudje, vplivi in cilji. Vodenje se pojavlja med
ljudmi in vključuje uporabo vpliva za dosego cilja. Ta definicija izraţa idejo, da se
vodenje pojavlja med ljudmi, je dinamično in vključuje porabo moči (Dimovski,
2000).
Vsi se moramo zavedati, da vodenje ni nekaj, kar nam je dano samo po sebi, da ni
stvar genetike, ampak si moramo voditeljsko pozicijo vedno prisluţiti. Skoraj vsak
posameznik lahko ob ustreznem izobraţevanju in treningu postane dober vodja.
Potreba in ţelja po novih znanjih vsakega človeka sili k permanentnemu
izobraţevanju, za vodilne je pa to nuja. Dober vodja se vedno uči in pridobljena
5

znanja uporablja pri svojem delu. Številni vodje mislijo, da je njihova edina naloga
zagotoviti uspešno izvajanje nalog, drugi mislijo, da je najpomembneje ustvarjati
dobre medsebojne odnose, tretji, da je njihova naloga prevzemati celotno
odgovornost za sprejete cilje in vsakdo najbrţ pri vsem naštetem misli, da je njegov
način vodenja pravilen. Prispevek vodje k uspešnosti organizacije je zagotovo
ustrezno motiviran sodelavec, ki dosega pričakovane standarde uspešnosti. Vir
motivacije izhaja iz sodelovanja z vodjem, ki je dovzeten za novosti, ideje, ki je
iskren, pošten, odgovoren, dostopen, ki prepoznava doseţke in dobro delo. Vse
našteto vpliva na odnose med zaposlenimi, ki povezujejo samo organizacijo. Zelo
pomembni so odnosi med nadrejenimi in njihovimi sodelavci, ker pogosto se
uresničuje rek, da ljudje vstopajo v organizacijo, odhajajo pa zaradi ljudi oziroma
vodstva. Poleg tega zaposleni ostajajo dlje v organizaciji, kjer sodelavci delijo teţnjo
po kakovostnem delu in kjer obstaja med sektorsko timsko delo.
Pri vodenju gre torej za proces, v katerem vodja s svojimi sposobnostmi, osebnimi
lastnostmi in znanjem vpliva na ljudi, da bi vzajemno dosegli dogovorjene cilje.

3.2

Sestavine vodenja

Osnovne štiri sestavine vodenja so vodja, skupina, člani in okolje. O vodenju lahko
govorimo le, če kdo vpliva na druge tako, da delujejo. Sporazumevanje med vodjo in
skupino mora zadovoljiti obe strani. Če si člani vodjo izvolijo, se prostovoljno
podredijo in sprejmejo njegova navodila. V takem primeru člani dovolijo, da
namesto njih odloča vodja in potem ravnajo po prejetih smernicah. Najprej pa je
potrebno zgraditi zaupanje med vodjo in člani skupine, nato slednjim dati več
samostojnosti, da lahko odločajo. Vodje se na to morajo čim bolje pripraviti, člani
namreč raje sledijo vodji, če občutijo, da »vodje vedo, kaj hočejo«. Nazadnje dobri
vodje spodbujajo člane k prevzemanju tveganja, ker strah pred napakami ne sme biti
nikdar tako velik, da sodelavec ne bi poskusil delati malo drugače (Moţina, in drugi,
2002).
Naloga vodje je, da usklajuje navedene sestavine vodenja v smiselno produktivno
celoto, kot prikazuje slika:
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Slika 1: Okolje v organizaciji

Vir: (Moţina, in drugi, 2002)

Kjer se krogi med seboj prekrivajo, so najpogostejša navzkriţja med cilji vodje,
pričakovanji posameznikov in potrebami skupine.
Vse to se interakcijsko povezuje s spremenljivkami iz okolja v organizacijo, in sicer:
-

Struktura: obstajajo strukture, ki dopuščajo veliko osebne svobode in druge,

ki tega ne dopuščajo. Govorimo o centraliziranih in decentraliziranih sistemih.
Organizacija ima lahko več ravni vodenja ali pa je bolj ploska brez hierarhije.
-

Tehnologija: nekatere tehnologije so trţno določene glede programov in

postopkov, druge dopuščajo svobodo.
-

Dela in naloge: delovni postopki in naloge so lahko točno določeni, lahko pa

so delno prepuščeni posamezniku, da si oblikuje svoj način in sistem dela.
-

Kultura in ozračje: gre za značilen vzorec ţivljenja, vrednotenja, počutja in

razpoloţenja v organizaciji, ki je rezultat tradicije in neposrednih dogodkov. Ti
vplivajo na delo in ljudi, zato mora vodja te dejavnike upoštevati (Moţina & al.,
2002).
Temeljne naloge vodje so torej: prvič, da se zaveda, kaj vse vpliva na vodenje,
drugič, da aktivno usmerja dogajanja in tretjič, da skuša doseči sinergijo učinkov
med posamezniki, skupino in dejavniki okolja.
7

3.3

Sposobnosti vodenja

Vodja je uspešen le, če ima ustrezne sposobnosti, znanja, interese, osebnostne
lastnosti, vizijo, intuicijo in še kaj; vse skupaj bi lahko imenovali, da vodja mora
imeti moč, ki ga vodi le k uspehu. Če vodja ima vse naštete lastnosti, je pri svojem
delu uspešen ne glede na organizacijo, v kateri je, ne glede na posameznike ali
skupine, ki jih vodi in cilje, ki jih mora doseči, ne glede na organizacijsko kulturo,
vzdušje, uspešnost ali značilnosti delovnega procesa.
Moč, vpliv in kontrolo mora vodja znati deliti s sodelavci. Na tak način pritegne
člane skupine k odločanju, le-ti dobijo občutek pripadnosti organizaciji, občutek da
obvladujejo situacijo in samega sebe. Vse skupaj zadovoljuje temeljne človeške
potrebe po doseţkih, veča se samospoštovanje in moţnost osebnega razvoja. Na tak
način postane delo za sodelavce zanimivo in stimulativno (Moţina, in drugi, 2002).
Suvereno, hitro in pravilno odločanje nam pove, kakšen je vodja, kakšna je njegova
samopodoba, kakšne so njegove vrednote, če pozna vizijo, poslanstvo in cilje
organizacije. Če vse našteto dopolnjuje sposobnost intuitivnega uma, uspeh ne more
spodleteti. Intuicija je sposobnost, ki nam pomaga, da ravnamo v vsaki situaciji
pravilno. O pomenu in vlogi intuicije pri odločanju govori tudi izjava Henryja Forda:
»Svojo intuicijo imam za eno najpomembnejših prvin v procesu razmišljanja, ki me
vodi do vpogleda in odločitve.« (Kralj, 1997).
Vizija je lahko, ali celo mora biti, preprosta, stvarna, ki uspešno koristi porabnikom,
ne pomeni vedno, da gre za nov izviren cilj. Vizija je sposobnost predstavljati si
drugačno, boljše stanje in poti za uresničevanje le-tega (Moţina, in drugi, 2002).
Vizija organizacije, ki je obravnavana v magistrskem delu, je predstavljena v petih
besedah: skrb, strokovnost, humanost, strpnost, prijaznost.
Poznavanje samega sebe in skladnost vrednot so stvari, ki jih vodja mora poznati. Če
človek pozna samega sebe, je sposoben ugotoviti in poznati svoje prednosti in
pomanjkljivosti in tako presegati svoje slabosti. Pomembna je povratna informacija
od nadrejenih in sodelavcev, ki daje moţnost za večji vpogled v poznavanje samega
sebe. Skladnost vrednot pomeni, da je vodja po eni strani sposoben razumeti
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pomembna organizacijska načela za vrednote organizacije in po drugi strani
odkrivati vrednote zaposlenih in jih zdruţiti v skladno celoto (Moţina, in drugi,
2002).

3.4

Vodenje in moč

Vodilni delavci morajo poleg hotenja po doseţkih imeti tudi visoko ţeljo po moči,
ţeljo po vplivanju na ljudi. Velika napaka dobrih strokovnjakov je, da potem, ko
postanejo vodje, še vedno ţelijo večino stvari opraviti sami. S tem stvari zaradi
pomanjkanja časa začnejo opravljati slabše, poleg tega pa s tem slabo vplivajo na
sodelavce, ki se pri tem počutijo odveč (Vroom & Deci, 1992).
Moč se nanaša na potencial, ki ga ima vodja, da vpliva na vedenje sodelavcev.
Poznamo več vrsti moči (Daft & Noe, 2001):
-

Legitimna moč izvira iz poloţaja, ki ga ima vodja v organizacijski hierarhiji.

-

Moč nagrajevanja izvira iz moţnosti vodje, da sodelavce nagrajuje;

nagrajevanje je lahko v materialni ali nematerialni obliki, kot so: ustreznejše delovno
mesto, dopust v skladu ţelja, napredovanje, dodatki pri plači in podobno.
-

Moč pritiska izhaja iz bojazni in strahu sodelavcev pred kaznijo. Vodja, ki

privolitev dobiva na ta način, uporablja različne vrste pritiska in sankcij. Pogosto se
namesto izboljšanja pojavijo negativne oblike vedenja, sprenevedanje, včasih celo
ponarejanje poročil o storilnosti pri delu.
-

Referenčna moč izhaja iz identifikacije sodelavcev z vodjo. Sodelavci ţelijo

biti podobni vodji, le-ti pa imajo velikokrat precejšen ugled in karizmatično
osebnost.
-

Ekspertna moč izvira iz specializiranega, strokovnega znanja vodij, ki je

lahko ozko omejeno na področje dela ali pa široko in zajema dejavnost nekega
področja ali celotne organizacije.
Kakšno moč kdaj uporabiti, je precej odvisno od osebnosti samega vodje, zagotovo
pa na izbiro moči vpliva poloţaj, v katerem se znajdemo, okolje, v katerem smo,
delo, odnosi in osebnosti naših sodelavcev. Kar se tiče uresničevanja del in nalog na
delovnem mestu je bolje, da vodje uporabljajo referenčno in ekspertno moč. Pri
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uporabi moči pritiska bo zagotovo prišlo do upiranja, je pa dobrodošla in učinkovita
v kriznih situacijah, kadar ni drugega izhoda. Moč nagrajevanja predstavlja
sodelavcem veliko motivacijo, ker posledično in na dolgi rok pomeni tudi finančno
izboljšavo.

3.5

Vodenje in čustva

Vsak človek drugače reagira in odgovarja na situacije, razmere, dogodke, s katerimi
se srečuje, različno izraţa svoja čustva. Nekateri ljudje takoj začutijo »kemijo«, takoj
vedo, s kakšno osebo imajo opravka oziroma če se bodo s to osebo razumeli ali ne.
Čustva so neločljiv del nas samih in pomenijo naš odgovor na neko dogajanje.
Situacije, kjer so vključeni vodje in sodelavci, so lahko polne napetosti, ni pa nujno.
Vodje planirajo, organizirajo, vodijo in izvajajo kontrolo dela. Zato skoraj vedno
pride na neki točki do »kratkega stika« in čustva izbruhnejo na obeh straneh. V
takšnih primerih se vodje morajo znati obvladovati, znati obnašati, znati
komunicirati, poznati morajo svoje sodelavce in biti previdni, da koga ne
prizadenejo.
Vodje morajo vedeti, da je vodenje samega sebe pogoj za vodenje drugih. Ţe tu se
srečajo s svojimi čustvi. Pri vodenju sodelavcev se čustveni odnos do sodelavca sreča
s sodelavčevim čustvenim odnosom do sebe (Adizes, Moţina, Milivojević, Svetlik &
Terpin, 1996).
Čustva vedno pomenijo odziv osebe na zaznavanje, dogajanje v socialni okolici, ki je
lahko prijetno ali neprijetno. Zelo pogosto je omenjena tudi čustvena inteligenca, ki
jo opredeljujemo kot zmoţnost opazovanja, razumevanja in spremljanja svojih ter
čustev drugih ljudi in se na njih uspešno odzivati (Moţina, in drugi, 2002).
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4 STILI VODENJA
4.1

Modeli osebnih značilnosti

Modeli osebnih značilnosti so modeli o vodenju, temelječi na domnevah, da posebne
osebnostne, socialne in telesne značilnosti določajo vodjo (Moţina, in drugi, 2002).
Osnova je domneva, da so za uspešno vodenje pomembne osebne, socialne, delovne
in fizične lastnosti vodje. Prednost naj bi imeli višji, mlajši, lepši, prilagodljivi,
čustveno stabilni, samozavestni, olikani, prikupni, popularni, izobraţeni, ambiciozni,
iniciativni in odgovorni. Na podlagi navedenih lastnosti nobena študija ni našla
povezave, ki bi dokazovale, do so ljudje s takimi lastnostmi v vsakem primeru tudi
dobri vodje (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
Navedene trditve bi si lahko razloţili tako, da se vodje ţe rodijo, da vse potrebne
lastnosti ima vodja ţe prirojene. Teţko bi rekli, da bo nekdo, ki je velik, star okoli
štirideset let in simpatičnega videza, uspešen vodja. Večino stvari se lahko naučimo,
zagotovo so pa komunikativnost, samozavest, odgovornost in druge stvari, ki
pripomorejo k uspešnemu vodenju. Ti modeli preveč poudarjajo telesne in
osebnostne značilnosti. Upam si trditi, da telesne značilnosti nimajo nobene
povezave z uspešnim vodenjem, hitreje bi se našla katera od osebnostnih značilnosti,
ki pripomore, da je vodja uspešnejši in boljši pri svojem delu.

4.2

Modeli vedenja vodje

4.2.1 Teorija X in teorija Y
To sta McGregorjevi teoriji. Sklepanje teorije X se nanaša na človeka, ki ga
obravnava klasična teorija avtokratske organizacije, sklepanje teorije Y pa je, da je
vodenje uspešnejše pri doseganju ekonomskih ciljev, če so potrebe posameznikov
usklajene s potrebami in cilji organizacije. Teorija Z vsebuje minimum hierarhične
kontrole in opredeljene individualne ter organizacijske cilje. Občutiti je sodelovanje
med vodilnimi in delavci (Moţina, 1992).
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Pri teoriji X so nadrejeni oziroma vodje prepričani, da so njihovi sodelavci brez
motivacije, ali pa je edina motivacija denar, da so brez delovnih navad, da so
neelastični pri svojem delu in zato uporabijo avtokratski način vodenja. Torej vodja
odločitve sprejema sam, naloge ukazuje, zahteva, da se dosegajo določeni standardi,
sodelovanja, samostojnosti pri sodelavcih ni. Ve se, kdo je glavni, kdo odloča in kdo
je podrejen in kdo izvaja. V normalnih razmerah takšen način deluje prej zavora kot
spodbuda k učinkovitosti.
Teorija Y vsebuje pozitivne predpostavke o zaposlenih in vodje uporabijo
participativen način vodenja, gre za nasprotje teorije X. Vodja v odločitve aktivno
vključuje sodelavce, jih zna motivirati, se posluţuje strokovne avtoritete in osebne
karizme, kar ima za posledico večje zadovoljstvo pri delu in posledično večjo
učinkovitost. Menim, da ni potrebe po razpravi, katero teorijo imajo zaposleni rajši.
V slednji so zaposleni zagotovo bolj zadovoljni, ker v njej najdejo moţnost za
sodelovanje, samostojnost, so bolj samozavestni in motivirani.

4.2.2 Model dveh univerz
Raziskovalci univerze Ohio State so ţeleli identificirati tiste dimenzije obnašanja
vodij, ki najbolj vplivajo na njihove odnose s podrejenimi (Daft, 2010). Preučevali
so, kako vodje prenašajo navodila za delo na svoje sodelavce. V istem času so
vodenje preučevali na Univerzi v Michiganu. Ti so ugotavljali, kakšno vedenje vodij
prispeva k večjemu učinku (Moorhead & Griffin, 1998).
Na prvi univerzi so iz zbranih odgovorov izluščili dva sloga vodenja: skrb za ljudi in
skrb za naloge. Način vodenja, skrb za ljudi, poudarja poloţaj, ozračje, medsebojno
sodelovanje in delovne razmere zaposlenih. V tem primeru vodja išče ustrezne poti,
da bi zastavljene cilje dosegli in bili zadovoljni z doseţki. Legitimno moč in moč
prisile uporablja zelo malo ali sploh ne (Moţina, in drugi, 2002).
Iz vsega navedenega lahko zaključimo, da vodja ne pozabi pohvaliti svoje sodelavce,
da je dostopen, prijazen, ne konflikten, da nima prevelikih zahtev in pomaga
posamezniku pri njegovih osebnih teţavah. Brez dvoma si zaposleni takšnega
vodenja ţelijo, pogosto ob tem uveljavijo svoje koristi, vendar ni nujno, da so
pozitivne narave.
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Način vodenja, skrb za naloge, poudarja aktivno načrtovanje, organiziranje in
nadziranje nalog. Vsak zaposleni ima natančno določene naloge in standarde, ki jih
mora doseči, vodja informira zaposlene o zahtevah dela in spodbuja k ravnanju po
enotnih postopkih (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
V tem primeru sigurno pogosteje prihaja do konfliktov in nezadovoljstva s strani
zaposlenih. Se pa pojavijo situacije, ko je to edini pravi način vodenja. Najuspešnejše
vodenje je sigurno mešanica obeh načinov vodenja, tako skrbi za ljudi kot skrbi za
naloge.
Kot navaja Moţina (2002), so rezultati raziskovanja na Univerzi v Michiganu bile
podobne. Opredelili so vedenje vodij kot usmerjeno k proizvodnji ali k ljudem. V
prvem primeru vodje postavljajo delovne standarde, merila, organizirajo in nadzirajo
delo. Tisti, ki so usmerjeni k ljudem, spodbujajo ljudi k sodelovanju, soodločanju in
skušajo na vsak način zagotoviti ugodno ozračje in zadovoljstvo pri delu. V študiji so
odkrili precejšnjo povezanost med usmerjenostjo k ljudem in storilnostjo. Kot smo ţe
omenili, je kombinacija obeh načinov vodenja najboljša, torej vodja mora najti eno
srednjo pot in se prilagajati situaciji, ki jo samo delo in delovni pogoji prinesejo.

4.2.3 Model mrežnega vodenja
Tukaj se uporabijo ugotovitve in spoznanja iz modela dveh univerz (Daft, 2010). Pri
modelu mreţnega vodenja gre za vrsto kombinacij usmerjenosti vodje k ljudem in/ali
k proizvodnji. Vodja s tem ţeli najti eno ravnovesje med obema usmeritvama. Ta
model ţe prikazuje, da noben način vodenja ni najustreznejši. Z zadnjo trditvijo je
dana osnova za situacijske modele.
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Slika 2: Mrežno vodenje

Vir: (Moţina, in drugi, 2002)

Slika prikazuje mreţni model. Pet točk v modelu predstavlja pet stilov vodenja.
Vodoravna lestvica meri usmerjenost k proizvodnji, navpična usmerjenost k ljudem.
Oznaka 1/1 pomeni, da vodja ni aktiven, da se izogiba odgovornosti, je nemočen, da
ni usmerjen niti k proizvodnji niti k ljudem. Oznaka 1/9 prikazuje visoko
usmerjenost k ljudem in nizko skrb za delovne naloge. V takem ozračju je prijetno
opravljati dela in naloge, vprašljivi pa so rezultati dela. Vodenje z oznako 9/1
poudarja veliko usmerjenost k nalogam. Vodje v tem primeru zaposlene silijo k delu
in doseganju načrtovanih ciljev, uporabljajo predvsem avtokratski stil vodenja.
Srednja pot je označena s 5/5. Ta način vodenja omogoča uravnoteţeno stanje med
potrebami zaposlenih in zahtevami organizacije, veliko avtorjev ga označuje kot
najustreznejšega. Oznaka 9/9 pomeni visoko usmerjenost k ljudem in k proizvodnji.
Temu bi lahko rekli idealno stanje, kjer si zaposleni med seboj zaupajo, sodelujejo,
so povezani med seboj in posledično uspešni ter zadovoljni s svojim delom (Robbins,
2001).
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Najboljše vodenje po modelu mreţnega vodenja leţi na diagonali oznake 1/1, 5/5 in
9/9 = nemoč – srednja pot – timsko delo. Pomanjkljivost slednjega vodenja je, da
učinkovitost stilov vodenja ni bila potrjena z empiričnimi raziskavami, je pa zelo
pomembno za razvoj teorij o vodenju (Robbins, 2001).

4.3

Situacijski modeli

Empirično preučevanje v okviru situacijskih modelov poteka na temelju
predpostavke, da je stil vodenja odvisen od povezave med skupino, nalogo in
vodstveno situacijo. Torej različne skupine in situacije zahtevajo različen stil
vodenja. Ne obstaja samo eden najboljši način vodenja in tudi ni nobenega velikega
voditelja, ki bi bil v vseh situacijah uspešen ter učinkovit (Kovač, Mayer & Jesenko,
2004).
Torej situacijski modeli trdijo, da so situacije tiste, ki določajo način vodenja.
Uspešno vodenje in učinkovitost pri opravljanju delovnih nalog pa zahteva zrelost
članov v skupini, skupno odločanje, moramo poznati potrebe zaposlenih in vedeti,
kako zapletene delovne naloge so sposobni obvladovati, pomembni so medsebojni
odnosi in osebne značilnosti vodje, dobro je poznati vir moči vodje in izraţanje lete.

