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RAZLIČNI

STILI

ZADOVOLJSTVO

VODENJA

IN

ZAPOSLENIH

VPLIV
V

VODENJA

NA

ZDRAVSTVENIH

ORGANIZACIJAH
POVZETEK
Dandanes se organizacije vse bolj zavedajo, da je prav zadovoljstvo tisti dejavnik, ki
je zelo pomemben pri delu in ustvarjanju učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih. Le
zadovoljen zaposleni je dovolj motiviran za delo, zadovoljstvo in motiviranost pa sta
ključ do uspeha, do dobrega poslovanja in doseganja delovnih uspehov.
Vsega tega se morajo vodilni delavci dobro zavedati, poznati morajo različne stile
vodenja, ki jih lahko uporabljajo pri svojem upravljanju, za vse to pa je prav gotovo
potrebno veliko znanja ter osebnih in socialnih veščin.
V teoretičnem delu magistrske naloge prevladuje deskriptivna metoda, kjer smo
opredelili pojem vodenja, sestavin vodenja, pomen in vlogo posameznih stilov
vodenja ter prikazali, kako različno vodenje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri
delu.
V empiričnem delu s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika ugotavljamo,
 kateri stil vodenja uporabljajo glavne medicinske sestre na posameznih
oddelkih v zdravstvenih organizacijah,
 ali so zaposleni v zdravstvenih organizacijah na svojih delovnih mestih
zadovoljni,
 ali imajo zaposleni moţnost soodločanja pri strategijah vodenja v
zdravstvenih organizacijah in
 ali obstaja povezava med določenim stilom vodenja in zadovoljstvom
zaposlenih v zdravstvenih organizacijah.
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Analizo in same rezultate smo predstavili v grafih ter tabelah, narejenih s pomočjo
računalniških programov Excel in SPSS.
Rezultati. Rezultati, ki smo jih dobili, kaţejo, da glavne medicinske sestre pri
vodenju uporabljajo demokratičen stil vodenja ter, da so zaposleni v večji meri
zadovoljni pri opravljanju svojega dela. Smo pa iz raziskave dobili podatek, ki nas je
zelo presenetil, in sicer, da lahko zaposleni soodločajo pri strategiji razvoja
organizacije.
Sklep. Magistrsko delo smo zaključili s sklepnimi spoznanji, ter na koncu z
natančnim pregledom dobljenih rezultatov predstavili še nekaj konstruktivnih
predlogov za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih pri njihovem delu, ter soustvarjanju
pozitivnih in enkratnih delovnih uspehov.
Ključne besede: vodenje, stili vodenja, zadovoljstvo.
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DIFFERENT

STYLES

OF

MANAGEMENT

AND

THE

INFLUENCE OF MANAGEMENT ON THE CONTENTMENT OF
EMPLOYEES IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
ABSTRACT
Organizations nowadays are more and more aware of the fact that satisfaction is the
factor that plays an important role in job performance and fostering efficiency and
success of employees. Only a satisfied employee is motivated to work; satisfaction
and motivation are also of key importance to be successful, to do good business and
to achieve goals at work.
All this should be kept in management’s mind. They also need to be acquainted with
different management styles. To do so they have to possess a great deal of
knowledge as well as personal and social skills.

In the theoretical part of the master thesis the predominant method is the
descriptive one by which the term management, its components, the significance and
role of individual management styles were defined; it was also applied to
demonstrate how different management styles affect employees’ satisfaction.

In the empirical part the anonymous questionnaire was used to find out:
 which management styles are used by head nurses in individual departments
of health organizations,
 whether the employees in health organizations are satisfied at work,
 whether the employees have opportunity to take part in managements
strategies in health organizations, and
 whether there is a correlation between particular management styles and
employees’ satisfaction.
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The analysis and the results are presented by the graphs and charts, made by the
use of the computer programme Excel and SPSS.

Results. The results show that head nurses use a democratic management style, and
that employees are satisfied with their work. It was also established that they can take
an active part in the development strategy of their organization.
Conclusions. The master thesis is concluded by final findings, and, at the end,
constructive suggestions for enhancing the satisfaction of employees at work and
creating positive and unique work results are presented as the outcome of detailed
result analysis.

Key words: management, management styles, satisfaction.
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»Če slep slepega vodi, bosta oba padla v jamo.«
Evangelij po Mateju, 15:14

1

UVOD

Temelji vsakega uspešnega podjetja danes so jasno zastavljena vizija, vrednote in
poslovni cilji!
Učinkovito vodenje ljudi je tisti dejavnik, ki v največji meri prispeva k uspešnosti
vsakega podjetja.
Uspešen manager je v vsaki organizaciji strokovnjak, voditelj in etična osebnost. V
nepridobitnih organizacijah je vodenje bolj pomembno kot v marsikateri pridobitni
organizaciji – zaradi močno idejno obarvanih izhodišč in vizije nepridobitne
organizacije, zaradi participativnih odnosov, zaradi raznolikosti navzkriţnih
interesov udeleţencev in še posebej zaradi posebnosti interesov prostovoljskih
sodelavcev (Širca & Tavčar, 1998).
Vsakdo pa si pri svojem delu ţeli biti uspešen in cenjen. Tudi vsak vodja si poleg
tega ţeli, da ga sodelavci vsaj spoštujejo. Nihče pa nima prirojenih sposobnosti za
vodenje, saj so le-te odvisne od časa, kulture, ljudi in mnoţice drugih dejavnikov. Za
uspešno vodenje ni dovolj le naravna sposobnost za delo z ljudmi, ampak si je na tem
področju potrebno pridobiti kar nekaj znanja in razviti določene veščine.

Vodenje (angl. leadership) je pomemben del organizacijskega procesa, saj je le z
ustreznim vodenjem moţno doseči planirane cilje organizacije, njenih delov in
zaposlenih. Vodenje je spretnost vplivanja na druge ljudi s komuniciranjem in
motiviranjem, da bi sodelovali v prizadevanjih za doseganje ciljev (Moţina et al.,
2002). Ali bodo sodelavci sodelovali v smeri doseganja ciljev, je v večji meri
odvisno od načina komuniciranja vodje s sodelujočimi, od spodbujanja sodelavcev
ter od osebnostnih lastnosti vodje.
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Sodobno vodenje vse bolj temelji na medsebojnem zaupanju. Podlaga tega je etično
ravnanje. Le vodja, ki je moralno neoporečen, pridobi zaupanje in pristojnost v očeh
svojih sodelavcev (Kovač, Mayer, & Jesenko, 2004).
Pomembno je, da vemo, da lahko vodje s svojim načinom vodenja, vedenjem in
osebnostnimi lastnostmi ustvarjajo zelo ugodno vzdušje oz. klimo, ki spodbuja
motivacijo, medsebojno sodelovanje in timsko delo med sodelavci. Prav tako pa
mora uspešen vodja sodelovati s člani skupine v ustvarjanju ugodnega ozračja za
doseganje organizacijskih ciljev. Toda dober vodja ne pomeni vedno biti dober
manager. Ţeleno je, da bi bilo oboje zdruţeno v eni osebi, v t. i. managerju (Moţina
et al., 2002).
Danes obstaja veliko prepričanj o obstoju najboljšega stila vodenja, vendar povsem
enopomenskih ugotovitev ni, kajti če bi o tem obstajal kakšen preprost odgovor, bi
vsi vodje bili uspešni. A temu vsekakor ni tako, zato je nujno, da vemo, da je vodenje
kompleksen proces, ki ga ni moţno razloţiti z enim opisanim načinom vodenja.
Na splošno lahko stil vodenja opredelimo kot relativno trajen (dalj časa) vzorec
vplivanja na ljudi z namenom vzajemnega doseganja postavljenih ciljev. To značilno
ravnanje predstavlja zbir za posameznega vodjo specifičnih ravnanj in vodstvenega
obnašanja. Vodja pri tem uporablja različne vzvode in instrumente ter s tem oblikuje
celovito in zanj značilno obliko stila vodenja (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
Eden izmed dejavnikov, ki pomembno prispeva h končnemu uspehu podjetja, pa je
vsekakor zadovoljstvo zaposlenih. Če so zaposleni na svojem delovnem mestu
zadovoljni, so bolj uspešni, bolj zavzeto delajo, sodelujejo med sabo in tudi v »krizni
situaciji« drţijo skupaj, kar pa pomeni, da se spodbujajo in laţje premagujejo nastale
teţave. Pomemben dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, je pohvala, na
nezadovoljstvo zaposlenih pa prav tako vpliva več dejavnikov, zelo pomembna je
kritika.
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Vse napisano velja tudi za nepridobitne organizacije, kot so zdravstvene
organizacije, kjer je izjemnega pomena prav vodenje. Zakaj? Postavlja se nam
namreč vprašanje, ali imajo vodje v zdravstvenih organizacijah dovolj znanja in
veščin za kakovostno vodenje zaposlenih, ali imajo dovolj znanja s področja vodenja
in