4.3.1 Fiedlerjev kontingenčni model
Ideja Fiedlerja in njegovih sodelavcev o tem, kako povezati stile vodenja s situacijo,
v kateri se nahaja organizacija, je preprosta: za vsako organizacijo je treba poiskati
ustreznega vodjo, managerja – tistega, katerega moţnosti za uspeh so v dani situaciji
največje (Williams, 2009). To ujemanje je mogoče doseči z ugotovitvijo stila
vodenja in situacije, v kateri se organizacija nahaja (Dimovski & Penger, 2008).
Vodja mora torej svoj način dela prilagoditi situaciji. Vedeti mora, kakšen način
uporablja, mora ga analizirati, če je primeren za nastalo situacijo in šele nato
ukrepati. Nekako mora doseči usklajenost med nastalo situacijo in načinom vodenja.
Vedno ima moţnost spremeniti situacijo ali vodenje, pogosteje je laţje in
enostavneje spremeniti način vodenja oziroma se prilagoditi situaciji, kot pa riniti
glavo skozi zid.
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Fiedler je v svojem modelu opredelil spremenljivke, ki so v pomoč pri odločanju, ki
so vzete iz delovne situacije in ki govorijo, kateri način vodenja bi bil najboljši, in
sicer (Dimovski & Penger, 2008):
-

odnos skupine do vodje,

-

zapletenost dela in

-

vir poloţajne moči vodje.

V odnosu skupine do vodje govorimo o tem ali je vodja čuti spoštovanje s strani
sodelavcev in mu ni treba uporabljati moči pritiska ali pa mu nasprotujejo in se mora
zanašati le na avtoriteto. Zapletenost dela pomeni, ali je to preprosto, rutinsko in so
ţe napisani delovni standardi, ki jih je potrebno upoštevati in na katere se vodja
lahko sklicuje. Lahko pa je delo zapleteno in ga mora vodja razloţiti z vsemi
moţnimi izvedbami in vnaprej določenimi postopki. Tukaj je delo vodje precej
zahtevno in se medsebojni odnosi lahko hitro spremenijo. Tretja spremenljivka nam
pove, koliko legitimne moči ima vodja; če ima močno pozicijo, bo na svoje
sodelavce lahko precej vplival, če te nima, mora uporabiti referenčno in/ali ekspertno
moč, seveda, če ju ima.
Kot v ţe prej opisanih modelih tudi Fiedlerjev kontingenčni model omenja vodje, ki
so usmerjeni k odnosom in vodje, ki so usmerjeni k delu. Prvi poudarjajo iskrenost,
prijaznost, odkritost, slednji pa na medsebojne odnose ne dajo veliko, za njih je
pomembno, da je delo dobro opravljeno in cenijo pridnost, ubogljivost, natančnost
pri delu in podobno.
Fiedlerjev model predstavlja nov pogled na vodenje, kjer ne obstaja dober vodja ali
slab vodja. Stanje, situacijo je treba preučiti, jo analizirati in se ji prilagoditi in/ali
prilagoditi vodenje. Nekateri vodje se v določeni situaciji laţje znajdejo kot drugi in
obratno, zato bi moral vrhnji management mogoče razmišljati, kaj bi bilo bolje,
pametneje, ceneje, laţje: spremeniti situacijo ali zamenjati vodjo.

4.3.2 Herseyov in Blanchardov model
Daft (2010) navaja, da model poudarja zmoţnost vodje, da se prilagaja
spreminjajočim se situacijam, istočasno pa ponuja različne kombinacije nadzornega
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in podpornega načina vedenja vodje, pri katerih je izbira odvisna od stopnje zrelosti
članov skupine .
Nadzorno vedenje označuje enosmerno komuniciranje med vodjo in člani. Vodja
natanko pove, kaj je treba narediti, kdaj, kje in kako delati, on je tisti, ki sestavlja,
nadzira in kontrolira člane skupine (Moţina, in drugi, 2002).
Podporno vedenje označuje dvosmerno komuniciranje, vodja v tem primeru posluša,
spodbuja in priteguje člane skupine v proces odločanja ter jim pomaga pri
opravljanju nalog (Moţina, in drugi, 2002).
Zrelost skupine je sposobnost članov skupine za doseganje zastavljenih ciljev in
prevzemanje odgovornosti za njihovo uresničevanje. Pri zrelosti ni pomembna
starost, ampak samo delo. Zaposleni niso enaki po zrelosti, ker se ta spreminja glede
na specifične naloge, ki jih opravljajo.
Poznamo štiri načine vodenja, ki je odvisno od nadzornega in podpornega vedenja
vodje in se spreminja glede na stopnjo zrelosti članov skupine (Blanchard, Zigarni &
Zigarni, 1995), in sicer:
-

Direktivni način: vodja daje jasna navodila za delo in natančno nadzoruje

izpeljavo naloge.
-

Mentorstvo: še vedno se čuti direktivni način, vendar je čedalje več

samostojnosti s strani članov skupine, vodja še vedno svetuje, pomaga in nadzoruje,
saj je odgovoren za izvajanje nalog.
-

Sodelovanje: vodja prisluhne zaposlenemu, z njim sodeluje in pomaga pri

odločitvah, da svoje sposobnosti in pridobljeno znanje zaposleni uporabi v največji
moţni meri.
-

Pooblaščanje: vodja ustrezen del odgovornosti za sprejemanje odločitev in

reševanje teţav prenese na svoje podrejene in tako slednji sam odloča o tem, kako,
kje in kdaj bo opravil svoje delo.
Opisan situacijski model vsebuje predvsem značilnosti podrejenih, ne pa tudi
značilnosti vodij. Vodja mora previdno ovrednotiti podrejene in uporabiti potrebni
stil, torej šele nato govoriti, predajati, sodelovati ali delegirati. Če vodja uporabi
17

primeren način, pomaga pri rasti usposobljenosti članov in pri tem tudi sam razvija in
spreminja svoj način dela.

4.3.3 Model vodenja 4D
Učinkovitost pomeni delati stvari na pravi način, izpolnjevati dolţnosti, reševati
probleme, uspešnost pa pomeni delati prav, dosegati rezultate in povečevati dobiček.
Z vidika učinkovitosti vodenja izhaja model vodenja 4D.
Model poudarja dva elementa v vedenju vodij: usmerjenost k odnosom do
sodelavcev in usmerjenost k nalogam. Iz različnih kombinacij obojega pridemo do
štirih načinov vodenja (Moţina, in drugi, 2002):
-

Zdruţevalni vodja je močno usmerjen tako k odnosom kot k nalogam,

usmerjen je v prihodnost. Zagovarja timsko delo in se enači s podrejenimi. Ta način
je najprimernejši za dela, pri katerih morajo člani skupine tesno sodelovati.
-

Zadrţani vodja je skromno usmerjen tako k odnosom kot k nalogam. Vodja

popravlja napake podrejenih, je nekomunikativen, verjame v moč postopkov in
pravil. Primeren je za administrativna, statistična, računovodska in podobna dela.
-

Zavzeti vodja je močno usmerjen k odnosom, naloge so postavljene na stran.

Je odprt do sodelavcev, rad se pogovarja, spodbuja druge, v medsebojnih odnosih je
ekspert, spore spretno ublaţi in je primeren za vodenje strokovnih del, kjer vsak
pozna svoje delo in kjer prevladujejo profesionalni standardi.
-

Prizadevni vodja poudarja usmerjenost k nalogam, zalo malo k odnosom, zato

se vede gospodovalno. Sodelavce ocenjuje po sposobnostih in delovnih rezultatih ter
je neuspešen na poloţajih, kjer ima malo oblasti. Primeren je za delo, kjer je
potrebno dajati veliko navodil.
Vodje pogosto uporabljajo različne načine vodenja oziroma različne kombinacije leteh. Zagotovo je vsak način v določeni situaciji primeren, vodja le mora oceniti
situacijo, uporabiti primeren način in tako mu učinkovitost ter uspešnost pri delu ne
moreta uiti.
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4.3.4 Housejev model poti in ciljev
Model poudarja, da uspešni vodje s tem, ko jasno opredelijo naloge, ţe odstranijo
ovire na poti k visokim doseţkom, hkrati pa omogočajo večje zadovoljstvo pri delu.
Pomembno je, da vodja upošteva potrebe, sposobnosti oziroma lastnosti zaposlenih
in tudi značilnosti dela.
Housejev model poti in ciljev je situacijski model vodenja, ki poudarja, da uspešni
vodje opredeljujejo pot in načine dela, s pomočjo katerih zaposleni dosegajo visoko
storilnost in zadovoljstvo pri delu (Moţina, in drugi, 2002).
Tudi tukaj mora uspešen vodja izbrati način vodenja glede na razmere in potrebe
članov skupine. Model loči štiri načine vodenja:
-

Izzivalni način uporablja vodja, ki postavlja razmeroma visoke, izzivalne cilje

in pričakuje, da jih bodo člani dosegli.
-

Usmerjevalni način – vodja natanko pove, kaj od članov pričakuje in jim nudi

vso pomoč pri izvajanju nalog.
-

Svetovalni način – vodja se posvetuje s člani in jih sprašuje za mnenja,

preden sprejme odločitev.
-

Prijateljski način dela je prijazen in razumevajoč do članov skupine, z njimi

ustvarja pozitivno delovno ozračje.
Lastnosti zaposlenih in značilnosti dela sta osnovna sestavina tega modela.
Predpostavljamo, da bodo zaposleni sprejeli določen način vodenja, če bodo
spoznali, da bodo imeli od tega koristi pri delu. Tisti, ki kaţejo potrebo po priznanju
in samospoštovanju, bodo sprejeli svetovalni ali prijateljski način vodenja. Če pa pri
zaposlenih prevladujejo potrebe po samostojnosti in uveljavljanju, bodo rajši sprejeli
usmerjevalni ali izzivalni način vodenja. Značilnosti dela pomenijo, da je delo
enostavno ali sestavljeno. Če je delo preprosto, je usmerjevalni način vodenja odveč,
če pa vodja vztraja pri tem načinu vodenja, bi najbrţ dosegel ustrezno stopnjo
storilnosti, toda to na račun zadovoljstva pri delu. V tem primeru je primernejši
svetovalni ali prijateljski način vodenja, ta bi povečal zadovoljstvo pri delu, storilnost
bi ostala enaka ali bi se celo povečala. Ko pa je delo zapleteno, je zagotovo boljši
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usmerjevalni ali izzivalni način vodenja, ker bodo člani cenili vodjo, ker jim bo znal
opisati poti do delovnih ciljev (Moţina, in drugi, 2002).

4.3.5 Participativni model vodenja
Model določa pravila, ki omogočajo zaposlenim, da sodelujejo v procesu odločanja v
različnih situacijah (Rozman, Kovač & Koletnik, Management, 1993).
Omenjena pravila določajo obseg in obliko sodelovanja zaposlenih pri odločanju v
povezavi s situacijo, v kateri se znajdejo. Načini odločanja v parcitipativnem modelu
vodenja so lahko avtokratični, konzultativni ali timski. V vsakem primeru pa mora
vodja najprej preučiti situacijo in nato izbrati enega od načinov odločanja.
Načini odločanja razdeljeni na pet delov (Moţina, 1992):
-

Avtokratični način 1: vodja odloča sam.

-

Avtokratični način 2: vodja povpraša za mnenje svoje sodelavce, vendar

odloči sam.
-

Konzultativni način 1: vodja se o intuiciji posvetuje s sodelavci, jih vpraša za

mnenje ter ga oceni, vendar odloči sam.
-

Konzultativni način 2: vodja in sodelavci se sestanejo kot tim in razpravljajo

o situaciji, toda vodja odloči sam.
-

Timski način: vodja in sodelavci se sestanejo, razpravljajo o nastali situaciji,

odločitev je timska.
Če člani skupine imajo dovolj informacij, če so zainteresirani za odločitve, za
sodelovanje, če imajo enake cilje in če med njimi vlada medsebojno zaupanje, je
participativni model zelo primeren način vodenja, končni rezultat pa so kvalitetne,
skupne odločitve ter zadovoljstvo pri delu. Model poudarja bolj situacijo kot samega
vodjo in predvideva, da vodja ima sposobnost prilagajati se različnim okoliščinam.

4.4

Transformacijsko in transakcijsko vodenje

Transformacijsko vodenje je način, kjer vodja poišče vzvode za motivacijo
zaposlenih v njihovih potrebah po samopotrjevanju, samouresničevanju ter ţelji po
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uresničevanju višjega smisla (Račnik, 2010). Da vodji uspe vse našteto, mora s
sodelavci imeti odprt, sodelovalni odnos, mora se zanimati za njih, za njihove cilje
in jim pomagati na poti doseganja le-teh, pokazati mora osebno zanimanje za razvoj
posameznika in vsakega zaposlenega mora obravnavati kot osebnost. Rezultat tega
modela je sprememba mišljenja ljudi, bogata in bolj raznolika je ustvarjalnost
zaposlenih, večje je osebno zadovoljstvo pri opravljanju svojega dela in na koncu vse
skupaj vodi k večjim, boljšim rezultatom dela ter k razvoju podjetja. Osnovna korist
transformacijskega vodenja je spodbujanje samomotivacije zaposlenih, to je notranja
motivacija posameznika. Pri tem vodja uporablja svojo karizmo, inspiracijo, s katero
izraţa pomembne namene na preprost način, razvija racionalnost in sistematično
rešuje probleme.
Pri transakcijskem vodenju gre za »trgovino« med vodjo in podrejenim, kjer vodja
podrejene, odvisno od rezultatov, kaznuje ali nagrajuje. Gre za dogovarjanje med
vodjo in zaposlenimi o materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih ugodnosti, ki jih
zaposleni lahko uţiva, če dela, kot mu je bilo naročeno (Račnik, 2010). Torej je to
pogojno nagrajevanje, tekma brez konca. V tem primeru je motivacija majhna,
pripadnosti podjetju ali zavodu skoraj da ni in le redko se zgodi, da bi zaposleni
naredili nekaj samoiniciativno. Vodja v tem primeru torej deluje na podlagi
nagrajevanja, obljublja nagrade za uspehe in daje priznanje za doseţke. Če je
vodenje aktivno, spremlja dogajanje, išče odklone od standardov in se odloča za
korektivno akcijo, če je vodenje pasivno, pa v dogajanje posega le v primeru, če
standardi niso doseţeni, če se vodja izogiba odgovornosti in timskemu načinu dela,
pa govorimo o vodenju brez vajeti.
Zagotovo se strinjamo, da je transformacijsko vodenje primernejše, je tisto, ki vodi k
zadovoljstvu zaposlenih in k uspehu. Vendar je izbira načina vodenja v veliki meri
odvisna od osebnih karakteristik zaposlenih, od medsebojnih odnosov, od
organizacije, od situacije, v kateri se znajdemo in seveda od vodje samega. Vodja, ki
se posluţuje transformacijskega vodenja, mora biti dovzeten za spremembe, za
inovacije, v svoje delo mora vključevati sodelavce in z njimi po potrebi oblikovati
novo vizijo posamezne enote ali tudi razvoja organizacije, med drugim mora včasih
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uvesti kakšne kadrovske spremembe, da bi lahko s sodelavci uspešno izpeljal
zastavljene naloge. Vodenje vodji omogoča razumevanje sebe in drugih.
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5

PROCES VODENJA

5.1

Določanje ciljev podrejenih

Določanje ciljev uvrščamo v proces planiranja in ga razumemo kot zaţeleno
poslovanje, ki ga je moč doseči ob upoštevanju sedanjega poslovanja, okolja in v
povezavi z določanjem poti za njihovo doseganje (Rozman, Kovač & Koletnik,
1993).
Planiranje, ki opredeljuje cilje, omogoča osredotočiti pozornost in usmerjati vse
dejavnosti k doseganju teh ciljev. Cilji so vsem oddelkom v organizaciji jasen
smerokaz, kaj ima prednost in k čemu je treba teţiti. Planski cilji kot najbolj splošni
plani morajo biti urejeni v določeno strukturo planskih ciljev. Nekateri so bolj
pomembni od drugih, eni so drugim podrejeni in tako nastaja hierarhija planskih
ciljev.
Slika 3: Temeljni cilji

Vir: (Moţina, in drugi, 2002)

Na vrhu piramide so planski cilji organizacije kot celote. Planski cilji na niţji
organizacijski

ravni

morajo

podpirati

doseganje

najvišjih

planskih

ciljev

organizacije. To so cilji strateških poslovnih enot. Med niţjimi cilji imamo cilje, ki
se nanašajo na več različnih organizacijskih ravni v piramidi. To so lahko cilji
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oddelkov, delovnih skupin, cilji projektov ali posameznih funkcijskih področij.
Najniţja raven vsebuje individualne cilje posameznikov v organizaciji. Do njih lahko
pridemo z uporabo metod ciljnega vodenja. Od uspešnosti povezovanja individualnih
ciljev s cilji posameznika organizacijskih ravni je najbolj odvisno, kako uspešno
bodo planski cilji organizacije uresničeni. Od tod izvira pomen dobre uskladitve
osebnih potreb, aspiracij, ambicij posameznikov s cilji, ki naj bi jih v planskem
obdobju dosegla posamezna organizacijska enota ali pa kar organizacija kot celota
(Moţina, in drugi, 2002).
Zaposleni ţelijo vedeti, kako njihovo delo prispeva k uspehu organizacije. Zato je
pomembno postavljanje ciljev, saj s tem zagotovimo sprotno poročanje zaposlenim o
njihovi uspešnosti in jih na tak način spodbujamo k boljši učinkovitosti. Ko cilje
postavljamo, morajo ti predstavljati izziv, hkrati pa morajo biti realni.
Na kateremkoli nivoju organizacije postavljamo cilje, morajo biti povezani s cilji
organizacije kot celote. Dober vodja ne sme zanemariti osebnih ţelja oziroma
osebnih ciljev zaposlenega. Prav je, če individualne cilje zaposlenih poveţemo s
širšimi cilji organizacije in jih na nek način poizkušamo vpeljati v njihovo delo.

5.2

Komuniciranje

S komuniciranjem razumemo prenašanje sporočil med oddajniki in sprejemniki po
komunikacijskem kanalu. Pomeni enako razumevanje sporočila tako s strani
oddajnika kot s strani sprejemnika. Sestavni del komuniciranja so oddajnik,
sprejemnik, kanal in sporočilo. Oddajnik je oseba, ki odda sporočilo z namenom, da
bi ga druga oseba sprejela. Sprejemnik je oseba, ki sporočilo sprejme, sprejemanje je
pa odvisno od znanja in sposobnosti ter nagnjenj sprejemnika. Sporočila so
informacije v najširšem smislu in je tisto, kar oddajnik sporoči sprejemniku in kar naj
bi oba razumela na enak način. Kanal je pot, po kateri teče sporočilo od oddajnika do
sprejemnika (Rozman, Kovač & Koletnik, 1993).
Strokovno in načrtno bomo opravljali vodilno vlogo, če bomo znali strokovno in
načrtno komunicirati. Vemo, da vodenja ni mogoče prepustiti spontanemu razvoju in
trenutnemu razpoloţenju. Enako velja za komuniciranje v okviru vodenja. Vodilni
24

odgovarja za svoj način komuniciranja, kot je odgovoren za samo vodenje. Torej
mora imeti vpogled tudi v svojo lastno komunikacijo s sodelavcem, kar je prvi pogoj
za to, da bi komunikacijo vključili v organizirano in planirano vodenje. Medosebno
komuniciranje vključuje ţe po sami definicije neposredno izmenjavanje informacij
med vodilnim in sodelavcem. Gre za neposredno in osebno srečanje obeh kot
celovitih osebnosti, v katerem ima enako pomembno vlogo beseda kot tudi to, kar
besedo spremlja, tako vsebina, ki jo sporočajo, kot tudi odnos, ki se pri tem poraja.
Komunikacijsko srečanje naj bi bilo dvosmerno, konstruktivno in skladno, ne pa
enostransko, razdiralno in neskladno (Brajša, 1983).
Informiranje zaposlenih predstavlja enega izmed pomembnejših segmentov
komuniciranja v organizaciji. Pravilno informiranje izvajamo z naslednjimi ukrepi
(Mihalič, 2010):
-

informiranje sodelavcev naj bo redno, pravočasno, korektno in natančno,

-

zaposlenim posredujmo informacije, ki se nanašajo na njihovo delovno

mesto, delo, tim, skupino in organizacijo kot celoto,
-

preverjajte, ali so zaposleni prejete informacije v celoti sprejeli in ali so jih

pravilno razumeli,
-

posredovane informacije naj bodo preverjene in resnične,

-

zagotovite, da bo informiranje sodelavcev po formalni poti in preprečujte

pogosto izkrivljanje informacij posredovanih preko neformalnih načinov,
-

sodelavce povratno informirajte o rezultatih njihovih del in nalog, vašem

zadovoljstvu z njimi in učinkih njihovega dela na uspešnost organizacije,
-

izvajajte redne sestanke z namenom obojestranskega informiranja,

-

uvedite skupne mesečne informativne sestanke na nivoju oddelkov,

-

ne dovolite si, da bi zaposleni izvedeli določene pomembne novice prej iz

javnih medijev kot pa od vodstva organizacije,
-

odkrivajte namerne napačne informacije.

Dobra in uspešna komunikacija vodi k sporazumu in dobremu počutju na obeh
straneh, pa čeprav njena vsebina ni razveseljujoča, čeprav moramo sporočiti slabo
novico, izreči kritiko ali kaj podobnega. Pomembno je, kako to naredimo (Flajs,
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2005). Kako dobro se poznamo? Kako dobro poznamo svoj način komuniciranja?
Prisluhnemo kdaj svojim besedam, glasu, tonu? Opazujemo kdaj učinke svoje
komunikacije na drugih? Če to od časa do časa delamo, priznamo vsaj sebi, da tudi
naredimo napako, da se včasih ne znajdemo, da smo površni … To so trenutki, ki nas
lahko spodbudijo k spremembam. Komunikacije v celoti ne moremo popravljati,
lahko izboljšujemo samo njene posamične sestavne dele (Flajs, 2005).

5.3

Delegiranje

Delegiranje pomeni dodeljevanje nalog, del in projektov, pa tudi pristojnosti,
pooblastil, odgovornosti in podobno. Izvaja se v smeri od neposrednega vodje na
sodelavca oziroma delegiranca (Mihalič, 2010).
Vsak vodja ne zmore in tudi ne sme vsega dela opraviti sam, prav tako ne more sam
voditi in izvajati vseh projektov ter zadrţati vseh pristojnosti zgolj zase. Določen
obseg del, nalog, projektov, pristojnosti mora vodja dodeliti in zaupati svojim
sodelavcem. Če gledamo zgolj z vidika uspešno realiziranih del in nalog v
organizacijah, potem dober vodja ni tisti, ki vse opravi sam, temveč tisti, ki dobro
delegira. Na delegiranje moramo gledati kot na dajanje priloţnosti svojim
sodelavcem, da se razvijajo, učijo, pridobivajo izkušnje in da so na poti k uspehu.
Cilj delegiranja je tudi učinkovita izvedba delegirane naloge, projekta, dela s strani
delegiranca. Zavedati se pa moramo, da je odgovornost za doseganje cilja delegiranja
na strani vodje. Torej za dosego cilja moramo sodelovati, pomagati sodelavcu in le-ta
pa vodji, vsi skupaj pa organizaciji kot celoti. Delegiranje je namreč stvar
medsebojnega sodelovanja, dvostranske pomoči in sinergije. Kljub temu, da
odgovornost za uspešno realizirano delegirano nalogo nosi vodja, je po drugi strani
zasluga za uspešno izvedbo zgolj na strani sodelavca oziroma delegiranca (Mihalič,
2010)
10 priporočil za kvalitetno delegiranje (Račnik, 2010):
1.

Zaupajte svojemu osebju.

2.

Otresite se potrebe po tem, da mora biti vse perfektno.
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3.

Dajte sodelavcem čim bolj jasna navodila in dovolj informacij, da bodo lahko

uspešno opravili nalogo.
4.

Odkrijte, kateri vaši sodelavci imajo sposobnosti za samostojno dokončanje

posameznih nalog.
5.

Odločite se ali boste vodili ali boste delali.

6.

Naj postane delegiranje način za učenje novih veščin.

7.

Podpirajte proces, vsebino prepustite zaposlenim.

8.

Pohvalite prizadevanja svojih zaposlenih.

9.

Izogibajte se antidelegiranju.

10.

Delegirajte do najniţjih ravni hierarhije.

Vsakemu posamezniku je delo v veselje, če ve, da s tem razvija svoje sposobnosti, če
ve, da je pomemben del celotne organizacije in če ima občutek, da ga sodelavci in
nadrejeni spoštujejo in cenijo.

5.4

Motiviranje

Rek Antoinea de Saint Exuperya pravi: »Če hočete, da vam bodo ljudje zgradili
dobro ladjo, jih navdušite za potovanje.«
Pojem motiviranja pogosto razumemo kot skrivnost – kot nekaj koristnega,
podobnega čarovnemu prahu, ki ga potresemo po ljudeh, da nenadoma pridobijo moč
in postanejo pripravljeni za ustvarjalno delo. V resnici pa je motivacija nenavadno
preprost pojem, saj zadeva vprašanji, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili
sami zadovoljni s svojim delom (Keenan, 1996).
Motivacija pomeni pridobitev. Nekaj dati. Biti navdušen. Navdihovati druge. Voditi
sebe. Voditi druge. Vse se suče okrog motivacije. Vsa prava motivacija je
samomotivacija, ki jo udejanjimo. Osvojitev veščin, ki so potrebne pri
samomotivaciji za ukrepanje in osvajanje določenih navad, ki so z njo povezane, ni
lahka, je pa uresničljiva (Hansen & Batten, 1998).
Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k ţelenim ciljem s pomočjo njegovih
motivov; to je splošna opredelitev. Bolj določno je motivacija zbujanje hotenj,
motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi njegovih
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potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem moţnosti v resničnost
(Uhan, 2000).
Ni človekove aktivnosti, ki ne bi bila motivirana in niti ena človekova aktivnost ni
nikoli spodbujena samo z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, znanimi in
neznanimi dejavniki (Moţina, in drugi, 2002).
Res je, da človek dela, ker si na ta način priskrbi sredstva, ki so nujna za preţivetje.
Temu bi lahko rekli materialna usmerjenost oziroma motivacija. Nekateri
nematerialno usmerjeni ljudje pa delajo zato, da bi se uveljavili in jim ţe uspeh
predstavlja motivacijo. Človeško vedenje je motivirano in vsak posameznik ima
svoje razloge, da dela in se obnaša, tako kot se. Motiviranje se začne s potrebo, ki ni
zadovoljena. Torej tudi spat gremo z nekim motivom. Da bi potrebo zadovoljili, se
usmerimo proti cilju in na koncu cilj doseţemo ter potrebo zadovoljimo, da smo
spočiti. Motivacija je v veliki meri povezana s potrebami posameznika in njegovo
osebnostjo.
Prepričani smo, da je denar največja motivacija. Pogosto temu ni tako. Denarna
nagrada je motivacija, če gre za občasne izjemne doseţke in trud, če gre za enkratni
občutni znesek in/ali če je ta po frekvenci občasna. Stvari, ki ljudi bolj motivirajo, so
relativno enostavne in ne predstavljajo posebnega finančnega zalogaja. Gre za velike
in male pozornosti, razne bonitete, iskrene pohvale, razne kreativne nagrade in
ugodnosti. Pomembno je, da motivacijo ohranjamo, ker jo je na novo ustvarjati
veliko teţje.
Nematerialni motivacijski dejavniki (Moţina, Kavčič, Tavčar, Pučko, Ivanko,
Lipičnik, Gričar, Repovţ, Vizjak, Vahčič, Rus, Bohinc, 1994):
- zanimivo delo: posameznik se pri delu dolgočasi, pomeni, da to delo ni dovolj
zahtevno zanj, ponudimo mu izzivov polno delo in rezultati ne bodo izostali;
- pohvala: ljudje si ţelijo priznanja za svoje delo, če ga ne dobijo, niso motivirani;
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- odnosi: sodelovanje med zaposlenimi povečuje njihovo motivacijo in s tem delovni
učinek, skupni trud in sodelovanje dajeta občutek pripadnosti, kar povečuje delovni
učinek in izboljšuje odnose med zaposlenimi;
- vsebina dela: delo, pri katerem lahko posameznik uporabi svoje znanje, se lahko uči
in se strokovno razvija;
- samostojnost pri delu: zaposleni imajo moţnost odločanja o tem, kako bodo
izpeljali delovno nalogo, soodločajo še tudi o splošnih zadevah;
- vodenje in organizacija dela: vodje, usmerjeni k zaposlenim, izvajajo ohlapen
nadzor, jim izrekajo pohvale in pripombe ter skrbijo za nemoten potek dela;
- delovne razmere: zaposleni si to predstavljajo kot varnost pred poškodbami in
obolenji, odpravljanje motečih dejavnikov okolja, kot so vlaga, hrup, neugodna
temperatura in podobno;
- stalnost in varnost zaposlitve: je pomemben motivacijski dejavnik v obdobju
gospodarskih kriz in strukturnih sprememb v gospodarstvu;
- napredovanje: če zaposleni vedo, da imajo vsi enake moţnosti za napredovanje ter
da je to odvisno od uspešnosti njihovega dela, bodo bolj motivirani in pripravljeni
vloţiti več truda v delo;
- poznavanje ciljev in rezultatov lastnega dela: jasno opredeljeni cilji in povratna
informacij o njihovem doseganju predstavlja dodatno motivacijo;
- delovna klima: v okolju, kjer se zaposleni počutijo sproščeno, zadovoljno, so bolj
kreativni in se bodo še bolj trudili pri opravljanju delovnih nalog, klima, ki to
omogoča, mora biti odprta, kooperativna, posvetovalna in osredotočena na
posameznika.

5.5

Kontrola

Bistvo procesa kontrole predstavlja primerjavo doseţenih rezultatov s postavljenimi
cilji in oblikovanje ukrepov za odpravo odklonov pri odstopanjih. Kontrola se začne
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z ugotovitvijo izvedbe, nadaljuje v primerjavi izvedbe s planom, ugotavlja
odstopanja, postavljanja diagnoz odstopanj s tem, da ugotavlja vzroke, ki so
dostopanja povzročili in predlog ukrepov za odpravo odstopanja. Kontrola je
neprestan proces odločanja z namenom izvedbe plana (Rozman, Kovač & Koletnik,
1993).
Definicijo kontrole ali kontrolinga je teţko opredeliti. Najbolje se ji pribliţa
Koletnikovo videnje. Kontrola/kontroling je koncept sodobnega usmerjanja in
uravnavanja poslovanja podjetja ali organizacije, ki temelji na jasnih poteh za dosego
teh ciljev in na strogem presojanju uresničevanja zadanih nalog (Koletnik, 1996).
Poznamo več vrst kontrol z različnih vidikov. Ločimo kontrolo poslovanja, kontrolo
organizacije, notranjo in zunanjo kontrolo, revizijo, analizo poslovanja … Naloga
vseh kontrol je, da na neposreden in posreden način preverja pravilnost vseh dogajanj
in stanj v organizaciji in spodbuja odgovorne k hitremu odpravljanju neţelenih
odklonov. V vseh primerih gre za kontinuirano spremljanje in ocenjevanje
uresničevanja zadanih nalog, pri katerih pa moramo upoštevati načela kontrole
(Rozman, Kovač & Koletnik, 1993), to so:
-

načelo racionalnosti,

-

načelo resničnosti,

-

načelo pravočasnosti,

-

načelo odgovornosti,

-

načelo nenadnosti ali sočasnosti in

-

načelo ločevanja operativnih nalog od evidenc.

Zagotovo nam beseda kontrola vzbuja slab občutek, prinaša negativnost in nakazuje
na nadzor. Vendar, če na kontrolo pogledamo s pozitivne strani, pa vidimo, da brez
nje ni uspeha, ni sprememb, ni izboljšav. Dobro je, da vemo, kaj hočemo, da imamo
ideje in da vse to tudi doseţemo. Naš uspeh pa je še boljši, če izvajamo kontrolo, saj
z njo dobivamo povratne informacije. Pogoste so raziskave, ki vedno znova
potrjujejo, da obstaja močna korelacija med razvitostjo kontrole in uspešnostjo
podjetja ali organizacije.
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5.6

Reševanje konfliktov

Konflikt je nasprotje, navzkriţje, ki nastane zaradi nezdruţljivih ciljev, misli, čustev
v posamezniku, v skupini ali organizaciji. O konfliktu govorimo, kadar imata dve
osebi istočasno dve ţelji, ki izključujeta druga drugo. Konflikta ne moremo
preprečiti, preprečimo lahko le neustrezno reakcijo (Moţina, in drugi, 2002).
Ţe sama beseda konflikt vzbuja v nas nekaj neprijetnega, prinaša razburjenje, nemir
in slabo voljo. Vendar pa imajo zraven vseh neprijetnosti konflikti mnogo koristnega.
Opozarjajo nas, da je potrebno nekaj spremeniti, ker nastalo stanje ne ustreza
nobenemu udeleţencu v konfliktu. Tako postaja konflikt začetek ustvarjalnega
spreminjanja zastarelega in neuporabnega stanja, je torej povzročitelj novih spoznanj,
ki pripomorejo k razrešitvi, nastajajo zaradi različnih interesov in odpravljajo
stagnacijo (Lipičnik, 1996).
Lahko bi rekli, da obstajajo realni konflikti, ki nastajajo zaradi opozicije potreb,
ciljev in vrednot in nerealni konflikti, ki so posledica ignorance, napak pri delu,
tradicije, predsodkov, slabe organizacije in podobno. Najpomembneje je, da k
reševanju konfliktov pristopimo na konstruktiven način, s katerim dosegamo boljše
rezultate in celo boljše odnose (Flajs, 2005).
Pri vsakem reševanju konfliktov moramo oceniti, kako pomemben je za nas cilj in
odnosi, ki jih ţelimo ohraniti ali razviti in glede na to izberemo eno od strategij za
reševanje konfliktov. Flajs (2005) razreševanje konfliktov predstavlja s podobo
ţivali:
-

Umik (ţelva): umaknemo se v svoj svet, da bi se konfliktu izognili, ţelimo

ostati nevtralni. Ravnamo podobno kot ţelve, ki v svojem trdnem oklepu počakajo,
da nevarnost mine, potem pa nemoteno nadaljujejo svojo pot. Če problem resnično
obstaja, je takšno vedenje neproduktivno, je pa morda opravičljivo, kadar nismo
direktno vpleteni v konflikt in naš prispevek ne bi bistveno vplival na dogajanje.
-

Prevlada (morski pes): morskega psa se vsi bojijo in beţijo pred njim, kljub

svoji moči nima avtoritete, le strah vzbuja, zato je obsojen na samotarsko ţivljenje.
Torej ljudem, ki se posluţujejo takšnega načina reševanja konfliktov, so najbolj
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pomembni lastni cilji, ne zanimajo jih potrebe drugih ljudi, sami pa nimajo potrebe
po ugajanju. Način prevlade prisili druge, da privoli v ponujeno rešitev, zadovoljena
je le ena stran v konfliktu, na koncu imamo zmagovalca in poraţenca. Takšen način
je primeren, kadar okoliščine terjajo hitro akcijo, kadar je potrebno opraviti
neprijetne naloge in kadar je treba koga zaščititi pred prevladovanjem druge osebe.
-

Zglajevanje (medvedek): temeljnega pomena je odnos, cilji so na drugem

mestu, konflikte ţelimo rešiti hitro in nasprotja zgladiti. Pogosto se odpovemo
svojim ciljem v zmotnem prepričanju, da tako rešujemo dobre odnose. Časovna
stiska nas navadno sili, da izberemo ta način reševanja konfliktov. Tudi medvedek
razdre čebelji panj, ker se ţeli posladkati. Ne moti ga, da ga razjarjene čebele
opikajo. Torej delo svojih ciljev mora ţrtvovati in plačati s svojim slabim počutjem,
če hoče še naprej ostati v soţitju s čebelami.
-

Kompromis (lisica): pripravljeni smo se odpovedati delu svojih ciljev in to

pričakujemo tudi od nasprotne strani. Z rešitvijo bi naj obe strani nekaj pridobili,
hkrati pa se zavedamo da idealne rešitve ni oziroma je ne moremo doseči. Nasprotni
strani nikoli povsem ne razkrijemo svojih ciljev, zato druga stran ob koncu vedno
odhaja z nekaj trpkosti. Torej smo podobni zviti lisici, ki je na videz dobrohotna, a
vedno poskrbi, da je njena polovica malo večje od nasprotnikove.
-

Soočenje (sova): ko visoko vrednotimo svoje cilje in spoštujemo medsebojne

odnose, se s konfliktom soočimo, sledi dogovarjanje, kjer gre za teţnjo k
ugotavljanju vzrokov za nasprotja in skupno iskanje ustreznih rešitev. V tem primeru
ravnamo modro, moramo pa imeti sposobnosti zanjo, reševanje poteka postopno,
komunikacija je učinkovita, obe strani v konfliktu sta na koncu zadovoljni, hkrati pa
se razrešuje tudi čustvena napetost. Če takšno strategijo reševanje obvladujemo,
uţivamo velik ugled med ljudmi, tako kot sova med ţivalmi, ki velja za pravičnega
razsodnika.
Kot vidimo, poznamo več pristopov, ko se soočamo z nasprotji, navzkriţji, konflikti
v organizaciji. Kako bomo odreagirali na konflikt in katero strategijo reševanja bomo
uporabili, je v največji meri odvisno od tega, kako pomemben je naš cilj in koliko
nam pomenijo medsebojni odnosi. Vsega, česar ne vemo, se lahko naučimo, tudi
načinov reševanja konfliktov. Za slednje je potrebno tudi ustrezno ozračje. To
pomeni, da gre za odnose med svobodnimi ljudmi, ki hočejo ţiveti in delati skupaj v
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prijetnih in neprijetnih situacijah ter reševati probleme, konflikte na kulturen in
učinkovit način.
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6

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

6.1

Opredelitev zadovoljstva

Mihaličeva (2008) opredeljuje zadovoljstvo zaposlenih kot izrazito pozitivno
emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat načina doţivljanja dela, pojmovanja
in ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh
elementov dela in delovnega mesta. Gre za občutke, ki prevevajo posameznika, na
osnovi katerih se z veseljem odpravi na delo, se veseli novih izzivov, se rad vrača
med sodelavce, se pri opravljanju dela dobro počuti in podobno. Ţe sama misel na
delo in delovno mesto pri posamezniku sproţi prijetne občutke in njegov pogled na
karierno prihodnost je optimističen.
Naslednja definicija opredeljuje zadovoljstvo zaposlenih kot skupek pozitivnih in
negativnih občutkov, ki jih ljudje doţivljajo pri delu. Zadovoljstvo prinese
zadovoljitev potrebe, doseganje ciljev, lahko pa tudi delo samo. Gre za pozitivno
emocionalno stanje, ki je posledica ocene lastnih izkušenj (Moţina, 2002).
Pod pojmom zadovoljstvo zaposlenih razumemo prijetno ali pozitivno emocionalno
stanje, ki je posledica posameznikove ocene svojega dela ali izkušenj pri delu. Pove
nam, kakšno stališče ima posameznik o svojem delu in koliko mu je všeč njegovo
delo (Skočir, 2001).
Zadovoljstvo pri delu spada poleg pripadnosti organizaciji med občutenja pri delu, ki
zajemajo čustva in mnenja o tem, kako naj se človek vede pri konkretnem delu, ki ga
opravlja. Ta čustva niso dolgotrajna, saj se lahko v hipu spremenijo in so odvisna od
dela, ki ga posameznik trenutno opravlja. Zadovoljstvo pade, če se poslabšajo
delovne okoliščine, na primer pride do zamenjave nadrejenega, premestitve na drugo
delovno mesto, spremenjene so delovne naloge in podobno. Zanimivo pri tem pa je,
da zadovoljstvo pri delu posebej močno ne vpliva na delovne rezultate, kar bi osebno
povezala s prevzemanjem odgovornosti. Nekateri so mnenja, da je povezanost
obratna, da rezultati vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo, v večji meri pa
zadovoljstvo vpliva na odsotnost in fluktuacijo (Rozman, 2000).
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Na zadovoljstvo pri delu in stopnjo zadovoljevanja potreb in ciljev sodelavcev v
veliki meri vpliva ţe narava dela, ki ga delavci opravljajo v delovnem procesu.
Zaposleni so bolj zadovoljni z delom, če imajo delo, ki ga opravljajo z veseljem, če
je to različno, strokovno in zahtevno (Uhan, 1998).
Hollenbeck & Wright v: Treven (1998) definirata zadovoljstvo pri delu kot prijeten
občutek, ki ga posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so
povezane z delom. Omenjena opredelitev vsebuje tri vidike zadovoljstva pri delu, to
so:
1.

Vrednost je tisto, kar si posameznik zavestno ali podzavestno prizadeva

doseči.
2.

Pomembnost pomeni, da vsak zaposleni ima različno mišljenje o pomenu

posameznih vrednosti. Na primer: nekdo pri svojem delu ceni visoko plačo, drugemu
pa so pomembnejša potovanja, ki so povezana z njegovim delom.
3.

Zaznavanje je vidik, ki nam pove, kako posameznik zaznava trenutne razmere

in jih primerja s svojimi vrednostmi. Zaposleni lahko različno zaznavajo isto stanje
ali dogajanje.
George in Jones (2007) opredeljujeta zadovoljstvo pri delu kot skupek občutkov in
prepričanj zaposlenih o njihovi trenutni zaposlitvi. Zadovoljstvo zaposlenih lahko
niha od velikega zadovoljstva do velikega nezadovoljstva, le-to pa je odvisno od
samega dela, sodelavcev, nadrejenih, podrejenih in plače.
Zagotovo lahko trdimo, da je zadovoljstvo zaposlenega največ, kar si lahko
posameznik ţeli pri delu in na delovnem mestu ter ključni predpogoj za to, kar lahko
doseţe (Mihalič, 2008). Vsak vodja si lahko le ţeli, da je njegov sodelavec
zadovoljen s svojim delom in nazadnje vsaka organizacije je lahko resnično
učinkovita in uspešna le, če je v njej večina zaposlenih zadovoljnih. Šteharnik (2001)
omenja, da se je v zadnjih štiridesetih letih število raziskovalnih del o zadovoljstvu
zaposlenih povzpelo na štiri do pet tisoč, kar potrjuje, kako velik je interes
razumevanja fenomena zadovoljstva oziroma zadovoljstva zaposlenih pri delu.
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6.2

Oblike zadovoljstva

Poznamo naslednje oblike zadovoljstva (Bussing, 1998):
-

Progresivno zadovoljstvo zaposlenih: pri tej obliki zadovoljstva so zaposleni

zadovoljni, višjo stopnjo zadovoljstva doseţemo s povečanjem prizadevanj
posameznika, upoštevati pa moramo nekatere vidike ustvarjalnega nezadovoljstva.
-

Stabilno zadovoljstvo zaposlenih: zaradi premajhnih spodbud zaposleni ni

motiviran za doseganje višje stopnje zadovoljstva, je pa kljub temu zadovoljen pri
delu.
-

Ravnodušno zadovoljstvo: zaposleni imajo občutek nejasnega zadovoljstva

ter zmanjšano prizadevanje za prilagoditev negativnim delovnim situacijam,
nezadovoljstvo lahko zmanjšamo z vzpostavitvijo prejšnjega stanja.
-

Konstruktivno nezadovoljstvo: zaposlen je nezadovoljen pri delu, vseeno pa

teţi k reševanju teţav in problemov ter k izboljšanju situacije.
-

Fiksirano nezadovoljstvo: zaposleni nima ne volje ne interesa, niti motivacije

spoprijeti se s problemom, za rešitev problema ne vidi nobene moţnosti.
-

Psevdo nezadovoljstvo: zaposlen je nezadovoljen, problem se nanaša na

njegovo delo in to zmanjšuje njegovo prizadevnost.