managementa,

oblikovanja

timskega

dela,

komuniciranja,

motiviranja,

inovativnosti, čustvene inteligentnosti …
Vsekakor pa mora imeti dober manager na področju zdravstva poleg dobre
usposobljenosti za vodenje in strokovnih znanj tudi znanja, ki mu omogočajo
razumevanje vedenja posameznikov in skupin v organizaciji. Le na ta način bo lahko
sestavljal uspešne delovne skupine, time, ustrezno motiviral zaposlene in preprečeval
vpliv neugodnih osebnostnih značilnosti posameznika na uspešnost celotne
organizacije.

Ker se je potrebno v zdravstveni negi nenehno prilagajati okolju in spremembam v
njem, se od vodij pričakuje poznavanje sodobnih pristopov, metod in tehnik vodenja,
ki so natančneje prikazani v nadaljevanju magistrskega dela.

Dober vodja v zdravstveni negi deluje v okviru ciljev politike timskega dela in pri
tem upošteva vrednote organizacije, interese in ţelje ljudi ter poudarja odgovornost
in povezovanje med sodelavci.
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2

NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

2.1 Namen raziskave
Namen magistrskega dela je prikazati pomen dobrega vodenja, ki vodi v uspešnost
organizacije, zadovoljstvo zaposlenih, obenem pa bo skozi nalogo tekla beseda o
vodenju kot izjemno kompleksnem pojmu, ki zdruţuje v sebi mnoge procese in
odnose.
V današnjem času je nujno, da pride do razvoja in poznavanja pomena vodenja v
zdravstvenih organizacijah. V ospredje se morajo postaviti posamezniki (zaposleni),
njihovo izobraţevanje, usposobljenost, izkušnje … in tukaj nastopi odločilna vloga
vodje – managerja, ki mora poleg usposobljenosti za vodenje in strokovnih znanj
imeti tudi znanja, ki mu omogočajo razumevanje vedenja posameznika. Le na ta
način se bodo oblikovali dobri timi, skupine, istočasno pa se bodo preprečevali
negativni vplivi, ki zmanjšujejo uspešnost organizacije, s tem pa povzročajo
nezadovoljstvo zaposlenih.
Še posebej je namen magistrske naloge poudariti oz. opredeliti pomen razumevanja
in razvoja stroke vodenja v zdravstvenih organizacijah. V slovenskem zdravstvu
bomo korak naprej, ko bomo imeli izdelane programe za karierni razvoj vodij,
managerjev, ki bo podprt z izobraţevanjem, obenem pa bodo razpisi za vodilna
delovna mesta vodij zahtevala znanje, veščine, zaposlovanje na najvišjih poloţajih pa
bo transparentno.

Dokler zdravstveni management ne bo sprejet kot potrebno znanje, ki ga vodje in
managerji morajo imeti za uvajanje sodobnih pristopov v prakso, do takrat skoraj da
ne moremo govoriti o vodenju, ki je uspešno v slovenskem zdravstvu.

2.2 Cilji raziskave
Teoretični cilji:
1. Pregled relevantne literature in raziskav o povezanosti med stilom vodenja in
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zadovoljstvom zaposlenih.
2. Prikaz elementov procesa vodenja v zdravstvenih organizacijah.
3. Prikaz modelov posameznih stilov vodenja.
4. Prikaz kritik modelov razlage zadovoljstva zaposlenih.
Empirični cilji:
1. Opredelitev pojma uspešnega vodenja v zdravstveni organizaciji
Vloga vodje je izjemno pomembna, pri oblikovanju in tudi vzdrţevanju uspešnih
delovnih timov. Vodje morajo svoj stil vodenja prilagajati različnim situacijam in
razvojnim spremembam v timu. Znano je, da vodje v zdravstvenih organizacijah
svoje delo gradijo predvsem na profesionalnem znanju, pa vendar …, ali je za
uspešno vodenje v zdravstvu dovolj le profesionalno znanje?
2. Ugotavljati raznolikosti, prednosti in slabosti različnih stilov vodenja
Skozi zgodovino se je izoblikovalo veliko različnih stilov vodenja, vendar je prav
tako zelo veliko prepričanj o tem, kateri je najboljši. Skozi nalogo bomo proučevali
lastnosti posameznih stilov, predvsem pa ugotavljali, kateri je najboljši za
zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih ter doseganje uspešnosti in učinkovitosti
organizacije.
3. Ugotavljati zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji glede na ugotovljen način
vodenja, ki je razviden iz opravljene raziskave
S pomočjo anketnega vprašalnika bomo prikazali, ali so delavci zadovoljni pri
opravljanju svojega dela glede na ugotovljen stil vodenja, ki ga uporablja njihov
nadrejeni.
4. Predstaviti predloge, rešitve in ukrepe na področju voditeljstva
Z opisovanjem dejstev, stališč, predvsem pa z dobljenimi rezultati analize bomo
prišli do zaključkov, katere bomo natančno prikazali in podrobno interpretirali s
samostojnimi zaključki, rešitvami in predlogi.
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3

TEORETIČNI DEL

3.1 Vodenje
»Bistvo vodenja je umetnost, kako pripraviti druge, da ţelijo storiti nekaj, za kar si ti
prepričan, da mora biti narejeno.«
Vodenje je podobno kot organizacija staro toliko, kot je staro človeštvo (Kovač,
Mayer & Jesenko, 2004).
V preteklosti se je vodenje izrazito povezovalo z oblastjo, močjo, vplivom,
bogastvom in zato ni čudno, da je bilo vedno obdano z avreolo mističnosti,
skrivnostnosti, nečem, kar je zelo privlačno, a sočasno tudi nevarno, odmaknjeno in
nedostopno vsakomur (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
Vodenje je bilo in ostaja tudi v sodobnih druţbah povezano z določeno distribucijo
moči in s tem dostopnosti do virov.

Vodenje lahko interpretiramo kot funkcijo managementa, ki obsega usmerjanje
sodelavcev k uresničevanju postavljenih ciljev. Tako je vodenje sestavni del procesa
managementa.

Vodenje (angl. leadership) je pomemben del organizacijskega procesa, saj je le z
ustreznim vodenjem moţno doseči planirane cilje organizacije, njenih delov in
zaposlenih.
Vodenje je namreč spretnost vplivanja na druge ljudi s komuniciranjem in
motiviranjem, da bi sodelovali v prizadevanjih za doseganje ciljev. Kljub ustreznemu
planu pogosto podrejeni sodelavci naredijo stvari drugače, kot je zamišljeno oziroma
kot si je zamislil vodja. Ali bodo le-ti sodelovali v smeri doseganja ciljev, je v veliki
meri odvisno od načina komuniciranja vodje s sodelujočimi, od spodbujanja
sodelavcev ter od osebnostnih lastnosti vodje.
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V oţjem smislu je vodenje vplivanje na ljudi, ki so po svojih vlogah in osebnostnih
značilnostih različni. Vodje se ne rodijo in jih je potrebno šele oblikovati ali se
oblikujejo sami s svojimi napori in izobraţevanjem. Dober vodja ne postaneš po
naključju, spontano ali zaradi določenega predpisa. Vedeti je potrebno, da vodenje ni
le administrativni postopek, ampak je ţiv, medosebni, medčloveški psihodinamični
proces, ki vsebuje nacionalno, iracionalno, zavestno in podzavestno delo.

Vodenje tako predstavlja v raziskovanju ter v strokovnem razvoju managementa zelo
obseţno strokovno področje.