6.3

Teoretiki o zadovoljstvu pri delu

Obstaja neskončno število kazalcev zadovoljstva, pomembnost posameznega pa je
odvisna od posameznika in njegove osebne definicije o zadovoljstvu. Teoretiki so
kazalce zadovoljstva klasificirali v obliki treh teorij (Kanjuo Mrčela & Vrčko, 2007),
in sicer:
-

Situacijska teorija: na zadovoljstvo pri delu najbolj vplivajo primarni elementi

oziroma motivatorji, med nje spadajo delovne naloge, odgovornost pri delu, doseţki,
medsebojni odnosi …
-

Dispozicijska teorija: govori o tem, da sta zadovoljstvo pri delu in osebnost

posameznika močno povezana, torej osebna karakteristika posameznika vpliva na
zadovoljstvo pri delu.
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-

Interaktivna teorija: izhaja iz obeh ţe omenjenih in govori, da se oba prejšnja

pristopa dopolnjujeta, kar pomeni, da si zadovoljstvo posameznika lahko razloţimo
kot posledico določene situacije in osebnostnih karakteristik posameznika.
Z upoštevanjem posameznika kot celovite osebnosti lahko vodje bistveno prispevajo
k izboljšanju delovnega ţivljenja in k zadovoljstvu zaposlenih, kar pozitivno vpliva
na delovno učinkovitost in produktivnost. V nasprotnem primeru se kot eden
najpomembnejših kazalcev nezadovoljstva pojavlja stres. Izvor organizacijskih
stresorjev najdemo tako v organizacijski kulturi in klimi, procesih odločanja,
neustrezni komunikaciji, pomanjkanju emocionalne podpore, kot tudi v ovirah
uspešnemu usklajevanju delovnega in zasebnega ţivljenja (Kanjuo Mrčela & Vrčko,
2007).

6.4

Nezadovoljstvo

Ni nam dano, da bi vedno zadovoljili vse potrebe niti tiste v osebnem ţivljenju niti
tiste v sluţbi. Dobro pa je, če smo pri svojem delu učinkoviti, zadovoljni in ne
hodimo s sklonjeno glavo in slabo voljo naokrog. Stvari,ki negativno vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih so različna, najpogosteje pa so povezana med seboj.
Neţelene posledice, ki jih prinaša nezadovoljstvo, so odpoved delovnega razmerja –
fluktuacija, zamude pri prihodu na delo, odsotnost z dela – absentizem, ki se
povečuje, zmanjšano prizadevanje za delo, neprimerno obnašanje, prav tako je
nezadovoljstvo lahko posledica prevelikega nadzora nad zaposlenimi, pomanjkanja
informacij s strani vodilnih delavcev, preveč nepotrebnih in neučinkovitih sprememb
naenkrat, nestabilnost dela, neurejene delovne razmere, preobremenjenost in
podobno.
Ključno vprašanje pa je, kateri so dejansko tisti najpomembnejši predpogoji za
zadovoljstvo zaposlenih v praksi. Po rezultatih najobseţnejše mednarodne raziskave
na tem področju so ti elementi: definiranje pričakovanj in jasno predstavljanje ciljev,
spodbujanje sposobnosti in integracija sposobnosti z nadarjenostjo, izpostavljanje
doseţkov pri delu in spodbujanje samoiniciativnosti, prispevanje k razvoju
organizacije preko osebnega razvoja, razvijanje solidarnosti in prijateljstva v
medosebnih poslovnih odnosih, izpostavljanje pomena prispevka posameznika za
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uspehe organizacije, omogočanje odprte in predvsem demokratične komunikacije,
spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi ter motiviranje (Mihalič, 2008).

6.5

Delovno zadovoljstvo

Ljudje teţijo k temu, da bi se po moţnosti pribliţali zadovoljstvu in se izognili
nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki začetek velike motivacije, velika
razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zato ne bi smeli nikoli dovoliti, da
bi ljudem budili napačna pričakovanja, jim obljubljali nekaj, česar ne bomo mogli
izpolniti. Takšno razmišljanje nas sili k domnevi, da bi bilo zadovoljstvo mogoče
uporabiti kot sredstvo za doseganje boljših rezultatov, če bi bile obljube vedno
izpolnjene (Lipičnik, 1996). Lipičnik v nadaljevanju razlaga, da bi naj zadovoljstvo
in učinek bila enakovredna in celo neodvisna cilja. Številna preučevanja so dokazala,
da veliko zadovoljstvo ni vselej povezano z večjim učinkom. Ukrepi naj bi
zagotovili, da bomo z njimi koristili učinku in zadovoljstvu, ne pa enemu na račun
drugega. Učinku moramo priznavati prednost toliko časa, dokler se mora
organizacija neposredno bojevati za preţivetje. Bolj, ko je poloţaj organizacije
varen, bolj je upravičena zahteva, da bi si vodstvo moralo prizadevati tudi in
predvsem za zadovoljstvo zaposlenih. Bilo bi hudo narobe, če bi si na račun
zadovoljstva prizadevali za večjo učinkovitost. Nujno prednost učinkovitosti lahko
označimo z razumskimi cilji, zadovoljstvo pa z emocionalnimi cilji, skupnimi ali
posameznikovimi. Nasprotje delovnega zadovoljstva torej ni nezadovoljstvo, ampak
dejstvo, da zadovoljstva ni.
Če bi obstajal le en dejavnik zadovoljstva pri zaposlenih, bi nezadovoljstvo pri delu
lahko hitro odpravili. Vsak dejavnik ne povzroča enake reakcije pri posamezniku,
torej nek dejavnik lahko na nekoga vpliva pozitivno, pri drugem pa povzroča
nezadovoljstvo. V nadaljevanju so opisani najpogostejši in najpomembnejši
dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.

6.5.1 Delo
Vsako delovno mesto mora biti natančno opredeljeno, dela in naloge določenega
delovnega mesta morajo biti jasne, razumljive in napisane. Pomembno pa je, da je pri
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vsem tem stalno prisoten izziv, s katerim se izognemo pasivnosti pri delu, nizki
stopnji delovne in/ali umske aktivnosti, premajhni pozornosti pri delu in na koncu
tudi nezadovoljstvu pri delu. Če delo predstavlja izziv, je zaposleni istočasno tudi
motiviran.

Prisotnost

izziva

spodbuja

zavzetost,

prizadevnost

in

zdravo

tekmovalnost. Da delo ne postane monotono, mora biti dovolj sprememb, ki jih
implementiramo v načine dela, delovne pogoje ali okolje, predvsem, če gre pri
opravljanju dela za precej enakih in dokaj ponavljajočih se nalog (Mihalič, 2008).
Ko je naloga definirana, je prvi korak iskanje alternativ. To mora potekati v tesnem
sodelovanju z drugimi. Naloga vodje je, da se posvetuje z ostalimi člani skupine in
aktivno spodbuja nove ideje in moţnosti. Poleg tega se mora vodja nenehno truditi,
da postane kreativen mislec in da spodbuja kreativne ideje skupine ali vsakega
posameznika (Adair, 1998).

6.5.2 Vodstvo organizacije
Vodstvo, vodje, sodelavci in vsi zaposleni morajo biti seznanjeni z vizijo
organizacije, s politiko in poslanstvom organizacije. Zaposleni morajo vedeti, kaj se
od njih pričakuje, kaj so njihovi cilji in cilji organizacije. Pogosto vodje sami
odločajo in svoje sodelavce ne vključujejo v odločitve. Vodje in vodstvo samo mora
biti dostopno zaposlenim, z njimi je potrebno razpravljati o problematiki,
izvedljivosti nalog, sprejemljivi morajo biti za sprejemanje pobud in predlogov za
reševanje problemov, izboljšanje dela, poslovanja in organizacije. Odločitve naj
bodo do neke mere skupne, tako se bodo zaposleni počutili cenjene, spoštovane in
zaupanja vredne. Vrh organizacije se mora zavedati, da je zadovoljstvo zaposlenih
ključno za uspeh organizacije (Mihalič, 2008).

6.5.3 Medsebojni odnosi
Medsebojni odnosi pozitivno vplivajo na zadovoljstvo pri delu, obenem pa dobro
vplivajo na splošno počutje zaposlenih.
Za dobre medosebne odnose je pomembno, da upoštevamo razlike med posamezniki,
da med njimi vlada vzajemnost, da gre za dajanje in sprejemanje povratnih
informacij, da priznavamo obstoj konfliktov, da priznavamo tako podobnost kot
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različnost v odnosih, da razlikujemo odnose in vsebino v komunikaciji, da ni
vsiljevanja in da si prizadevamo dobiti čim bolj kritičen vpogled v moţnost
nehotenih zlorab drugih. Prizadevati si moramo, da naštete stvari poznamo, se jih
učimo in jih v praksi uveljavljamo v skupno korist (Moţina, in drugi, 2002).

6.5.4 Neposredno nadrejeni
Goleman (1998) meni, da ni rečeno, da so ljudje, ki so zelo dobri tehnični
strokovnjaki, tudi sposobni učinkovito in uspešno voditi ljudi. Za uspešnost in
učinkovitost vodje je potrebna humanost, pravi Kneţević (2001). Uspešni vodja si
mora resnično ţeleti osebnostno rast svojih zaposlenih, trdi Ryback (1998).
Današnji vodje se veliko bolj ukvarjajo z ljudmi, medtem ko izvedbo operativnih
delovnih nalog z delegiranjem prenesejo na svoje sodelavce. Prednostne naloge
vodje so postavljanje strategije, vizionarsko mišljenje, ustvarjanje novih poslovnih
priloţnosti, skrb za razvoj zaposlenih, spodbujanje inovativnosti, doseganje
rezultatov in še več bi lahko naštevali (Račnik, 2010).
Klasični vodje starejše generacije, ki kot strokovnjaki in svetovalci nudijo
podrejenim vsebinske rešitve, so vse bolj redki, nadomeščajo pa jih vodje, ki so
strokovnjaki za procese. Takšno vodenje je zasnovano na predpostavki, da se
zaposlenim dajejo kompetence, da bi čim bolj samostojno opravljali svoje naloge.
Za dobro izpolnjevanje teh nalog se zahtevajo posebne kompetence: vodja mora
dosegati visoko raven čustvene inteligence, s pomočjo katere se laţje sporazumeva z
ljudmi, išče njihove potenciale in zna upravljati s seboj. Prav tako se od njega
zahtevajo odprtost, avtentičnost in predanost ciljem. Vodja ima prvenstveno vlogo,
da ustvari procese, s katerimi se dosega rezultat, za katerega je odgovoren celoten
tim (Račnik, 2010).

6.5.5 Možnosti napredovanja
Vsi zaposleni morajo imeti pri svojem delu enake moţnosti za rast, razvoj ter
napredek in nezadovoljstvu se bomo izognili.
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Zaposlenim moramo zagotavljati izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
vsem moramo nuditi enake delovne pogoje, vse moramo informirati na identični
način, vsi morajo imeti moţnost napredovanja in podobno. Edine razlike lahko
ustvarjajo zaposleni sami, in sicer zgolj glede na razvite sposobnosti, izkazana znanja
in vse druge kompetence, stopnjo prizadevnosti pri delu, solidarnost s sodelavci,
pripravljenost za učenje, izkazano medsebojno pomoč in podobno. V okviru
zagotavljanja enakih razvojnih moţnosti za vse zaposlene je priporočljivo, da vse
zaposlene vključimo zlasti v izdelavo kompetentnih načrtov, v letne razgovore,
načrte dela, izobraţevanja, napredovanja in karierne razgovore (Mihalič, 2008).
Tudi Jakopec (2007) trdi, da mora vodstvo organizacije posvečati zaposlenim
največjo pozornost. Svojim zaposlenim je treba zagotoviti moţnost razvoja in
izobraţevanja. Treba je iskati (skrite) talente in jih postaviti na poloţaje, kjer lahko
prevzamejo vso odgovornost. Organizacija mora zaposlene nenehno izobraţevati,
kajti le na tak način lahko zagotavlja vedno nova znanja in dognanja, ki jih le-ti
potrebujejo za strokovno opravljanje svojega dela.

6.5.6 Plača
Zaposleni pričakujejo višje plače, management niţje stroške in večjo zavzetost
zaposlenih. Plače so za večino najpomembnejši vir sredstev za preţivljanje in
izboljševanje kakovosti ţivljenja. Poleg tega jih zaposleni razumejo kot nadomestilo
za vloţen trud in kot priznanje prispevka vsakega posameznika k poslovanju
organizacije. Zaposleni seveda neposredno občutijo vsako spremembo v sistemih
plačevanja in ustrezno prilagodijo svoje vedenje. Zato so plače in nagrajevanje
pomemben motivacijski dejavnik, ki jih spodbuja k boljšemu delu. Nekateri trdijo, da
denar ni pomemben motivator, da je pomembnejše priznanje, da dobro delaš. Takšno
razmišljanje je smiselno za tiste, katerim plača omogoča ustrezen ţivljenjski standard
(Zupan, 2001). Glede na to, da je ta pojem zelo raztegljiv in ga vsak meri s svojim
metrom, so seveda tudi potrebe in ţelje ter odnos do denarja različni.
Plače in nagrajevanje so le eno od področij v okviru ravnanja s človeškimi viri, ki pa
je povezano z zaposlovanjem in varnostjo zaposlitve, z usposabljanjem in razvojem
sodelavcev, z odnosi med managementom in sodelavci ter na koncu z zadovoljstvom
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zaposlenih pri delu. Zato morajo biti vse dejavnosti medsebojno usklajene, da
delujejo učinkovito.

6.5.7 Delovni pogoji
Delovno okolje in prostor sta zelo pomembna za to, da se zaposleni dovolj dobro
počutijo na delovnem mestu, da so zadovoljni, produktivni in uspešni. Posledično je
potrebno tudi temu nameniti dovolj pozornosti. Potrebno je tudi poskrbeti za prijetno
vzdušje, zagotoviti kratke odmore med delom, občasno sprostitev in rekreacijo,
zdravo prehrano v organizaciji, odpravljanje monotonosti pri delu, humor na
delovnem mestu in podobne stvari (Mihalič, 2008).

6.5.8 Možnosti izobraževanja
Zaposleni bodo zadovoljnejši, če bomo izkazovali zanimanje za njihov napredek pri
delu, izobraţevanju in če bomo spodbujali njihovo rast v organizaciji. Da bomo
dosegli višjo stopnjo zadovoljstva pri zaposlenih, kar se tiče pridobivanja novega
znanja in drugih kompetenc, je za posameznike pomembno, da jim omogočamo
naslednje (Moţina, 2002):
-

moţnost in priloţnost učenja zagotovimo vsem zaposlenim,

-

prenašajmo lastna znanja in veščine na sodelavce,

-

nagrajujmo pridobivanje in uporabo novih znanj,

-

usklajujmo potrebe po učenju z individualnimi ţeljami,

-

učenje naj bo pogoj za strokovni in osebni razvoj,

-

spodbujajmo zaposlene k medsebojni izmenjavi znanj in izkušenj,

-

razvijajmo učenje na delovnem mestu,

-

zaposlenim občasno omogočimo izobraţevanje, ki je v danem trenutku morda

bolj v interesu posameznika kot pa organizacije,
-

nenehno učenje uveljavimo kot pogoj za napredovanje.

6.5.9 Varnost zaposlitve
Trg delovne sile in organizacijsko okolje sta zadnja leta postala zelo nestabilna,
spremembe so hitre, nepredvidljive, prilagajanje novim zahtevam je vedno hitrejše in
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prihodnost je teţje predvidljiva. Vse skupaj vpliva oziroma ogroţa varnost zaposlitve
in z njo se soočajo tako delodajalci kot delojemalci (Novak, 2008).
Z vidika zaposlenih je varnost zaposlitve zelo pomembna. Značilno pa je, da je še
pomembnejša za tiste z niţjimi stopnjami izobrazbe, manj znanji in zato teţje
zaposljivimi, kot pa za posameznike z višjimi stopnjami izobrazbe, širino znanja in
zato laţje zaposljivimi. Vendar se tudi tu dogajajo nepredvidljive spremembe in je
pogosto z določeno srednješolsko izobrazbo bistveno enostavneje dobiti zaposlitev
kot pa z univerzitetno izobrazbo. Danes torej zaposlenim ne moremo obljubljati neke
dolgoročne in popolne varnosti zaposlitve. Moramo pa narediti vse, da bodo
zaposleni, ki se trudijo, da bi obdrţali svojo zaposlitev, le-to tudi imeli. Ne smemo
dovoliti, da naši zaposleni plačujejo za napake napačnih odločitev ali nepravočasnih
ukrepanj vodstva. Vsak bo bolj zadovoljen in bo manj obremenjeno opravljal svoje
delo, če ob tem ne bo imel občutka, da lahko kadarkoli izgubi zaposlitev. Neka
stopnja zdrave skrbi za lastno delovno mesto je nujna, in sicer za to, da se pri delu
dovolj potrudimo, da smo dovolj prizadevni, odgovorni in vestni. Vendar problem
nastane, ko imamo občutek, da ohranitev delovnega mesta ni odvisna od naše stopnje
delavnosti in uspešnosti (Mihalič, 2008).

6.5.10 Delovni čas
Dokazano je, da dolgi delovnik negativno vpliva na posameznikovo osebno ţivljenje,
stres in učinkovitost pri delu. Kljub temu organizacije pričakujejo, da bodo zaposleni
delali več kot osem ur, je pa odnos do dolgega delovnika odvisen od vrste dela,
starosti zaposlenega in sistema nagrajevanja. Redkeje se za dolţino delovnika
zanimajo tisti, ki so na vodstvenih poloţajih, ker se zavedajo, da osemurnih
delovnikov na takšnih poloţajih skorajda ni, ali v primeru, če je plača višja v
primerjavi s podobnimi delovnimi mesti. Pripravljenost na dolg delovnik je odvisna
tudi od starosti. Mladi so pripravljeni delati več, saj se jim zdi samoumevno, da se
morajo dokazati, pozneje, ko si ustvarijo druţine in se vrednote ter potrebe
spremenijo, se spremeni tudi ţelja po nekem ustaljenem delovnem času. Tudi sistem
nagrajevanja vpliva na zadovoljstvo in pripravljenost delati več. Posamezniki, katerih
plačilo je vezano na uspešnost, raje delajo dlje, saj pomenijo dodatno opravljene ure,
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dodatek k plači. Tam, kjer pa učinek ni ovrednoten s plačilom, je nezadovoljstvo
zaradi podaljševanja delovnega časa toliko večje (Turk, 2005).

6.5.11 Komuniciranje
Način komuniciranja je izjemno pomemben, včasih celo odločilno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih. Zato moramo aktivno in pozorno poslušati svoje zaposlene,
si vzeti čas za redne razgovore, jih spraševati po mnenjih, idejah, stališčih, vrata
pisarne vodij naj bodo za zaposlene vedno odprta, zaposlenim moramo zagotavljati
povratno informiranje, jih sproti obveščati o dogajanjih, novostih, spremembah, z
njimi se pogovarjati nehiearhično, prijateljsko, odprto, prijazno, zaupne stvari
zadrţimo zase, v pogovoru nikoli, res nikoli, ne smemo grajati osebnosti
posameznika, temveč njegovo delo, preverjamo, ali so zaposleni naše informacije
pravilno razumeli, nastale konflikte je potrebno reševati sproti, občasno je treba
omogočati neformalne razgovore z zaposlenimi in še več bi lahko naštevali (Mihalič,
2010).

6.6

Merjenje zadovoljstva

6.6.1 Pomen merjenja
Z merjenjem zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih pridobimo informacije o
trenutnem stanju, tako zadovoljstva kot stopnje pripadnosti zaposlenih v organizaciji.
Merjenje vodstvu omogoča pomembne povratne informacije, na osnovi katerih je
mogoče ugotoviti, kje in na katerih področjih v organizaciji so potrebne spremembe
in večja prizadevanja, kdo izmed neposrednih vodij morda ne vodi optimalno, kaj
slabo vpliva na zaposlene, kje so potrebne izboljšave, kakšno je splošno stanje
počutja pri delu v organizaciji in podobno. Merjenje zadovoljstva zaposlenih
izvajamo z anketiranjem zaposlenih (Miha, 2010).
Študij vzrokov in posledic, ki so povezane z zadovoljstvom pri delu, je veliko, saj so
postale tovrstne raziskave ena pomembnejših tem raziskovanja. Raziskovalci
organizacijskega vedenja se pozitivno nagibajo k merjenju zadovoljstva z delom in
razumevanju posledic, ki jih ima le-to na samo delo. S pravilno analizo zadovoljstva
zaposlenih lahko zelo natančno opredelimo vzroke različnih problemov, ali pa nam
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sluţi kot zgolj opozorilo za potencialne kritične točke v organizaciji. Z odkrivanjem
vzrokov za nezadovoljstvo in odpravljanje le-teh lahko pozitivno vplivamo na potek
dela in pripomoremo k boljšim poslovnim rezultatom (Skočir, 2001).