Slika 1: Temeljne sposobnosti za vodenje

Vir: Moţina et al., 2002, str. 502

3.1.1 Načini vodenja (osnovna razdelitev)
Samo vodenje najlaţje razdelimo na vodenje, usmerjeno v ljudi (demokratično),
vodenje, usmerjeno v delo (avtokratsko), in na vodenje, ki to sploh ni (liberalno).
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Slika 2: Stili vodenja in moč odločanja

Vir: Štular, 2010, str. 56
1. Participativno (demokratično) vodenje
Eden od novejših prispevkov k situacijskim modelom je participativno oziroma
demokratično vodenje.
Gre za zelo širok pojem, saj opisuje vse primere, ko vodja vključi sodelavce v
sprejemanje odločitev. Stopnja vključevanja se giblje vse od šibke posvetovalne
vloge do popolnega prepuščanja odločitev sodelavcem (Zupan & Kaše, 2003).
Glavno in poglavitno vodilo demokratičnega vodenja je, da vodja in sodelavci cilje
postavljajo skupaj, skupaj sprejemajo odločitve, velik poudarek pa je na
medsebojnem zaupanju in spoštovanju. Sodelavce k izraţanju svojih idej in
predlogov še dodatno spodbuja to, da vodja sodelavce sproti informira o vseh vidikih
njihovega dela, med drugim pa vodja ustvarja pozitivno vodenje s t.i. nagradami.
Velika prednost demokratičnega vodenja je, da se povečuje zadovoljstvo in
pripadnost zaposlenih ter sprošča njihov potencial. Po drugi strani pa upočasnjuje
sprejemanje odločitev in povzroča določene stroške (Zupan & Kaše, 2003).
2. Avtokratično vodenje (avtoritarno/direktivno)
Ta stil vodenja je postal prevladujoč v času industrijske revolucije. Temelji na moči
in predpostavlja, da vodja ve vse, podrejeni pa so zgolj priučeni. Vodja razmišlja,
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zaposleni ubogajo in so le izvrševalci nalog, njihovo razmišljanje pa se razume za
odvečno ali celo škodljivo. Takšen stil vodenja je primeren in uspešen, kadar gre za
krizno situacijo. Po drugi strani pa lahko zniţuje zadovoljstvo in motivacijo
sodelavcev, povečuje moţnost konfliktnih situacij ter slabo izkorišča zmogljivosti
sodelavcev (Zupan & Kaše, 2003).
3. Liberalno vodenje (brezvladje/laissez – faire)
Osnovna značilnost je, da vodenja pravzaprav ni. Vodja se je v celoti odpovedal svoji
vlogi ali pa mu sodelavci te vloge ne priznajo. Vsakdo dela, kar hoče, zmore in zna.
Taka oblika dela vodenja se obnese lahko le v skupinah, kjer imajo posamezniki
visoko delovno moralo, kjer je motiv za delo lastna osebna rast ali kjer posameznike
druţi skupni cilj, obstaja pa nevarnost, da se tak način vodenja spremeni v popoln
kaos in neučinkovitost.

3.1.2 Opredelitev pojma vodenja
Strokovna literatura z navedenega področja je zelo obseţna in ne glede na obseţnost
le-te bomo zaman iskali enotno opredelitev vodenja, čeprav tudi med znanimi
opredelitvami ni velikih razlik.

Vodenje se razlikuje od managementa, ki je osredinjen na usklajevanje v organizaciji
in vključuje planiranje, organiziranje, kadrovanje, kontroliranje v skladu z
opredeljenimi organizacijskimi cilji (Moţina et al., 2002).
Vodenje pa 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 spremljanje (Moţina
et al., 2002).
Vodenje je kompleksna dejavnost, ki se nanaša na ljudi. Na eni strani imamo osebo,
ki vodi, na drugi strani vodenega, med njima pa odnos, imenovan vodenje.
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Vodje so tisti, ki oblikujejo poslanstvo in vizijo organizacije, njeno strategijo in
postavijo cilje, ki se jih naj doseţe. Managerji pa so tisti, ki operativno vodijo
organizacijo v skladu s postavljeno strategijo na način, da se cilji v čim večji meri
dosegajo.
Management in vodenje sta torej dva ločena sistema ukrepov in dejavnosti, ki sta
komplementarna oz. se dopolnjujeta, vendar pa ne moreta nadomestiti drug drugega.
Sodimo, da sta tako management kot vodenje v sodobnem poslovanju nepogrešljiva.
Idealno bi seveda bilo, če bi mogli v isti osebi dovolj uravnovešeno zdruţiti
managerja in vodjo (liderja) (Vila & Kovač, 1997).

3.1.3 Lastnosti dobrih vodij
»Dober vodja je nekdo, ki vodi čredo, da ta niti ne opazi, da je vodena.«
(Nelson Mandela)
»Če ţelite postati učinkovit vodja, morate obvezno razvijati izjemne komunikacijske
spretnosti.
Vodja mora biti sposoben z drugimi deliti znanje in zamisli ter jim vzbuditi občutek
nujnosti in navdušenosti. Če svojega sporočila ne zmore uspešno posredovati drugim
in jih motivirati za ukrepanje, je njegovo sporočilo povsem nepomembno.«

Gilbert Amelio, predsednik in direktor National Semiconductor Corp.
Uspešno izvajanje nalog vodenja zahteva poleg spoštovanja etičnih načel tudi
poznavanje sodobnih pristopov, metod in tehnik vodenja.

V zdravstvu in zdravstveni negi se je potrebno prilagajati okolju in spremembam v
njem! Tako uspešen vodja sodeluje s člani v ustvarjanju ugodnega ozračja za
doseganje organizacijskih ciljev.
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Sama uspešnost vodenja še ne pomeni, da je vodenje učinkovito (npr. podrejeni
sledijo svoji vodji pri izvedbi nalog, vendar to še ne pomeni, da bodo naloge tudi
opravljene. Če sodelavec pri opravljanju svoje naloge vidi svoja pričakovanja in
moţnost osebnega uspeha, ne bo samo uspešen, temveč tudi učinkovit, ter bo
prispeval svoj deleţ k uresničitvi zastavljenih ciljev) (Vodenje v zdravstveni negi,
2010).
Uspešne vodje odlikujejo pomembne lastnosti:
a. Prizadevnost, ţelja po doseţkih (vodje so ambiciozni, so pozitivno misleči
ljudje in imajo precejšnjo zaupanje vase).
b. Posvečanje delu.
c. Zmoţnost učenja iz teţav pri delu.
d. Analiza in reševanje problemov.
e. Ustvarjalnost (Vodenje v zdravstveni negi, 2010).
Uspešni vodje znajo razdeliti moč, imajo intuicijo in sposobnost za usklajevanje
vrednot, dobro poznajo samega sebe in imajo sposobnost vizije (Moţina et al., 2002).
SPOSOBNOSTI USPEŠNIH VODIJ:
Delitev moči
Le-ta nastane, kadar vodja zna deliti moč, vpliv in kontrolo s sodelavci, člani tima.
Delitev moči in nadzora zadovoljuje temeljne človeške potrebe po doseţkih, veča
spoštovanje samega sebe in moţnosti osebnega razvoja.
1. Legitimna moč
Je moč, ki izvira iz uradnega poloţaja, ki ga ima vodja v organizacijski hierarhiji.
2. Moč nagrajevanja
Ta moč izvira iz moţnosti vodje, da sodelavce nagrajuje. Sodelavci sprejemajo
navodila vodje, ker pričakujejo, da bosta njihovo delo in vedenje potem nagrajena.
Vodja jih lahko nagrajuje z materialnimi in nematerialnimi oblikami, kot so:
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ustreznejše delovno mesto, dopust v skladu z ţeljami sodelavca, napredovanje,
dodatki pri plači in drugo.
3. Moč pritiska
Ta moč izvira iz bojazni in strahu sodelavcev pred kaznijo. Ta vrsta moči je običajno
manj učinkovita, kot so motivacijski dejavniki, ki izvirajo iz moči nagrajevanja.
Velikokrat

se

namesto

izboljševanja

pojavijo

negativne

oblike

vedenja,

sprenevedanja, opravičevanja ali celo ponarejanja poročil o storilnosti pri delu.
4. Referenčna moč
Ta moč izhaja iz identifikacije sodelavcev z vodjo. Sodelavci vodji sledijo in ga
ţelijo posnemati. Sodelavci bi bili radi podobni vodji, ker so jim najbrţ všeč njegove
osebnostne lastnosti.
5. Ekspertna moč
To je moč, ki izvira iz strokovnega znanja vodje. Če vodja nima ustreznega znanja,
prihaja do motenj, napak pri delu ali celo do poloma v vodenju.
Vodje uporabljajo vse vrste moči v različnem času, pač glede na okoliščine.
Uspešnost vodje je odvisna od tega, koliko zna presoditi, kdaj naj upošteva eno in
drugo moč oziroma kombinacijo moči (Moţina et al., 2002).
Slika 3: Vrste moči in vedenje sodelavcev