6.6.2 Oblike merjenja
Managerji so tisti, ki morajo imeti sposobnost zaznati spremembe v zadovoljstvu pri
delu. Nezadovoljstvo posameznika se lahko prenese na celotni delovni tim, ki pa ima
lahko za posledico delovni neuspeh. Da se temu izognemo oziroma takšne situacije
preprečimo, so se v praksi razvile različne tehnike merjenja zadovoljstva zaposlenih
(Skočir, 2001):
-

Strukturirani vprašalnik

Vprašalnik

je

lahko

standardiziran

ali

prilagojen

organizaciji.

Prednosti

standardiziranih vprašalnikov so v tem, da so rezultati primerljivi, saj so bili
preizkušeni. Njihova uporaba je enostavna za analizo in interpretacijo, za
organizacijo pa ne predstavlja posebnega finančnega zalogaja.
-

Intervju

Gre lahko za odprt intervju, kjer ima vodja določene oporne točke, o katerih mora z
intervjuvancem govoriti, torej lahko rečemo, da gre za delno strukturiran intervju.
Visoko strukturiran intervju je pa govorna aplikacija vprašalnika. Najprimernejša
oblika so individualni intervjuji, ki se najlaţje tudi analizirajo. Kar se tiče skupinskih
diskusij, so pa le-te teţje obvladljive, končni rezultati niso pravi, saj lahko imajo
posamezniki problem pri izraţanju svojih mnenj v javnosti. Metoda intervjujev je
precej draga in zahteva več časa.
-

Kombinacija vprašalnika in intervjuja

To je idealni pristop k ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih z njihovim delom, ker
lahko kombiniramo kvantitativne podatke iz vprašalnika in kvalitativne podatke z
metodo intervjuja. V tej kombinaciji je moţno podrobneje raziskati določeno
problematiko in potrditi ali zavrniti hipoteze, ki so formulirane na osnovi analiz
vprašalnikov.
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Samo merjenje zadovoljstva zaposlenih za zadovoljitev zahtev standardov kakovosti
ni dovolj. Pomembneje je, da se na osnovi analiz postavijo konkretni cilji za
izboljšanje zadovoljstva in posledično s tem tudi uspešen razvoj organizacije.

6.7

Ukrepi za povečanje zadovoljstva

Elementi zadovoljstva zaposlenih so generalizirani in nam zagotavljajo kolektivno
zadovoljstvo oziroma zadovoljstvo velike večine posameznikov, vendar je ob tem
potrebno uvesti tudi individualizacijo zadovoljstva zaposlenih. To pomeni, da najprej
uvajamo splošne pristope za povečanje zadovoljstva večine zaposlenih, na koncu pa
izhajamo še iz analiziranih individualnih dejavnikov zadovoljstva (Mihalič, 2008).
Mihaličeva (2006) trdi, da so v praksi najučinkovitejši naslednji ukrepi:
-

vključitev zaposlenih v aktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev,

-

ukinitev preverjanja opravljenih ur in prisotnosti (kjer je to mogoče),

-

javna pohvala doseţkov in uspehov zaposlenih,

-

uvedba sistema jasnih ciljev in pričakovanj zaposlenih,

-

poudarjanje prispevka zaposlenih za razvoj organizacije ali podjetja,

-

vzdrţevanje dobrih medsebojnih odnosov,

-

izkazovanje zaupanja zaposlenim pri delu,

-

uvedba prenosa znanj na zaposlene in učenje na delovnem mestu,

-

vzdrţevanje urejenega in mirnega delovnega okolja.

Zavedati se moramo, da ključni elementi zadovoljstva zaposlenih večinoma niso
povezani z velikimi finančnimi investicijami, temveč so bolj vezani na spremembe v
načinih razmišljanja, pojmovanja in reagiranja, zato jih lahko uvede vsaka
organizacija. Pojem zadovoljstvo zaposlenih lahko povezujemo tudi s pojmom
srečen posameznik, ker le srečni zaposleni so zadovoljni zaposleni. Zato naj bo naš
končni cilj – zelo zadovoljni in zelo srečni zaposleni.
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EMPIRIČNI DEL
7

PREDSTAVITEV

SPLOŠNE

BOLNIŠNICE

MURSKA

SOBOTA
7.1

Zgodovinski razvoj

Splošna bolnišnica je osrednja zdravstvena ustanova v severovzhodnem delu
Slovenije, ki zagotavlja prebivalcem zdravstveno varstvo na sekundarni ravni.
Novembra 2011 je SBMS izpolnila pogoje za akreditacijo in pridobila mednarodni
standard kakovosti DNV – NIAHO ter se s tem postavila ob bok najboljšim
bolnišnicam sveta. Decembra 2011 je vodstvo organizacije podpisalo listino, s katero
si je organizacija pridobila naziv »Učna bolnišnica« in na ta način razvija svoja
strokovna področja, raziskovalno in pedagoško delo.
Prve ideje za izgradnjo bolnišnice Murski Soboti pripisujejo ţupanu Vimburskyu in
so se pojavile leta 1857. Idejo so podprli vsi pomembnejši veljaki in denarna sredstva
so začeli zbirati iz prostovoljnih prispevkov in sodnih taks. Dolgih 36 let je minilo,
da je napočil dan otvoritve, ta je bil novembra 1893. Prva bolnišnica je imela 4
bolniške sobe s 24-imi posteljami. Število bolnikov je sčasoma naraščalo in kmalu se
je pokazalo, da je bolnišnica premajhna. Začele so se raznovrstne adaptacije. Tako je
najprej bil leta 1963 zgrajen infekcijski oddelek, leta 1953 sta bila prostorsko ločena
kirurgija in ginekološko-porodni oddelek, leta 1974 pa so se interni, pljučni in
transfuzijski oddelki preselili v novo stavbo v Rakičanu. Istega leta se je tudi zdruţila
laboratorijska sluţba in se preimenovala v oddelek za laboratorijsko dejavnost. Leta
1983 ja začela delovati sluţba za prehrano in 20 let kasneje bila prenovljena, zdaj
zadovoljuje vsem zahtevam sodobne priprave hrane. Leta 1988 so se v novo zgradbo
v Rakičan še preselili kirurški, očesni oddelek, oddelek za nos, grlo in uho,
specialistične ambulante omenjenih oddelkov. Centralni operacijski blok in oddelek
za anestezijo in reanimacijo, fizioterapija, lekarna in sterilizacijo. Zadnji večji in
nujno potreben prenove je bil projekt dokončanja gradnje nove porodnišnice, ki je
svojemu namenu bila predana leta 2007 (Ferjan, Koltaj Kocan, Koltaj & Norčič,
1993).
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Slika 4: Splošna bolnišnica Murska Sobota

Vir: http://www.sb-ms.si/

Splošni podatki:
Ime zavoda: Splošna bolnišnica Murska Sobota
Sedeţ zavoda: Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6
Telefon:

02 / 512 3100

Spletna stran zavoda: http://www.sb-ms.si
Ustanovitelj zavoda: Republika Slovenija
Ţig zavoda:

ţig je okrogle oblike z besedilom Splošna bolnišnica Murska Sobota
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7.2

Dejavnost in organizacija bolnišnice

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:
-

bolnišnična zdravstvena dejavnost,

-

specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,

-

samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,

-

dejavnost lekarn,

-

raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,

-

dejavnost menz,

-

priprava in dostava hrane,

-

čiščenje objektov in opreme,

-

dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Bolnišnica opravlja v okviru dejavnosti bolnišnične zdravstvene dejavnosti tudi
podaljšano bolnišnično zdravljenje in podaljšano bolnišnično zdravljenje, ko potrebe
to narekujejo.
Dejavnosti zavoda so:
-

medicinske dejavnosti,

-

dejavnosti zdravstvene nege,

-

spremljajoče medicinske dejavnosti,

-

nemedicinske dejavnosti.

Medicinske dejavnosti se delijo na internistične in kirurške ter na otroški oddelek,
ginekološko-porodni oddelek, podaljšano bolnišnično zdravljenje in pedagoškoraziskovalno dejavnost.
Dejavnost zdravstvene nege je sluţba, v katero se povezujejo:
-

izvajalci zdravstvene nege medicinskih in nemedicinskih dejavnosti,

-

vodja za pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju zdravstvene nege,

-

medicinska sestra za obvladovanje okuţb,

-

socialni delavec.
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Spremljajoče medicinske dejavnosti predstavljajo oddelek za radiologijo in
patologijo, sluţba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, bolnišnična lekarna,
oddelek za laboratorijsko diagnostiko, inštrumentarska sluţba in sluţba sterilizacije.
Nemedicinske dejavnosti tvorijo naslednje sluţbe:
-

finančno-računovodska sluţba,

-

sluţba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize,

-

nabavna sluţba,

-

sluţba za informatiko,

-

pravno-kadrovska sluţba,

-

tehnično-vzdrţevalna sluţba,

-

splošna sluţba,

-

sluţba bolnišnične prehrane in dietoterapije,

-

čistilna sluţba,

-

sluţba za oskrbo s tekstilom.

Plan dela in razvoja
Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim planom zdravstvenega
varstva v Republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja in
lastnimi planskimi dokumenti. Pri pripravi planov dela in razvoja zavod upošteva
moţnosti pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi pogodb in moţnosti prodaje
svojih storitev na trgu. Obseg dela, ki pomeni javno sluţbo, se določi s pogodbo
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), s pogodbo, ki jo zavod sklene
s pooblaščenimi organi občin ter z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami. Zavod
sprejme delovni in finančni načrt za obdobje enega leta, ki pa mora biti pripravljen
tako, da je iz njega jasno razviden obseg dejavnosti, ki jo zavod opravlja kot javna
sluţba.
Vir sredstev za delo zavoda
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od ZZZS iz proračuna Republike
Slovenije s prodajo storitve, z donacijami, darili in iz drugih virov.
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Organi zavoda so:
-

svet zavoda,

-

direktor,

-

strokovni direktor,

-

strokovni svet,

-

strokovni svet zdravstvene nege,

-

drugi izvršilni organ.

Svet zavoda predstavljajo predstavniki ustanovitelja, ZZZS, Mestne občine Murska
Sobota in delavcev zavoda.
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira, vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod, je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter za poslovni
uspeh zavoda.
Strokovni direktor vodi strokovno delo v zavodu in je odgovoren za strokovnost dela
zavoda v okviru poslovnega načrta, ki ga sprejme svet zavoda. Odgovoren je tudi za
uresničevanje strokovnega razvoja in povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi.
Strokovni svet zavoda je kolegijski posvetovalni strokovni organ zavoda za področje
dejavnosti zavoda. Sestavljajo ga strokovni direktor, predstojniki oddelkov,
predstavnik strokovnih medicinskih področij, ki ga imenuje strokovni direktor in
pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.
Strokovni svet zdravstvene nege je kolegijski posvetovalni strokovni organ zavoda
za področje zdravstvene nege. Sestavljajo ga pomočnik direktorja za področje
zdravstvene nege, glavne medicinske sestre oddelkov in vodje sluţb.
Svet zavoda lahko v skladu s splošnimi akti zavoda imenuje različne izvršilne organe
oziroma komisije.

51

7.3

Kadrovska struktura

Odločilno vlogo v delovanju organizacije imajo zaposleni. Cilj vsake organizacije je
doseganje najvišje moţne kakovosti, zato pa je potreben usposobljen kader, ki mora
številčno zadostovati potrebam in biti dobro razporejen. V zdravstvu je kadrovska
sestava zelo raznolika in jo lahko razdelimo na:
-

zdravstvene delavce – to so delavci, ki imajo izobrazbo zdravstvene smeri in

opravljen strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje;
-

zdravstvene sodelavce – to so delavci, ki nimajo izobrazbe zdravstvene smeri,

so pa v zdravstvu na delovnim mestih zdravstvenih sodelavcev;
-

nezdravstvene sodelavce – delavci v zdravstvu, ki jim za delo, ki ga

opravljajo ni potrebno opravljati strokovnega izpita na Ministrstvu za zdravje;
-

managerji.

Sistem razporejanja kadrov je in mora biti dolgoročno in ciljno usmerjen, predstavlja
sistematičen proces, ki prispeva k stalnemu osebnemu, strokovnemu in delovnemu
zadovoljstvu zaposlenih. Da doseţemo maksimalen rezultat v dobro organizacije,
uporabljamo različne instrumente, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Med
nje sodijo standardi dela, kategorizacija bolnikov in stalno izobraţevanje zaposlenih,
pomembni pa so tudi znanje, motivacija, nagrajevanje, sposobnost in drugi dejavniki.
Na dan 31. 10. 2011 je bilo zaposlenih 942 ljudi, od tega 114 zdravnikov, 138
diplomiranih medicinskih sester, diplomiranih zdravstvenikov in višjih medicinskih
sester, 12 diplomiranih babic in 2 babici s srednjo izobrazbo, 288 medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov, 13 bolničarjev, 101 drugi zdravstveni sodelavec (radiološki
inţenirji, fizioterapevti, farmacevti, laboranti …) in 274 nezdravstvenih sodelavcev
(Splošna bolnišnica Murska Sobota, 2011). Slednje je prikazano tudi v naslednji
tabeli.
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Tabela 1: Število zaposlenih v SBMS

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

OKTOBER
31.10.2011

Zdravnik

114

Diplomirana
medicinska
sestra/diplomirani zdravstvenik

sestra/višja

medicinska

138

Diplomirana babica/Babica s srednjo izobrazbo

12/2

Medicinska sestra/zdravstveni tehnik

288

Bolničar

13

Zdravstveni sodelavci

101

Nezdravstveni sodelavci

274

Skupaj

942

7.4

Poslanstvo bolnišnice

Vsi zaposleni se zavedamo, da smo tukaj zaradi ljudi, nenehno se trudimo, da bi se
pacienti in obiskovalci naše ustanove čim boljše počutili in čim prej okrevali. Vizija
Splošne bolnišnice Murska Sobota je (p)ostati ugledna in mednarodno priznana
regionalna bolnišnica, strategija in vrednote, ki jim sledimo iz dneva v dan pa so
skrb, strokovnost, humanost, strpnost in prijaznost.
Zdravstvena nega je dejavnost, ki se opravlja kot del zdravstvene dejavnosti;
opravljajo jo izvajalci zdravstvene nege. Zdravstvena nega je dejavnost, ki se ukvarja
s posameznikom, druţino in druţbeno skupnostjo v zdravju in bolezni ter obravnava
ljudi vseh starosti (Kvas & Seljak, 2004).
Zadovoljstvo z delom v zdravstveni negi predstavlja izziv vsaki zdravstveni
organizaciji, še posebej zdaj, ko ne manjka ekonomskih in socialnih pretresov.
Prilagajanje organizacije vplivom iz zunanjega in notranjega okolja je lahko bolj ali
manj uspešno, ima pa pomemben vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljstvo
zaposlenih je velik in pomemben kazalec delovanja zdravstvenega sistema, ker
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bistveno vpliva na storilnost, fluktuacijo, absentizem zaposlenih v zdravstveni negi
ter na kakovost storitev zdravstvene nege.
Pri izvajalcih zdravstvene nege, ki izkazujejo visoko stopnjo zadovoljstva z delom,
lahko pričakujemo učinkovitejše sodelovanje znotraj tima, boljše medosebne odnose,
večjo stopnjo zadovoljstva strank, bolnikov, manjši pojav stresa in manjšo mero
čustvene izgorelosti na delovnem mestu. Fluktuacija in absentizem, ki sta posledica
nezadovoljstva z delom, pa negativno vplivata na kakovost zdravstvene nege
(Prosen, 2010).
Poznavanje stopnje zadovoljstva izvajalcev zdravstvene nege in dejavnikov, ki
povzročajo nezadovoljstvo, omogoča izvajanje ukrepov za njihovo odpravljanje in
preprečevanje posledic nezadovoljstva. Vsi v organizaciji se trudimo, da bi počutje v
organizaciji bilo kar se da najboljše, da bi zaposleni bili varni, zadovoljni, da bi
občutili, da je njihova vloga pomembna in da predstavljajo del uspešnosti
organizacije. Vse našteto se začne na samem vrhu organizacije in potuje po piramidi
navzdol, vodstvo bi naj bilo zgled vsem zaposlenim in vlagalo v vse našteto veliko
dela.
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8

RAZISKAVA

8.1

Raziskovalne hipoteze

H1: Stil vodenja in zadovoljstvo zaposlenih sta pozitivno povezana.
H2: Zadovoljstvo zaposlenih je odvisno od načina vodenja.
H3: Moţnost osebnega razvoja in izobraţevanja pozitivno vpliva na zadovoljstvo
zaposlenih.
H4: Občutek spoštovanja pri opravljanju svojega dela pozitivno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih.

8.2

Metodologija raziskave

Pri raziskavah najpogosteje uporabljamo anonimne vprašalnike. Le-ti so sestavljeni
iz različnih trditev in anketiranec označi stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo. Na
ta način izraţa svoje stališče. Takšni vprašalniki so zaprtega tipa, torej anketiranec
nima moţnosti podajati svojih mnenj, ampak se odloča med razpoloţljivimi
odgovori. Vsaka raziskava je razdeljena v več faz, in sicer: določiti moramo način
pridobivanja podatkov, določiti moramo velikost vzorca, sledi izvedba raziskave
oziroma ankete, zbrane podatke analiziramo, jih obdelamo, predstavimo dobljene
rezultate in predlagamo ukrepe za izboljšanje obstoječega stanja.

8.2.1 Raziskovalne metode
Magistrsko nalogo sestavljata teoretični in empirični del. Teoretični del temelji na
strokovni literaturi domačih in tujih avtorjev, ki se ukvarjajo z vodenjem, z
zadovoljstvom zaposlenih in odnosi, ki so vključeni v procese dela. Uporabljena je
bila metoda dokumentiranja, opisa, deskriptivna in komparativna metoda, s katero so
prikazane ugotovitve in primerjave. Empirični del temelji na anketnem vprašalniku,
ki je razdeljen na štiri dele. Prvi del zajema pet vprašanj, kjer anketiranec poda
splošne podatke, to so: spol, starost, stopnja izobrazbe, poloţaj v organizaciji in
zadovoljstvo z delom. Drugi del zajema 20 vprašanj, kjer anketiranec izrazi svoje
zadovoljstvo z neposredno nadrejenim. V tretjem delu, v 40-ih vprašanjih
ugotavljamo zadovoljstvo zaposlenega s svojim delom. V zadnjem delu pa preko
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desetih vprašanj ugotavljamo zadovoljstvo z vodstvom zdravstvene nege v
organizaciji. Na koncu vprašalnika imajo anketiranci moţnost podati svoj predlog,
mnenje ali idejo glede na izbrano tematiko.
Anketiranci so se za podane trditve odločevali s pomočjo petstopenjske Likertove
lestvice, kjer je pomen števil naslednji: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne
strinjam, 3 – moje mnenje je nevtralno, 4 – delno se strinjam in 5 – popolnoma se
strinjam.

8.2.2 Raziskovalni vzorec
V raziskavo so vključeni zaposleni zdravstveni/strokovni sodelavci, s srednjo, višjo
ali visoko izobrazbo, ne glede na poloţaj, ki ga imajo v organizaciji. Razdeljenih je
bilo 200 vprašalnikov, vrnjenih pa 145 vprašalnikov. Raziskava je potekala 14 dni,
med 17. 05. 2011 in 31. 05. 2011, v roku delovnega časa anketirancev, anketni
vprašalnik je zahteval največ 15 minut časa.

8.2.3 Postopki zbiranja podatkov
Za izvedbo raziskave, kot predmet magistrskega dela, mora organizacija po internem
pravilniku podati pisno soglasje. Prošnja za izvedbo raziskave je bila odobrena maja
2011.
V drugi polovici maja 2011 je raziskava, s pomočjo anketnega vprašalnika,
opravljena. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo SPSS in Excel programa.
Rezultati so predstavljeni tako v grafični obliki kot tudi v tabelah v magistrski nalogi
in na predstavitvi le-te. Teoretični del je predstavljen v Wordu po pravilniku
Fakultete za zdravstveno nego Maribor, predstavitev rezultatov raziskave in
zaključkov, do katerih nas je raziskava pripeljala, pa bodo interpretirani v programu
PowerPoint, v katero bo zajeta tudi razprava.
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9

REZULTATI RAZISKAVE

Pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniških programov
Microsoft Office Excel in SPSS. Predstavljeni so v obliki tabel in grafov.