Vir: Moţina, 2002, str. 508
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Intuicija
Gre za to, da imajo vodje sposobnost imeti pregled nad poloţajem, predvidevati
spremembe, prevzemati odgovornost tveganja pri ukrepih in graditi zaupanje, kar pa
je nedvomno zelo pomembno.

Poznavanje samega sebe
Je sposobnost ugotoviti in poznati tako svoje prednosti kot pomanjkljivosti, da bi
lahko presegli svoje slabosti. Zelo pomembna je povratna informacija, ki jo dajejo
nadrejeni in sodelavci o tem, koliko je bil vodja uspešen, kdaj in kje. Prav tako pa
daje povratna informacija vpogled v poznavanje samega sebe.

Vizija
V vseh študijah so vedno znova prišli do zaključka, da imajo vsi vodje vizijo, da si
torej lahko predstavljajo in vidijo prihodnost (Tracy, 2000). Vizija je skratka
sposobnost predstavljati si drugačno, boljše stanje in poti za doseganje le-tega.
Najpomembnejši del vizije pa so vrednote, nato cilji, smoter in jasnost.
 Vrednote – potrebno je, da vodja doseţe skladnost vrednot, to pa pomeni, da
je vodja po eni strani sposoben razumeti pomembna organizacijska načela za
vrednote organizacije in po drugi strani odkrivati vrednote zaposlenih in jih
medsebojno zdruţiti v celoto. Če le-tega ni, potem so zaposleni s svojimi
interesi in pričakovanji na eni strani, vodja pa s svojimi organizacijskimi
načeli in zahtevami dela na drugi strani, kar pa ni v redu (Moţina et al.,
2002).
 Cilji – naloga vodje je, da pozna cilj podjetja oz. organizacije, da razločno
opredeli cilj ter da prepriča ostale o njegovi pomembnosti ter jih spodbudi k
njegovemu uresničevanju.
 Smoter – je razlog, zaradi katerega podjetje oz. organizacija sploh obstaja.
 Jasnost – le-ta je ključen dejavnik vizije in učinkovitega vodenja.
Pomanjkanje

jasnosti

nesposobnost izraţanja.

pomeni

namreč

negotovost,

neodločnost

ter
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Zelo pomembna lastnost vodenja je pogum. Winston Churchill je nekoč dejal, da je
pogum najodličnejša vrlina, od katere so odvisne vse ostale (Tracy, 2000).
Vodja mora imeti pogum, da naredi vse potrebno za uresničitev vizije. Pogum tudi
pomeni, da vodja trdno stoji na »svojih nogah«, se zna postaviti zase in da stori, kar
je treba storiti. Obenem pa je pogum tudi sposobnost tveganja, pomeni pripravljenost
spoprijeti se z nevarnostjo, sprejemati teţke odločitve in ne nazadnje trdo stati za
vrednotami in načeli!
Najbolj spoštovana lastnost vodij pa je integriteta, kar pomeni, da vodja vedno stori,
kar reče, skratka, da vedno drţi besedo. Integriteta je temelj, na katerem se gradita
osebnost in vse ţivljenje. Prav zaradi integritete naredimo tisto, kar moramo narediti,
zaradi nje imamo vizijo, ki ji sledimo in jo uresničujemo.
Pomembna lastnost vodij je tudi občutek za realnost, kar pomeni, da se z zunanjim
svetom srečujejo brez samoprevar, brez sprenevedanja in igranja igric, pač pa se
soočajo z realnostjo.