9.1

Opis vzorca
Tabela 2: Opis vzorca: Število (n) in strukturni odstotki (%) anketiranih

Skupaj

n

%

moški

42

29 %

ženski

100

69 %

brez odgovora

3

2%

Skupaj

145

100 %

18–2 9 let

21

14 %

30–4 5 let

77

53 %

46–5 5 let

39

27 %

nad 55 let

3

2%

brez odgovora

5

3%

Skupaj

145

100 %

zdravstveni tehnik / srednja medicinska sestra

83

57 %

diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik / višja medicinska sestra

55

38%

drugo

3

2%

brez odgovora

4

3%

Skupaj

145

100 %

vodja oddelka

7

5%

vodja tima

14

10 %

strokovni delavec (medicinska sestra, zdravstveni tehnik)

111

77 %

brez odgovora

13

9%

Skupaj

145

100 %

Spol

Starost

Stopnja izobrazbe

Položaj v organizaciji
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Med 200 razdeljenimi anketnimi vprašalniki je bilo vrnjenih 145. Od tega sta dobri
dve tretjini ţensk (69 %). Večina anketirancev je starih med 30 in 55 let (dobra
polovica je starih med 30 in 45 let, medtem ko dobra četrtina med 46 in 55 let).
Dobra desetina je najmlajših (med 18 in 29 let), medtem ko so najstarejši nad 55 let
le v manjšini (3 anketirani). Z vidika izobrazbe je več kot polovica zdravstvenih
tehnikov oziroma srednjih medicinskih sester, sledijo diplomirane medicinske sestre,
diplomirani zdravstveniki in višje medicinske sestre (skupaj slabi dve petini), ostali
so v manjšini. Glede poloţaja v organizaciji jih dobre tri četrtine opravlja poklic
strokovnega delavca (medicinska sestra, zdravstveni tehnik), desetina jih je na
poloţaju vodje tima, vodje oddelka so v manjšini (7 anketirancev).
Graf 1: Opis vzorca
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9.2

Zadovoljstvo z delom v organizaciji

V prvem delu anketnega vprašalnika so anketiranci odgovarjali na vprašanje glede
zadovoljstva z delom. Imeli so tri moţnosti odgovora: da, ne in brez odgovora. V
nadaljevanju so predstavljeni odgovori v odstotkih, ki so pozitivni in takšnega stanja
si management organizacije lahko samo ţeli.
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Graf 2: : Zadovoljstvo z delom v organizaciji: "Z delom, ki ga opravljam v organizaciji,
sem zadovoljen/na"

brez
odgovora
11 %
da
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ne
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Večina zaposlenih v zdravstveni negi je s svojim delom zadovoljna (85 %). Dobra
desetina na to vprašanje ni podala svojega odgovora. Tudi, če bi desetina, ki se je
odločila, da ne bo odgovorila, odločila za odgovor ne, bi rezultat bil vseeno še zelo
dober.

9.3

Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim
Tabela 3: Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim: strukturni odstotki (%) število (n),
aritmetična sredina in standardni odklon
1

2

3

4

5

Aritm.
sredina

Stand.
odklon

1,4 %
(2)

6,2 %
(9)

17,2 %
(25)

26,2 %
(38)

49,0 %
(71)

4,15

1,009

Vodja pomaga podrejenim in jim zaupa.

4,1 %
(6)

8,3 %
(12)

13,8 %
(20)

35,9 %
(52)

37,9 %
(55)

3,95

1,108

3

Vodja upošteva in spoštuje moje ideje.

3,4 %
(5)

9,7 %
(14)

16,6 %
(24)

33,8 %
(49)

36,6 %
(53)

3,90

1,108

4

Vodja spodbuja timsko delo.

2,1 %
(3)

6,9 %
(10)

15,2 %
(22)

26,9 %
(39)

49,0 %
(71)

4,14

1,045

5

Vodja je iskren in pravičen.

2,8 %
(4)

9,7 %
(14)

17,2 %
(25)

31,7 %
(46)

38,6 %
(56)

3,94

1,094

6

Vodja spodbuja samostojnost pri delu.

0,0 %
(0)

3,4 %
(5)

17,9 %
(26)

33,8 %
(49)

44,8 %
(65)

4,20

0,855

7

Vodja je strpen in ceni delo podrejenih.

1,4 %
(2)

9,7 %
(14)

20,7 %
(30)

31,0 %
(45)

37,2 %
(54)

3,93

1,045

8

Pri odločanju
podrejenimi.

2,8 %
(4)

8,3 %
(12)

24,8 %
(36)

33,8 %
(49)

30,3 %
(44)

3,81

1,049

9

Vodja zna motivirati svoje podrejene.

3,4 %
(5)

11,0 %
(16)

20,7 %
(30)

34,5 %
(50)

30,3 %
(44)

3,77

1,104

Št.

Trditve:

1

Vodja komunicira
zaposlenimi.

2

in

vodja

sodeluje

sodeluje

z

z

60

10

Pri svojem delu vodja uporablja
demokratičen način vodenja (se posvetuje
s sodelavci).

4,8 %
(7)

6,9 %
(10)

24,1 %
(35)

37,2 %
(54)

26,9 %
(39)

3,74

1,079

11

Vodja odločitve sprejema sam.

13,1 %
(19)

20,7 %
(30)

34,5 %
(50)

23,4 %
(34)

8,3 %
(12)

2,93

1,141

12

Dela in naloge vodja posreduje kot ukaze.

17,2 %
(25)

15,2 %
(22)

27,6 %
(40)

31,0 %
(45)

9,0 %
(13)

2,99

1,233

13

Vodja daje občutek: ve se, kdo je nadrejen
in kdo podrejen.

13,1 %
(19)

14,5 %
(21)

33,8 %
(49)

20,0 %
(29)

18,6 %
(27)

3,17

1,264

14

Vodja ne izreka
opravljenem delu.

dobro

24,1 %
(35)

22,8 %
(33)

29,0 %
(42)

14,5 %
(21)

9,7 %
(14)

2,63

1,264

15

Pri svojem delu vodja uporablja
avtokratičen način vodenja (mi ukazuje).

26,2 %
(38)

17,9 %
(26)

31,7 %
(46)

20,7 %
(30)

3,4 %
(5)

2,57

1,183

16

Odločitve pri
podrejenim.

18,6 %
(27)

21,4 %
(31)

33,8 %
(49)

22,8 %
(33)

3,4 %
(5)

2,71

1,118

17

Vodja nam posreduje le tiste informacije,
ki jih moram vedeti, da lahko opravljam
svoje delo.

17,9 %
(26)

18,6 %
(27)

29,7 %
(43)

22,1 %
(32)

11,7 %
(17)

2,91

1,263

18

Vodja se strinja z vsem, karkoli podrejeni
naredijo.

29,7 %
(43)

24,8 %
(36)

29,0 %
(42)

13,8 %
(20)

2,8 %
(4)

2,35

1,128

19

Podrejeni nikoli ne vemo, kaj lahko
pričakujemo od vodje.

24,8 %
(36)

20,0 %
(29)

30,3 %
(44)

18,6 %
(27)

6,2 %
(9)

2,61

1,220

20

Pri svojem delu je vodja liberalen (me
pusti pri miru, da delam po svoje).

11,0 %
(16)

15,9 %
(23)

40,0 %
(58)

26,2 %
(38)

6,9 %
(10)

3,02

1,070

pohval

delu

so

ob

prepuščene

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – moje mnenje je
nevtralno, 4 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.
Graf 3: Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim (5 najvišjih in 5 najnižjih povprečnih ocen)

4,2

Vodja spodbuja samostojnost pri delu.
Vodja komunicira in sodeluje z zaposlenimi.

4,2

Vodja spodbuja timsko delo.

4,1

Vodja pomaga podrejenim in jim zaupa.

4,0

Vodja je iskren in pravičen.

3,9

Odločitve pri delu so prepuščene podrejenim.

2,7

Vodja ne izreka pohval ob dobro opravljenem delu.

2,6

Podrejeni nikoli ne vemo, kaj lahko pričakujemo od vodje.

2,6

Pri svojem delu vodja uporablja avtokratičen način
vodenja (mi ukazuje).

2,6
2,4

Vodja se strinja z vsem, karkoli podrejeni naredijo.
1

61

2

3

4
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Glede neposredno nadrejenih se anketirani v največji meri strinjajo s tem, da vodja
spodbuja samostojnost pri delu (79 % anketiranih se strinja s to trditvijo), komunicira
in sodeluje z zaposlenimi (strinja 75 % anketiranih), spodbuja timsko delo (strinja 76
% anketiranih), pomaga podrejenim (strinja 74 % anketiranih) in jim zaupa ter je
iskren in pravičen (strinja 70 % anketiranih).
V najmanjši meri pa se strinjajo s tem, da se vodja strinja z vsem, karkoli podrejeni
naredijo (strinja le 17 % anketiranih), da uporablja avtokratičen način vodenja
(strinja 24 % anketiranih), da podrejeni ne vedo, kaj lahko pričakujejo od njega
(strinja 25 % anketiranih) , da ne izreka pohval ob dobro opravljenem delu (strinja
24% anketiranih) in da odločitve pri delu prepušča podrejenim (strinja 26 %
anketiranih).
Če vodja tima spodbuja samostojnost pri delu, ustrezno komunicira, timsko deluje,
pomaga sodelavcem, gradi odnose na zaupanju, iskrenosti in pravičnosti, je
zadovoljstvo zaposlenih toliko večje. Vodja in sodelavci morajo biti zavezniki,
interes in cilj morata biti skupna, le takšno sodelovanje sproţa zadovoljstvo in
omogoča uspeh. Vodja mora verjeti v svoje sodelavce in v njihove sposobnosti.
Morda še v trenutkih, ko ne gre vse tako, kot si ţelimo, je še pomembneje, da vodja
resnično verjame vanje in jim to tudi pove.
9.4

Zadovoljstvo zaposlenih z delom

Tabela 4: Zadovoljstvo zaposlenih s svojim delom: strukturni odstotki (%) število (n),
aritmetična sredina in standardni odklon

Št.

Trditve:

1

2

3

4

5

Aritm.
sredina

Stand.
odklon

21

Delo, ki ga opravljam, je v glavnem
zanimivo.

0,0 %
(0)

5,5 %
(8)

11,0 %
(16)

37,2 %
(54)

46,2 %
(67)

4,24

0,860

22

S svojim znanjem, vztrajnostjo in
prodornostjo bi lahko reševal še teţje izzive.

0,7 %
(1)

2,8 %
(4)

22,1 %
(32)

44,1 %
(64)

30,3 %
(44)

4,01

0,837

23

Sodelujem pri postavljanju ciljev oddelka, v
katerem delam.

2,8 %
(4)

8,3 %
(12)

22,1 %
(32)

40,7 %
(59)

26,2 %
(38)

3,79

1,013

24

S delom prispevam k doseganju ciljev
organizacije in s tem izpolnjujem lastne cilje.

0,7 %
(1)

3,4 %
(5)

23,4 %
(34)

40,0 %
(58)

32,4 %
(47)

4,00

0,874

62

25

Cilji organizacije so realno postavljeni.

4,8 %
(7)

7,6 %
(11)

40,0 %
(58)

36,6 %
(53)

11,0 %
(16)

3,41

0,954

26

Zaposleni v zdravstveni negi (ZN) smo
samostojni strokovnjaki na svojem področju.

2,8 %
(4)

9,0 %
(13)

25,5 %
(37)

39,3 %
(57)

23,4 %
(34)

3,72

1,012

27

Moj poklic mi prinaša ugled in mi zagotavlja
avtoriteto.

9,0 %
(13)

12,4 %
(18)

26,2 %
(38)

35,2 %
(51)

17,2 %
(25)

3,39

1,174

28

Poklic, ki ga opravljam, imam rad in v
druţbi, zunaj organizacije, brez zadrţkov
povem, kaj delam.

4,8 %
(7)

5,5 %
(8)

17,2 %
(25)

29,0 %
(42)

43,4 %
(63)

4,01

1,127

29

Zdravniki naše delo cenijo.

19,3 %
(28)

23,4 %
(34)

32,4 %
(47)

20,0 %
(29)

4,8 %
(7)

2,68

1,142

30

Zdravniki nas obravnavajo kot njihove
pomočnike.

5,5 %
(8)

18,6 %
(27)

32,4 %
(47)

31,0 %
(45)

12,4 %
(18)

3,26

1,074

31

Zdravniki cenijo moje strokovno mnenje in
ga upoštevajo.

6,2 %
(9)

24,1 %
(35)

42,1 %
(61)

22,1 %
(32)

5,5 %
(8)

2,97

0,968

32

Zaposleni v ZN cenimo in upoštevamo
mnenja in delo zdravnikov.

0,7 %
(1)

4,1 %
(6)

15,9 %
(23)

53,1 %
(77)

26,2 %
(38)

4,00

0,808

33

Bolniki od nas pričakujejo znanje in
strokovnost.

1,4 %
(2)

2,1 %
(3)

6,2 %
(9)

29,7 %
(43)

60,7 %
(88)

4,46

0,817

34

Bolniki nas cenijo in ocenjujejo po
prijaznosti.

0,7 %
(1)

3,4 %
(5)

16,6 %
(24)

37,9 %
(55)

41,4 %
(60)

4,16

0,871

35

Bolniki nam zaupajo in večkrat izrekajo
hvaleţnost.

1,4 %
(2)

4,8 %
(7)

17,9 %
(26)

45,5 %
(66)

30,3 %
(44)

3,99

0,897

36

Moje pristojnosti in odgovornosti so jasno
definirane in upoštevane.

2,1 %
(3)

5,5 %
(8)

25,5 %
(37)

44,1 %
(64)

22,8 %
(33)

3,80

0,925

37

Izvajam dela in naloge v okviru svojih
kompetenc.

4,8 %
(7)

5,5 %
(8)

24,8 %
(36)

33,1 %
(48)

31,7 %
(46)

3,81

1,093

38

Pri delu zaupam v svoje znanje, izkušnje in
sposobnosti.

0,7 %
(1)

0,7 %
(1)

14,5 %
(21)

25,5 %
(37)

58,6 %
(85)

4,41

0,812

39

Svoje delo opravljam vestno in strokovno.

0,0 %
(0)

0,7 %
(1)

7,6 %
(11)

24,1 %
(35)

67,6 %
(98)

4,59

0,662

40

V svoje delo vlagam vse svoje znanje,
napore in trud.

0,0 %
(0)

1,4 %
(2)

7,6 %
(11)

22,1 %
(32)

69,0 %
(100)

4,59

0,693

41

Zaposleni v ZN smo dobro strokovno
izobraţeni in usposobljeni.

0,0 %
(0)

4,1 %
(6)

15,2 %
(22)

41,4 %
(60)

39,3 %
(57)

4,16

0,831

42

Vsi imamo enake moţnosti za izobraţevanje
in usposabljanje.

11,7 %
(17)

14,5 %
(21)

25,5 %
(37)

25,5 %
(37)

22,8 %
(33)

3,33

1,297

43

Napredovanje temelji na strokovni izobrazbi
in znanju ter sposobnosti.

11,0 %
(16)

15,9 %
(23)

26,2 %
(38)

23,4 %
(34)

23,4 %
(34)

3,32

1,296

63

44

Merila napredovanja so enaka za vse.

13,8 %
(20)

11,0 %
(16)

36,6 %
(53)

20,7 %
(30)

17,9 %
(26)

3,18

1,251

45

Vsi zaposleni v ZN imamo realne moţnosti
za napredovanje.

14,5 %
(21)

17,2 %
(25)

27,6 %
(40)

26,2 %
(38)

14,5 %
(21)

3,09

1,263

46

Dober delovni rezultat se hitro opazi in je
pohvaljen.

6,9 %
(10)

15,9 %
(23)

33,1 %
(48)

30,3 %
(44)

13,8 %
(20)

3,28

1,104

47

S plačo sem zadovoljen in mi omogoča
dostojno ţivljenje.

13,8 %
(20)

15,9 %
(23)

29,7 %
(43)

31,0 %
(45)

9,7 %
(14)

3,07

1,188

48

Za nadurno, nočno delo in delo med vikendi
ter prazniki prejemam dovolj veliko –
stimulativno plačilo.

34,5 %
(50)

18,6 %
(27)

27,6 %
(40)

14,5 %
(21)

4,8 %
(7)

2,37

1,229

49

Plačani bi morali bit tudi po delovnem
učinku.

4,1 %
(6)

6,2 %
(9)

24,8 %
(36)

34,5 %
(50)

30,3 %
(44)

3,81

1,069

50

Fizični pogoji dela (delovni prostori,
osvetlitev, prezračevanje, temperatura …) so
ustrezni.

13,1 %
(19)

17,9 %
(26)

24,1 %
(35)

35,2 %
(51)

9,7 %
(14)

3,10

1,200

51

Z delovnim časom (trajanje delovnika, obseg
nadurnega dela, izmenskim delom …) sem
zadovoljen.

8,3 %
(12)

11,7 %
(17)

33,8 %
(49)

36,6 %
(53)

9,7 %
(14)

3,28

1,064

52

Polurni odmor med delom je zagotovljen.

28,3 %
(41)

17,2 %
(25)

25,5 %
(37)

17,2 %
(25)

11,7 %
(17)

2,67

1,359

53

V delovni izmeni je dovolj zaposlenih, da
lahko sproščeno in kvalitetno opravljam
svoje delo.

23,4 %
(34)

24,8 %
(36)

25, 5%
(37)

23,4 %
(34)

2,8 %
(4)

2,57

1,165

54

Za pridobitev prostih dni (dopust, koriščenje
nadur, predčasni odhodi iz dela zaradi
individualnih potreb) ni teţav in mi nadrejeni
največkrat prisluhnejo.

4,8 %
(7)

9,0 %
(13)

26,9 %
(39)

32,4 %
(47)

26,9 %
(39)

3,68

1,111

55

V sluţbo hodim z veseljem.

4,8 %
(7)

4,8 %
(7)

24,1 %
(35)

38,6 %
(56)

27,6 %
(40)

3,79

1,053

56

S sodelavci se občasno druţimo tudi izven
rednega delovnega časa.

6,9 %
(10)

11,0 %
(16)

22,1 %
(32)

38,6 %
(56)

21,4 %
(31)

3,57

1,148

57

Sodelavcem v timu lahko zaupam.

3,4 %
(5)

9,7 %
(14)

30,3 %
(44)

37,9 %
(55)

18,6 %
(27)

3,59

1,011

58

Med sodelavci ni občutiti zahrbtnosti.

6,2 %
(9)

13,8 %
(20)

46,2 %
(67)

21,4 %
(31)

12,4 %
(18)

3,20

1,031

59

V timu je prisotna velika stopnja
sodelovanja. Delo si pravično porazdelimo in
si med seboj pomagamo.

2,1 %
(3)

9,0 %
(13)

35,9 %
(52)

34,5 %
(50)

18,6 %
(27)

3,59

0,962

60

V kriznih situacijah smo v kolektivu še bolj
povezani med seboj.

3,4 %
(5)

6,2 %
(9)

30,3 %
(44)

38,6 %
(56)

21,4 %
(31)

3,68

0,991

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – moje mnenje je
nevtralno, 4 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.
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Graf 4: Zadovoljstvo z delom (5 najvišjih in 5 najnižjih
povprečnih ocen)
Svoje delo opravljam vestno in strokovno.

4,6

V svoje delo vlagam vse svoje znanje, napore in trud.

4,6

Bolniki od nas pričakujejo znanje in strokovnost.

4,5

Pri delu zaupam v svoje znanje, izkušnje in sposobnosti.

4,4

Delo, ki ga opravljam, je v glavnem zanimivo.

4,2

Zdravniki cenijo moje strokovno mnenje in ga upoštevajo.

3,0

Zdravniki naše delo cenijo.

2,7

Polurni odmor med delom je zagotovljen.

2,7

V delovni izmeni je dovolj zaposlenih, da lahko sproščeno
in kvalitetno opravljam svoje delo.
Za nadurno, nočno delo in delo med vikendi ter prazniki
prejemam dovolj veliko – stimulativno plačilo.

2,6
2,4
1

2
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4
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Glede dela se zaposleni v največji meri strinjajo s tem, da svoje delo opravljajo
vestno in strokovno (s to trditvijo se strinja kar 92 % anketiranih). V svoje delo
vlagajo vse svoje znanje, napore in trud (strinja 91 % anketiranih), kar od njih
pričakujejo tudi bolniki (strinja 90 % anketiranih). Pri svojem delu zaposleni zaupajo
v svoje znanje, izkušnje in sposobnosti (strinja 84 % anketiranih). V glavnem se jim
zdi njihovo delo zanimivo (strinja 83 % anketiranih).
V najmanjši meri se strinjajo z višino plačila za nadurno delo in delo med vikendi ter
prazniki (strinja le 19 % anketiranih), s številom zaposlenih v delovni izmeni –
menijo, da jih je premalo za sproščeno in kvalitetno opravljanje dela (strinja 26 %
anketiranih), glede polurnega odmora med delom – menijo, da ni vedno zagotovljen
(strinja 29 % anketiranih), da je njihovo dela in strokovno mnenja pri zdravnikih
cenjeno (strinja 25 % anketiranih) ter upoštevanje slednjega s strani zdravnikov
(strinja 28 % anketiranih).
Torej zaposleni vlagajo v svoje delo ves svoj trud in znanje, ki ga premorejo in za
vse to ne dobijo tistega, kar si zasluţijo. To je ustrezno plačilo, polurni odmor med
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delovnim časom, njihovo delo ni cenjeno s strani zdravnikov, da bi delo bilo še
kvalitetnejše, pa jih številčno ni zadosti – to je mnenje zaposlenih.
Kar zadeva finančno plat, je le-ta odvisna v veliki meri od samega gospodarstva
oziroma finančnega stanja v celotni drţavi. Obstajajo pa instrumenti, s katerimi
management organizacije lahko rokuje in finance pravičnejše razdeli, ali pa namesto
plačila občasno izbere nedenarno plačilo in zaposlenemu ponudi kakšno drugo
ugodnost ali privilegij. Mihaličeva (2008) trdi, da obstaja velika verjetnost, da bodo
zaposleni zaradi visoke plače določeno delo sploh opravljali oziroma ga sprejeli,
izjemno nizka verjetnost pa je, da bodo zaradi visoke plače določeno delo tudi z
veseljem opravljali. Plača torej ni ključ do zadovoljstva zaposlenih, lahko pa
pomembno pripomore k temu. Vse doseţke in uspehe vseh zaposlenih je potrebno
pohvaliti, ob primernih priloţnostih tudi javno. Torej s pohvalami ne skoparimo,
vendar pa jih ne uporabljajmo brez namena oziroma prepogosto, ker bo tako njihov
učinek zbledel.
Ţe nekaj časa velja prepoved zaposlovanja na drţavni ravni. Brez dvoma so
zaposleni preobremenjeni, pa vseeno svoje delo opravljajo po svojih najboljših
močeh, čeprav so časovno omejeni. Zagotovo bi bilo delo bolj kakovostno
opravljeno, če bi zaposlenih bilo več, si pa upam trditi, da je tudi zdaj kakovost na
visoki ravni. Tudi polurni odmor, ki zaposlenemu zakonsko pripada, trdim, da ga je
moţno zagotoviti z ustrezno organizacijo dela, le vodilni morajo skupaj s sodelavci
stremeti k temu.
Odnos medicinska sestra – zdravnik: oba poudarjata biofizični vidik zdravljenja,
nego, čustveno podporo, ob pomoči tehnologije neinvazivne metode. Nobena od teh
dveh strok pa nima jasne predstave o vlogi in funkciji druge (AJ, 2004). Dejstvo je,
da eden brez drugega ne gre, da si morata pomagati, sodelovati, usmerjati drug
drugega, si zaupati in spoštovati delo drugega. Bolnik bo z delom obeh na ta način
najbolj zadovoljen in obravnavan na najboljši moţen način. Kot vsepovsod, pa tudi
tukaj, najdemo izjeme, ki jim v ţargonu pravimo »bogovi v belem«, le-te pa najdemo
tudi v drugih barvah.
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9.5

Zadovoljstvo z vodstvom zdravstvene nege v organizaciji

Tabela 5: Zadovoljstvo z vodstvom zdravstvene nege v organizaciji: strukturni odstotki (%),
število (n), aritmetična sredina in standardni odklon

Št.

Trditve:

1

2

3

4

5

Aritm.
sredina

Stand.
odklon

61

Vodstvo ZN gradi svojo avtoriteto s
strokovnostjo, dobrim zgledom in
prijaznim vodenjem.

6,2 %
(9)

12,4 %
(18)

37,2 %
(54)

33,8 %
(49)

10,3 %
(15)

3,30

1,021

62

Vodstvo ZN je v kritičnih časih sposobno
hitrega in učinkovitega ukrepanja.

4,1 %
(6)

16,6 %
(24)

39,3 %
(57)

29,0 %
(42)

11,0 %
(16)

3,26

1,000

63

Vodstvo ZN razume naše probleme in jih
sproti rešuje.

10,3 %
(15)

20,0 %
(29)

40,7 %
(59)

24,1 %
(35)

4,8 %
(7)

2,93

1,025

64

Vodstvo ZN ne izvaja razlik med oddelki.

18,6 %
(27)

17,2 %
(25)

42,1 %
(61)

17,9 %
(26)

4,1 %
(6)

2,72

1,091
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Vodstvo ZN posreduje informacije
zaposlenim na razumljiv način.

3,4 %
(5)

16,6 %
(24)

42,8 %
(62)

30,3 %
(44)

6,9 %
(10)

3,21

0,920
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Zaposlenim se zaposlitev v organizaciji zdi
varna oziroma zagotovljena.

2,8 %
(4)

13,1 %
(19)

39,3 %
(57)

36,6 %
(53)

8,3 %
(12)

3,34

0,908
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V naši organizaciji se ceni dobro
opravljeno delo, je pohvaljeno in občasno
tudi primerno nagrajeno.

9,0 %
(13)

23,4 %
(34)

35,2 %
(51)

25,5 %
(37)

6,9 %
(10)

2,98

1,064
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V naši organizaciji se pričakuje, da
predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le
naši vodje.

8,3 %
(12)

11,7 %
(17)

35,2 %
(51)

33,8 %
(49)

11,0 %
(16)

3,28

1,077

69

Vodstvo ZN ne daje obljub, ki jih ne more
izpolniti.

11,7 %
(17)

13,1 %
(19)

46,2 %
(67)

22,8 %
(33)

6,2 %
(9)

2,99

1,041

70

Pri reševanju individualnih pravic
zaposleni vodstvu dajemo pobude. Le-to
nam prisluhne in pobude upošteva.

11,0 %
(16)

16,6 %
(24)

43,4 %
(63)

24,1 %
(35)

4,8 %
(7)

2,95

1,023

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – moje mnenje je
nevtralno, 5 – delno se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.
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Graf 5: Zadovoljstvo z vodstvom zdravstvene nege v organizaciji

Zaposlenim se zaposlitev v organizaciji zdi varna oziroma
zagotovljena.
Vodstvo ZN gradi svojo avtoriteto s strokovnostjo, dobrim
zgledom in prijaznim vodenjem.
V naši organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave
dajemo vsi, ne le naši vodje.
Vodstvo ZN je v kritičnih časih sposobno hitrega in
učinkovitega ukrepanja.
Vodstvo ZN posreduje informacije zaposlenim na razumljiv
način.

3,3
3,3
3,3
3,3
3,2

Vodstvo ZN ne daje obljub, ki jih ne more izpolniti.

3,0

V naši organizaciji se ceni dobro opravljeno delo, je
pohvaljeno in občasno tudi primerno nagrajeno.
Pri reševanju individualnih pravic zaposleni vodstvu
dajemo pobude. Le-to nam prisluhne in pobude upošteva.

3,0
3,0

Vodstvo ZN razume naše probleme in jih sproti rešuje.

2,9
2,7

Vodstvo ZN ne izvaja razlik med oddelki.
1

2

3

4

5

Glede vodstva so zaposleni v največji meri nevtralni, pri nobeni trditvi ni opaziti
večjega strinjanja (povprečna ocena nikjer ne seţe čez 3,3). V najmanjši meri se
strinjajo s tem, da vodstvo ne izvaja razlik med oddelki (strinja 22 % anketiranih) in
da razume probleme zaposlenih in jih sproti rešuje (strinja 29 % anketiranih).
Kot zaposlena sem imela priloţnost občutiti delovanje vodstva zdravstvene nege treh
organizacij in to organizacije na primarni, sekundarni in terciarni ravni. V vseh treh
primerih je bilo občutiti izvajanje razlik med oddelki, dejavnostmi ali enotami.
Najpogosteje je strokovni vodja tisti, ki je prej deloval v eni od dejavnosti
organizacije. Ko je prevzel vodenje večine oziroma vseh dejavnosti, je bilo večkrat
občutiti, da je skrb za enote, v katerih je prej deloval, večje kot za ostale.

9.6

Statistično značilne razlike

V nadaljevanju so prikazane statistično značilne razlike glede na poloţaj v
organizaciji, starost in spol.
Glede poloţaja v organizaciji smo ugotavljali razlike med vodilnimi, kamor sodijo
vodje oddelkov in vodje timov in med strokovnimi sodelavci (medicinske sestre,
zdravstveni tehniki). V tabeli so prikazane le tiste trditve, pri katerih prihaja do
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statistično značilnih razlik v povprečnih ocenah med vodilnimi v organizaciji in
strokovnimi sodelavci.
Tabela 6: Statistično značilne razlike glede na položaj v organizaciji
Položaj v organizaciji
Trditve:

Vodilni

Strokovni
delavec
Aritm .sredina

Aritm.
sredina

Ttest
Sig.

S svojim znanjem, vztrajnostjo in prodornostjo bi lahko reševal še teţje izzive.

4,38

3,94

0,021

Sodelujem pri postavljanju ciljev oddelka, v katerem delam.

4,38

3,68

0,003

Z delom prispevam k doseganju ciljev organizacije in s tem izpolnjujem lastne
cilje.

4,43

3,90

0,011

Plačani bi morali bit tudi po delovnem učinku.

4,24

3,73

0,010

Vodilni delavci se z vsemi zgornjimi trditvami strinjajo v večji meri kot strokovni
sodelavci (povprečne vrednosti so višje). Lahko rečemo, da so v teh primerih razlike
statistično značilne, ker je stopnja značilnosti, Sig, v vseh primerih manjša od 0,05.
Torej lahko z manj kot 5-odstotnim tveganjem trdimo, da so razlike statistično
značilne. Vodilni delavci imajo večji občutek pomembnosti, pripadnosti, več
sodelujejo z vodstvom, vse to prinaša sam vodilni poloţaj in zato so rezultati logični.
V primeru starosti smo oblikovali 3 starostne razrede (18–29 let, 30–45 let, 46 let in
več). V naslednji tabeli so prikazane tiste trditve, pri katerih prihaja do statistično
značilnih razlik v povprečnih ocenah med različnimi starostnimi skupinami.
Tabela 7: Statistično značilne razlike glede na starost

Stopnja izobrazbe
Trditve:

Anovatest
Sig.

18–29 let
Aritm.
sredina

30–45 let
Aritm.
sredina

46 let in
več
Aritm.
sredina

Vodja pomaga podrejenim in jim zaupa.

4,52

3,79

3,95

0,029

Vodja upošteva in spoštuje moje ideje.

4,52

3,77

3,86

0,020
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Pri odločanju vodja sodeluje z podrejenimi.

4,38

3,68

3,76

0,023

Vodja zna motivirati svoje podrejene.

4,33

3,57

3,83

0,018

Izvajam dela in naloge v okviru svojih kompetenc.

4,19

3,57

4,05

0,016

Zaposleni v ZN smo dobro strokovno izobraţeni in usposobljeni.

4,43

3,97

4,36

0,014

Vsi imamo enake moţnosti za izobraţevanje in usposabljanje.

3,90

3,04

3,62

0,007

Napredovanje temelji na strokovni izobrazbi in znanju ter sposobnosti.

3,81

3,03

3,67

0,006

Merila napredovanja so enaka za vse.

3,71

2,82

3,55

0,001

Vsi zaposleni v ZN imamo realne moţnosti za napredovanje.

3,76

2,69

3,45

0,001

Dober delovni rezultat se hitro opazi in je pohvaljen.

3,86

3,08

3,31

0,016

Fizični pogoji dela (delovni prostori, osvetlitev, prezračevanje,
temperatura …) so ustrezni.

3,86

2,99

3,00

0,008

Z delovnim časom (trajanje delovnika, obsegom nadurnega dela,
izmenskim delom …) sem zadovoljen.

3,71

3,08

3,45

0,026

V delovni izmeni je dovolj zaposlenih, da lahko sproščeno in kvalitetno
opravljam svoje delo.

3,14

2,36

2,74

0,014

Za pridobitev prostih dni (dopust, koriščenje nadur, predčasni odhodi iz
dela zaradi individualnih potreb) ni teţav in mi nadrejeni največkrat
prisluhnejo.

3,86

3,44

4,02

0,018

V sluţbo hodim z veseljem.

4,29

3,55

4,00

0,005

Vodstvo ZN gradi svojo avtoriteto s strokovnostjo, dobrim zgledom in
prijaznim vodenjem.

3,81

3,17

3,26

0,040

V naši organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajemo vsi, ne
le naši vodje.

3,67

3,04

3,52

0,013

Skupina najmlajših (18–29 let) se v povprečju najbolj strinja s trditvami, medtem ko
se zaposleni med 30 in 45 let v najmanjši meri strinjajo. Izjema je le v trditvi "Za
pridobitev prostih dni (dopust, koriščenje nadur, predčasni odhodi iz dela zaradi
individualnih potreb) ni teţav in mi nadrejeni največkrat prisluhnejo", kjer se s
trditvijo v največji meri strinjajo najstarejši.
Razlike so torej največje med zaposlenimi 18–29 let in 30–45 let.
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Tabela 8: Statistično značilne razlike glede na spol
Položaj v organizaciji
Trditve:

T- test
Sig.

Moški
Aritm .sredina

Ženski
Aritm .sredina

Vodja nam posreduje le tiste informacije, ki
jih moram vedeti, da lahko opravljam svoje
delo.

3,31

2,77

0,019

Bolniki nam zaupajo in večkrat izrekajo
hvaleţnost.

3,74

4,11

0,023

Med moškimi in ţenskami prihaja do razlik v strinjanju pri dveh trditvah. Moški se v
večji meri kot ţenske strinjajo s tem, da vodje posredujejo le tiste informacije, ki jih
morajo vedeti, da lahko opravljajo svoje delo. Ţenske so v večji meri kot pa moški
mnenja, da jim bolniki zaupajo in večkrat tudi izrekajo hvaleţnost.

71

9.7

PREVERJANJE HIPOTEZ:

H1: Stil vodenja in zadovoljstvo zaposlenih sta pozitivno povezana.
Obstajata 2 različna stila vodenja, ki smo ju z našo anketo tudi merili – demokratičen
in avtokratičen. Demokratičen stil vodenja merimo z vprašanji od 1 do 10 in 20,
avtokratičen z vprašanji od 11 do 15, 17 in 19.
Demokratičen stil vodenja:
Vpr. 1: Vodja komunicira in sodeluje z zaposlenimi.
Vpr. 2: Vodja pomaga podrejenim in jim zaupa.
Vpr. 3: Vodja upošteva in spoštuje moje ideje.
Vpr. 4: Vodja spodbuja timsko delo.
Vpr. 5: Vodja je iskren in pravičen.
Vpr. 6: Vodja spodbuja samostojnost pri delu.
Vpr. 7: Vodja je strpen in ceni delo podrejenih.
Vpr. 8: Pri odločanju vodja sodeluje z podrejenimi.
Vpr. 9: Vodja zna motivirati svoje podrejene.
Vpr. 10: Pri svojem delu vodja uporablja demokratičen način vodenja (se posvetuje s
sodelavci).
Vpr. 20: Pri svojem delu je vodja liberalen (me pusti pri miru, da delam po svoje).
Avokratičen stil vodenja:
Vpr. 11: Vodja odločitve sprejema sam.
Vpr. 12: Dela in naloge vodja posreduje kot ukaze.
Vpr. 13: Vodja daje občutek: ve se, kdo je nadrejen in kdo podrejen.
Vpr. 14: Vodja ne izreka pohval ob dobro opravljenem delu.
Vpr. 15: Pri svojem delu vodja uporablja avtokratičen način vodenja (mi ukazuje).
Vpr. 17: Vodja nam posreduje le tiste informacije, ki jih moram vedeti, da lahko
opravljam svoje delo.
Vpr. 19: Podrejeni nikoli ne vemo, kaj lahko pričakujemo od vodje.
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Za oba stila vodenja smo izračunali povprečne vrednosti na vprašanjih, ki sodijo k
posameznemu stilu. Ravno tako smo izračunali povprečje na vseh vprašanjih, ki se
nanašajo na zadovoljstvo z delom (vpr. 21 do vpr. 60).
Tabela 9: Demokratičen in avtokratičen stil vodenja: izračun parametrov

Aritm. sredina Stand. odklon N
demokratičen stil vodenja 3,87

0,852

145

avtokratičen stil vodenja

2,83

0,830

145

zadovoljstvo z delom

3,59

0,553

145

H2: Zadovoljstvo zaposlenih je odvisno od načina vodenja.
Tabela 10: Korelacija med stilom vodenja in zadovoljstvom

zadovoljstvo z delom
demokratičen stil
vodenja

Pearsonov koeficient korelacije

0,585**

Sig.

0,01

avtokratičen stil
vodenja

Pearsonov koeficient korelacije

-0,089

Sig.

0,285

** Korelacija je statistično značilna s stopnjo 0,01
Izkaţe se, da demokratičen stil vodenja pozitivno vpliva na zadovoljstvo pri delu. V
večji meri kot zaposleni ocenjujejo stil vodenja kot demokratični, v večji meri so tudi
zadovoljni s svojim delom. Pearsonov koeficient korelacije znaša r = 0,585.
Statistična značilnost (Sig) je 0,01, kar je manj od 0,05, zato lahko rečemo, da je
odvisnost statistično značilna. Na podlagi zgornjega lahko potrdimo naslednje:
Demokratičen stil vodenja pozitivno vpliva na zadovoljstvo pri delu.
V primeru avtokratičnega stila vodenja je povezava z zadovoljstvom negativna, v
večji meri kot je stil vodenja označen kot avtokratičen, v manjši meri so zaposleni
zadovoljni s svojim delom (r = -0,089). Povezanost med obema spremenljivkama pa
ni statistično značilna, ker je sig. večja od 0,05 (sig = 0,285). Zaključimo lahko, da
avtokratičen stil vodenja statistično ne vpliva na zadovoljstvo pri delu.
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H1 in H2 lahko torej potrdimo v primeru demokratičnega stila vodenja, v
primeru avtokratičnega pa ne.
H3: Možnost osebnega razvoja in izobraževanja pozitivno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih.
Moţnost osebnega razvoja in izobraţevanja merimo z vprašanji 23, 24, 42 in 45.
Vpr. 23: Sodelujem pri postavljanju ciljev oddelka, v katerem delam.
Vpr. 24: Z delom prispevam k doseganju ciljev organizacije in s tem izpolnjujem
lastne cilje.
Vpr. 42: Vsi imamo enake možnosti za izobraževanje in usposabljanje.
Vpr. 45: Vsi zaposleni v ZN imamo realne možnosti za napredovanje.
Izračunali smo skupno povprečje za vsa 4 vprašanja. Spodaj so prikazani parametri
za novo tvorjeno spremenljivko (možnost osebnega razvoja in izobraževanja), kot
tudi za posamezna vprašanja, ki jo sestavljajo.
Tabela 11: Možnost osebnega razvoja in izobraževanja: izračun parametrov
Aritm. sredina

Stand. odklon

N

Možnost osebnega razvoja in izobraževanja

3,55

0,822

145

Sodelujem pri postavljanju ciljev oddelka, v katerem delam.

3,79

1,013

145

Z delom prispevam k doseganju ciljev organizacije in s tem izpolnjujem lastne cilje.

4,00

0,874

145

Vsi imamo enake možnosti za izobraževanje in usposabljanje.

3,33

1,297

145

Vsi zaposleni v ZN imamo realne možnosti za napredovanje.

3,09

1,263

145

Zadovoljstvo z delom

3,59

0,553

145

Tabela 12: Korelacija med možnostjo osebnega razvoja/izobraževanja in zadovoljstvom
zadovoljstvo
delom
Pearsonov
korelacije

Možnost osebnega razvoja in izobraževanja

koeficient

Sig.
Pearsonov
korelacije

Sodelujem pri postavljanju ciljev oddelka, v katerem delam.
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0,773**
0,01

koeficient

0,526**

z

Sig.

Z delom prispevam k doseganju ciljev organizacije in s tem izpolnjujem
lastne cilje.

Pearsonov
korelacije

0,01
koeficient

Sig.
Pearsonov
korelacije

Vsi imamo enake možnosti za izobraževanje in usposabljanje.

0,01
koeficient

Sig.
Pearsonov
korelacije

Vsi zaposleni v ZN imamo realne možnosti za napredovanje.

0,610**

0,596**
0,01

koeficient

Sig.

0,557*
0,01

** Korelacija je statistično značilna s stopnjo 0,01
Moţnost osebnega razvoja in izobraţevanja pozitivno vpliva na zadovoljstvo z
delom. V večji meri kot se zaposleni strinjajo s tem, da imajo moţnost osebnega
razvoja in izobraţevanja, bolj so tudi zadovoljni s svojim delom. Pearsonov
koeficient korelacije znaša r = 0,773, stopnja značilnosti pa je Sig = 0,01. H3 torej
lahko potrdimo.
H4: Občutek spoštovanja pri opravljanju svojega dela pozitivno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih.
Občutek spoštovanja pri opravljanju svojega dela merimo z vprašanji 31, 34, 35, 46
in 67.
Vpr 31: Zdravniki cenijo moje strokovno mnenje in ga upoštevajo.
Vpr 34: Bolniki nas cenijo in ocenjujejo po prijaznosti.
Vpr 35: Bolniki nam zaupajo in večkrat izrekajo hvaležnost.
Vpr. 46: Dober delovni rezultat se hitro opazi in je pohvaljen.
Vpr. 67: V naši organizaciji se ceni dobro opravljeno delo, je pohvaljeno in občasno
tudi primerno nagrajeno.
Tudi v tem primeru smo izračunali skupno povprečje za navedenih 5 vprašanj.
Spodaj so prikazani parametri za novo tvorjeno spremenljivko (občutek spoštovanja
pri opravljanju svojega dela) kot tudi za posamezna vprašanja, ki jo sestavljajo.
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Tabela 13: Občutek spoštovanja pri opravljanju svojega dela: izračun parametrov
Aritm.
sredina

Stand.
odklon

N

Občutek spoštovanja pri opravljanju svojega dela

3,47

0,652

145

Zdravniki cenijo moje strokovno mnenje in ga upoštevajo.

2,97

0,968

145

Bolniki nas cenijo in ocenjujejo po prijaznosti.

4,16

0,871

145

Bolniki nam zaupajo in večkrat izrekajo hvaležnost.

3,99

0,897

145

Dober delovni rezultat se hitro opazi in je pohvaljen.

3,28

1,104

145

V naši organizaciji se ceni dobro opravljeno delo, je pohvaljeno in občasno tudi
primerno nagrajeno.

2,98

1,064

145

Zadovoljstvo z delom

3,59

0,553

145

Tabela 14: Korelacija med občutkom spoštovanja pri opravljanju svojega dela in zadovoljstvom
zadovoljstvo z
delom
Občutek spoštovanja pri opravljanju svojega dela

Zdravniki cenijo moje strokovno mnenje in ga upoštevajo.

Pearsonov koeficient korelacije

0,811**

Sig.

0,01

Pearsonov koeficient korelacije

0,546**

Sig.

0,01

Pearsonov koeficient korelacije

0,395**

Sig.

0,01

Pearsonov koeficient korelacije

0,480**

Sig.

0,01

Pearsonov koeficient korelacije

0,681**

Sig.

0,01

Pearsonov koeficient korelacije

0,555**

Sig.

0,01

Bolniki nas cenijo in ocenjujejo po prijaznosti.

Bolniki nam zaupajo in večkrat izrekajo hvaležnost.

Dober delovni rezultat se hitro opazi in je pohvaljen.
V naši organizaciji se ceni dobro opravljeno delo, je pohvaljeno in
občasno tudi primerno nagrajeno.

** Korelacija je statistično značilna s stopnjo 0,01
Občutek spoštovanja pri opravljanju svojega dela pozitivno vpliva na zadovoljstvo z
delom. V večji meri kot imajo zaposleni občutek spoštovanja, bolj so tudi zadovoljni
s svojim delom. Pearsonov koeficient korelacije znaša r = 0,811, stopnja značilnosti
pa je Sig = 0,01. H4, torej lahko potrdimo.
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9.8

Zanesljivost vprašalnika

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s pomočjo testa zanesljivosti – Cronbach alfa
test. Vrednosti testa so med 0 in 1. Če je vrednost več kot 0,8, gre za visoko
zanesljivost vprašalnika, če je vrednost med 0,6 in 0,8, gre za srednjo zanesljivost.
Niţje vrednosti pa nakazujejo nezanesljivost merske lestvice.
Reliability Statistics

Tabela 15: Cronbachov koeficient α zanesljivosti

Cronbach's Alpha

N of Items

,945
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Raziskava je zanesljiva, ker je vrednost Cronbach's Alpha 0,945. Vrednost
Cronbachovega koeficienta α je 0,7, zato lahko rečemo, da je raziskava zanesljiva.

9.9

Predlogi sprememb

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da so zaposleni v organizaciji
zadovoljni. Toda vsaka stvar nikoli ni tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša in
zato bomo kljub dobrim rezultatom predlagali ukrepe za povečanje zadovoljstva
zaposlenih. Predlogi so usmerjeni v slabše ocenjene trditve in razdeljeni na tri dele
glede zadovoljstva zaposlenih z neposredno nadrejenim, zadovoljstva s svojim delom
in z vodstvom zdravstvene nege.
Pri zadovoljstvu zaposlenih z neposredno nadrejenim so anketiranci najslabše ocenili
naslednje trditve:
»Odločitve pri delu so prepuščene podrejenim.«
»Vodja ne izreka pohval ob dobro opravljenem delu.«
»Podrejeni nikoli ne vemo, kaj lahko pričakujemo od vodje.«
»Pri svojem delu vodja uporablja avtokratičen način vodenja (mi ukazuje).«
»Vodja se strinja z vsem, karkoli podrejeni naredijo.«
Predlogi:
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Delo v zdravstveni negi je timsko, zato tudi odločanje naj bo timsko. Poznamo več
poti za dosego cilja, toda vsaka pot mora biti pravilna. Torej odločitev, katero pot bo
zaposleni pri svojem delu uporabil, je njegova, dokler se drţi napisanih pravil –
standardov. Zaţeleno bi bilo, da bi za vsako aktivnost obstajal standard zdravstvene
nege, zaposleni pa bi se naj trudili v okviru svojim zmoţnosti, jih dosegati v najvišji
moţni meri.
Vsak zaposleni potrebuje in si tudi ţeli pohvalo ob dobro opravljenem delu, zato s
pohvalami ne skoparimo, vendar jih ne uporabljajmo brez namena, ker bo s tem
njihov učinek zbledel.
Vsak vodja mora imeti določeno smer. Če vodja ve in razume, kam gre, mu bodo
ljudje sledili, če pa svojo smer nenehno spreminja, pa med podrejene vnaša zmedo.
Zato vodje poskrbite, da bodo vaše smernice merljive, cilj pa uresničljiv. Ukazi pa so
ustrezni le v kriznih situacijah in zaţeleno je, da se jih posluţujemo le v izrednih
razmerah.
Na splošno vprašanje glede zadovoljstva zaposlenih s svojim delom je v 85 %
anketirancev odgovorilo, da je z delom zadovoljna. Trditve, ki so bila najslabše
ocenjene, so naslednje:
»Zdravniki cenijo moje strokovno mnenje in ga upoštevajo.«
»Zdravniki naše delo cenijo.«
»Polurni odmor med delom je zagotovljen.«
»V delovni izmeni je dovolj zaposlenih, da lahko sproščeno in kvalitetno opravljam
svoje delo.«
»Za nadurno, nočno delo in delo med vikendi ter prazniki prejemam dovolj veliko –
stimulativno plačilo.«
Predlogi:
Medicina in zdravstvena nega sta nekoč bili zdruţeni v eno, v zadnjem času pa sta
postali dve disciplini, vendar še vedno nerazdruţljivi. Nekoč so/smo se zdravnikov
bali in ubogali njihove ukaze, danes z njimi sodelujemo. Napredek je viden, le-ta pa
manjka na spoštovanju dela zaposlenih v zdravstveni negi s strani zdravnikov.
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Potrebno bi bilo več izobraţevanja glede odnosov zdravnik – zdravstveni delavec,
katerega bi se morali udeleţiti tudi zdravniki.
Vodstvo zdravstvene nege mora zagotoviti pogoje, s katerim bo zaposlenim vedno
zagotovljen polurni odmor med delom in prav tako bi morala organizacija, na
podlagi kategorizacije zdravstvene nege, povečati število zaposlenih v zdravstveni
negi ter s tem omogočiti sproščeno in kvalitetno opravljanje dela.
Ker je področje o problemu plač podrejeno sistemu plač v javnem sektorju, so
moţnosti vodstva zdravstvene nege v organizaciji na tem področju majhne. Kljub
temu pa naj bo vodstvo zdravstvene nege delavcem v podporo in naj opozarja na
problematiko plač. Tudi v kriznih situacijah morajo biti zaposleni deleţni javne
podpore vodstva zdravstvene nege. V nekaterih organizacijah oziroma podjetjih so
plače razdeljene na fiksni in spremenljivi del. Spremenljivi del plače je namenjen
plačilu za uspešnost in učinkovitost pri delu, na delovnem mestu, doseţke, znanja,
veščine in druge kompetence. V tem primeru mora biti poštenost na zelo visoki
ravni, ker lahko hitro naredimo nekomu krivico.
Najslabše ocenjene trditve, kar se tiče zadovoljstva zaposlenih z vodstvom
zdravstvene nege v organizaciji, so naslednje:
»Vodstvo ne daje obljub, ki jih ne more izpolniti.«
»V naši organizaciji se ceni dobro opravljeno delo, je pohvaljeno in občasno tudi
primerno nagrajeno.«
Pri reševanju individualnih pravic zaposleni v vodstvu dajemo pobude. Le-to nam
prisluhne in pobude upošteva.«
Vodstvo razume naše probleme in jih sproti rešuje.«
Vodstvo zdravstvene nege ne izvaja razlik med oddelki.
Predlogi:
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Tako kot v vsakdanjem ţivljenju tudi na delovnem mestu ne dajemo praznih obljub
oziroma bodimo previdni, kaj obljubljamo. Bodimo pošteni, korektni do vseh,
zaposleni so zelo občutljivi in razlike občutijo takoj.
Zaposleni so radi koristni in se veselijo povratnih informacij, če so te pozitivne
narave, še toliko bolj. Vodstvo zdravstvene nege naj posameznike in skupino javno
pohvali, ker je to ena od spodbud za nadaljnje delo in na tak način se ustvarja okolje,
v katerem se ljudje dobro počutijo in rajši delajo.
Vodstvo mora biti dostopno zaposlenim. Zaţeleno je, da je določen dan in ura v
tednu, ko se lahko vsak zaposleni oglasi v prostorih vodstva in poda svoje teţave ali
morebiti tudi pohvale.
Mihalič (2008) trdi, da izvajanje demokratičnosti v organizaciji na prvem mestu
pomeni, da ne izvajamo avtoritativnega vodenja, temveč povsem demokratični način
vodenja zaposlenih. Omogočati moramo nehierarhičen in demokratičen način
komuniciranja, da imajo vsi zaposleni enake pravice in obveznosti, da lahko vsak
prosto izraţa svoje mnenje, da so pravila identična za vse, prav tako tudi, da ne
izvajamo pretiranega nadzora nad zaposlenimi, da delo in učenje nista hierarhično
pogojena, da je omogočeno prosto odločanje, da poloţaj v organizaciji ni osnova
uveljavljanja moči posameznika, da je vodenje organizacije vedno transparentno, da
pri njenem razvoju enakopravno sodelujejo vsi zaposleni, da je vodja le prvi med
enakimi in da delo temelji na sodelovanju vseh.
Iz vsega opisanega pridemo do zaključka, da sodobno vodenje mora biti povsem
demokratično, toda dovolj participativno. Takšno vodenje zahteva tudi določeno
stopnjo organizacijske kulture in zdravega kolektivnega razmišljanja in še ne
pomeni, da je vsakomur dovoljeno vse, da je mogoče izkoriščati enakopravno
moţnost delovanja ali pravice do zlonamernega mnenja in podobno. Uspešnost
demokratičnega vodenja je pogojena tudi z zrelostjo, odgovornostjo, spoštljivostjo in
zavzetostjo.
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10

SKLEP

Večina nas pozna risanko z naslovom Smrkci, tudi njihovega vodjo ata Smrka
poznamo, ki je star več kot 500 let, pa vseeno obvlada vodenje. Marsikaj se lahko
naučimo iz te risanke. Vsak ima svoje delo, svojo vrlino, vsi imajo enak cilj, ko
nastopi teţava delujejo timsko in uspeh jim tako rekoč še nikoli ni izpuhtel. Toda na
koncu je to vseeno le pravljica z vedno srečnim koncem.
Da bomo bolj realni, poglejmo špansko nogometno moštvo Barcelona. Pri njih so
padci, ampak zadnje čase precej redki. Njihov vodja, trener, ima zagotovo zelo
pozitivne osebnostne značilnosti, rezultati kaţejo, da je sposoben in izkušen
strokovnjak na svojem področju, igralcem predstavlja vzor, spodbudo, motivacijo,
nanj gledajo kot na mentorja, očeta; lahko opazimo, da so vsi med seboj povezani
oziroma čutijo svoj tim, svoj klub, svoje moštvo, vsi imajo enak cilj in uspehi se
vrstijo. Za trenutni uspeh, gol, in za vse ostale lovorike je čutiti, da si zasluţnost člani
moštva delijo, redko so izpostavljeni posamezniki, če pa so, pa vedno pohvalijo svoje
kolege in vodjo. Jamnik (2011) pravi o vodji Barcelone, da je perfekcionist, da ne
njemu in ne njegovim sodelavcem ne bo zmanjkalo motiva in da je prepričan, da se
vedno da vsako stvar narediti še boljšo. Če v slednje verjame vodja in v to zna
prepričati svoje sodelavce, jih ustrezno motivirati, bo vsaka naloga in delo uspešno
opravljeno, cilj bo doseţen, zadovoljstvo bo skupno in toliko večje.
V risanki in pri nogometu se je izkazalo vodenje kot uspešno. Čeprav uspeh v
nobenem primeru ni izostal, ni nujno, da je njihov način za našo organizacijo, za naše
podjetje, za naše ljudi in naš tim ustrezen. Res je, da se vodenja lahko naučimo,
prepričana pa sem, da vodja mora imeti karizmo, biti zaupljiv in zaupanja vreden,
biti strokoven, izkušen, komunikativen in optimističen. Vsak vodja se mora zavedati,
da upravlja z najmočnejšim instrumentom, to je kolektivna modrost in izkušnje vseh
zaposlenih. Skupno znanje in izkušnje zahtevajo sodelovanje med zaposlenimi ter
nesebično delitev znanja, vse skupaj pa zahteva veliko mero zaupanja.
Vsak način vodenja mora imeti vizijo, člani tima morajo biti sloţni, trdno povezani
med seboj, nameni naj bodo timski in zmaga prav tako, odprtost je ključ do
uspešnega sporazumevanja, komunikacije, spodbuda ne sme nikoli in nikjer
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manjkati, vključimo še produktivnost in uspeh je zagotovljen, zaposleni pa
zadovoljni, kar so dosegli.
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PRILOGA
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani,
sem Sabina Kocet Ritlop, študentka magistrskega študija Management zdravstva in
socialnega varstva na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor. Za pripravo magistrske
naloge z naslovom »Stili vodenja in njihov vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v
zdravstveni negi« ţelim s pomočjo anonimne ankete izvesti raziskavo, s katero bi
pridobili mnenja zdravstvenih delavcev o zadovoljstvu z vodenjem zdravstvene nege
in dobili vpogled, kakšne moţnosti imajo zaposleni na področju izobraţevanja in
osebnega razvoja.
V anketnem vprašalniku so podane trditve, ki se nanašajo na raziskavo. Na splošna
vprašanja odgovorite tako, da obkroţite črko pred ustreznim odgovorom, pri ostalih
vprašanjih pa z X označite oceno strinjanja oziroma nestrinjanja. Podate lahko oceno
1–5, kjer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa da se popolnoma strinjate z
navedenim. Če na določeno vprašanje ne morete ali ne ţelite odgovoriti, obkroţite
»brez odgovora«.
Moţni odgovori so:
1 – sploh se ne strinjam
2 – delno se ne strinjam
3 – moje mnenje je nevtralno
4 – delno se strinjam
5 – popolnoma se strinjam
brez odgovora
Rezultati ankete bodo uporabljeni izključno v namene magistrskega dela.
Ţe vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam.
Sabina Kocet Ritlop
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1) Spol
a) moški

b) ţenski

c) brez odgovora

2) Starost
a) 18–29 let
b) 30–45 let
c) 46–55 let
d) nad 55 let
e) brez odgovora
3) Stopnja izobrazbe
a) zdravstveni tehnik/srednja medicinska sestra
b) diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik/višja medicinska sestra
c) drugo…………………………………………………..………….(napišite)
d) brez odgovora
4) Položaj v organizaciji
a) vodja sektorja
b) vodja oddelka
c) vodja tima
d) strokovni delavec (medicinska sestra, zdravstveni tehnik)
e) brez odgovora
5) Z delom,ki ga opravljam, sem zadovoljen/na
a) da

b) ne

c) brez odgovora

6) Zadovoljstvo z Vašim neposredno nadrejenim
1 2 3 4 5
1.

Vodja komunicira in sodeluje z zaposlenimi.

2.

Vodja pomaga podrejenim in jim zaupa.

3.

Vodja upošteva in spoštuje moje ideje.

4.

Vodja spodbuja timsko delo.

5.

Vodja je iskren in pravičen.
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6.

Vodja spodbuja samostojnost pri delu.

7.

Vodja je strpen in ceni delo podrejenih.

8.

Pri odločanju vodja sodeluje s podrejenimi.

9.

Vodja zna motivirati svoje podrejene.
Pri svojem delu vodja uporablja demokratičen način vodenja
10.
(se posvetuje s sodelavci).
11. Vodja odločitve sprejema sam.
12. Dela in naloge vodja posreduje kot ukaze.
13. Vodja daje občutek: ve se, kdo je nadrejen in kdo podrejen.
14. Vodja ne izreka pohval ob dobro opravljenem delu.
Pri svojem delu vodja uporablja avtokratičen način vodenja
15.
(mi ukazuje).
16. Odločitve pri delu so prepuščene podrejenim.
Vodja nam posreduje le tiste informacije, ki jih moram vedeti,
17.
da lahko opravljam svoje delo.
18. Vodja se strinja z vsem, karkoli podrejeni naredijo.
19. Podrejeni nikoli ne vemo, kaj lahko pričakujemo od vodje.
Pri svojem delu je vodja liberalen (me pusti pri miru, da
20.
delam po svoje).
Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – moje mnenje je nevtralno, 4 – delno
se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.

7) Zadovoljstvo zaposlenih s svojim delom
1 2 3 4 5
21. Delo, ki ga opravljam, je v glavnem zanimivo.
S svojim znanjem, vztrajnostjo in prodornostjo bi lahko
22.
reševal še teţje izzive.
23. Sodelujem pri postavljanju ciljev oddelka, v katerem delam.
S delom prispevam k doseganju ciljev organizacije in s tem
24.
izpolnjujem lastne cilje.
25. Cilji organizacije so realno postavljeni.
Zaposleni v zdravstveni negi (ZN) smo samostojni
26.
strokovnjaki na svojem področju.
27. Moj poklic mi prinaša ugled in mi zagotavlja avtoriteto.
Poklic, ki ga opravljam, imam rad in v druţbi ter zunaj
28.
organizacije brez zadrţkov povem, kaj delam.
29. Zdravniki naše delo cenijo.
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30. Zdravniki nas obravnavajo kot njihove pomočnike.
31. Zdravniki cenijo moje strokovno mnenje in ga upoštevajo.
Zaposleni v ZN cenimo in upoštevamo mnenja in delo
32.
zdravnikov.
33. Bolniki od nas pričakujejo znanje in strokovnost.
34. Bolniki nas cenijo in ocenjujejo po prijaznosti.
35. Bolniki nam zaupajo in večkrat izrekajo hvaleţnost.
Moje pristojnosti in odgovornosti so jasno definirane in
36.
upoštevane.
37. Izvajam dela in naloge v okviru svojih kompetenc.
38. Pri delu zaupam v svoje znanje, izkušnje in sposobnosti.
39. Svoje delo opravljam vestno in strokovno.
40. V svoje delo vlagam vse svoje znanje, napore in trud.
Zaposleni v ZN smo dobro strokovno izobraţeni in
41.
usposobljeni.
42. Vsi imamo enake moţnosti za izobraţevanje in usposabljanje.
Napredovanje temelji na strokovni izobrazbi in znanju ter
43.
sposobnosti.
44. Merila napredovanja so enaka za vse.
45. Vsi zaposleni v ZN imamo realne moţnosti za napredovanje.
46. Dober delovni rezultat se hitro opazi in je pohvaljen.
47. S plačo sem zadovoljen in mi omogoča dostojno ţivljenje.
Za nadurno, nočno delo in delo med vikendi ter prazniki
48.
prejemam dovolj veliko – stimulativno plačilo.
49. Plačani bi morali biti tudi po delovnem učinku.
Fizični pogoji dela (delovni prostori, osvetlitev,
50.
prezračevanje, temperatura …) so ustrezni.
Z delovnim časom (trajanje delovnika, obseg nadurnega dela,
51.
izmenskim delom …) sem zadovoljen.
52. Polurni odmor med delom je zagotovljen.
V delovni izmeni je dovolj zaposlenih, da lahko sproščeno in
53.
kvalitetno opravljam svoje delo.
Za pridobitev prostih dni (dopust, koriščenje nadur, predčasni
54. odhodi iz dela zaradi individualnih potreb) ni teţav in mi
nadrejeni največkrat prisluhnejo.
55. V sluţbo hodim z veseljem.
S sodelavci se občasno druţimo tudi izven rednega delovnega
56.
časa.
57. Sodelavcem v timu lahko zaupam.
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58. Med sodelavci ni občutiti zahrbtnosti.
V timu je prisotna velika stopnja sodelovanja. Delo si
59.
pravično porazdelimo in si med seboj pomagamo.
V kriznih situacijah smo v kolektivu še bolj povezani med
60.
seboj.
Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – moje mnenje je nevtralno, 4 – delno
se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.

8) Zadovoljstvo z vodstvom zdravstvene nege (ZN) v organizaciji
1 2 3 4 5
Vodstvo ZN gradi svojo avtoriteto s strokovnostjo, dobrim
zgledom in prijaznim vodenjem.
Vodstvo ZN je v kritičnih časih sposobno hitrega in
62.
učinkovitega ukrepanja.
63. Vodstvo ZN razume naše probleme in jih sproti rešuje.
61.

64. Vodstvo ZN ne izvaja razlik med oddelki.
Vodstvo ZN posreduje informacije zaposlenim na razumljiv
65.
način.
Zaposlenim se zaposlitev v organizaciji zdi varna oziroma
66.
zagotovljena.
V naši organizaciji se ceni dobro opravljeno delo, je
67.
pohvaljeno in občasno tudi primerno nagrajeno.
V naši organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave
68.
dajemo vsi, ne le naši vodje.
69. Vodstvo ZN ne daje obljub, ki jih ne more izpolniti.
Pri reševanju individualnih pravic zaposleni vodstvu dajemo
70.
pobude. Le-to nam prisluhne in pobude upošteva.
Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se ne strinjam, 3 – moje mnenje je nevtralno, 4 – delno
se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.

Če imate kakšen predlog oziroma bi ţeleli podati svoje mnenje o izbrani tematiki, ga
lahko na tem mestu navedete.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Najlepša hvala za sodelovanje in uspešen delovni dan.
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