Za pridobivanje podpore sodelavcev sta neizogibno potrebni doslednost vodij in
kooperativnost – sposobnost uspešnega sodelovanja z drugimi.
Omeniti moramo še tri lastnosti odličnih vodij, ki prav tako zelo ugodno vplivajo na
odnose, in sicer prevzemanje odgovornosti, predvidevanje (sposobnost gledanja v
prihodnost) in visoka merila odličnosti (vodja daje navdih in motivira druge, da
ravnajo enako).
Zapomniti pa si je potrebno, da ljudje vodje opazujejo, kadar nastopi »krizni
poloţaj«, in da se takrat vodstvene sposobnosti ocenjujejo po tem, kako vodje
ukrepajo, ko gredo stvari narobe ali ko pride do nepričakovanega preobrata.
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Eisenhower je nekoč dejal, da ugled in moč vodenja temeljita na tem, da prepričate
ljudi, da je vodja tisti, ki ga morajo zadolţiti za nalogo in mu nato ţelijo pomagati pri
delu (Tracy, 2000).

Vodja mora biti svojim sodelavcem zgled, jih ustrezno motivirati in jim dajati
navdih!
Vedeti pa je potrebno, da se nihče ne rodi kot vodja, saj človek postane vodja, če se
nenehno razvija, tako na zasebnem kot na poklicnem področju. Vemo, da sta
izjemnega pomena stalno učenje in osebnostna rast!

3.1.4 Sestavine vodenja
Osnovne sestavine vodenja so: vodja, skupina (oziroma tim), člani in okolje.
Sporazumevanje med vodjo in timom mora zadovoljiti obe strani. Najprej je
potrebno zgraditi zaupanje med vodjo in člani tima, nato pa je treba dati članom več
samostojnosti, da lahko odločajo (Moţina et al., 2002).
 VODJA
Pomembne so osebne značilnosti vodij (sem štejemo telesne, osebnostne, socialne in
delovne lastnosti). Za uspešno vodenje niso pomembne samo sposobnosti, motivacija
in delegiranje, pač pa vodja potrebuje tudi moč in vpliv.
 SKUPINA (TIM)
Stanje je lahko harmonično, prevladuje motiviranost za delo in medsebojno
sodelovanje. Lahko pa vladajo neenotnost, nasprotovanje, napetost in podobno, kar
negativno vpliva na izvajanje nalog.
 POSAMEZNIK
Vsak, ki vstopa v organizacijo, ima neka pričakovanja o svojem delu, delovnem
mestu, plačilu, moţnosti napredovanja, usposabljanju, zadovoljitvi pri delu itd.
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Včasih je to v soglasju ali pa tudi ne s cilji vodje. Vse to se interakcijsko povezuje s
spremenljivkami iz okolja v organizaciji, in sicer:
 STRUKTURA
Poznamo strukture, ki dopuščajo veliko osebne svobode, in druge, ki tega ne
dopuščajo. Organizacija lahko ima več ravni vodenja ali pa je bolj ploska, brez
hierarhije.
 TEHNOLOGIJA
Nekatere tehnologije so trţno določene glede programov in postopkov, druge pa
dopuščajo svobodo izbire.
 DELO, NALOGE
Delovni postopki in naloge so lahko točno predpisani v navodilih ali pa je vsaj delno
prepuščeno posamezniku, da si oblikuje svoj način in sistem dela.
 KULTURA, OZRAČJE
Na ţivljenje v organizaciji (na ljudi in delo) vpliva določen vzorec ţivljenja,
vrednotenja, počutja in razpoloţenja, ki pa je rezultat tradicije in tudi neposrednih
dogodkov. Vse te dejavnike pa mora vodja pri svojem vodenju nedvomno tudi
upoštevati.

Torej, pomembno je, da se vodja zaveda, kaj vse vpliva na vodenje, nadaljnje, da
aktivno usmerja dogajanja ter da skuša doseči sinergijo učinkov med posameznikom,
skupino oz. timom in dejavniki okolja.

17

Slika 4: Povezanost med spremenljivkami, ki oblikujejo vodenje

Vir: Moţina, 2002, str. 499

3.1.5 Razlogi za vodenje
Razlogov, za kaj se ljudje odločajo sprejeti delovno mesto vodje, je več. Prav je, da
se na poloţaj vodje nikogar ne sili, čeravno tisti, ki si vodenja ne ţeli, običajno to
tudi pove. Delavec, ki bi bil prisiljen delati na vodstvenem poloţaju, čeprav bi bil
prvenstveno sposoben zanj, bi bil nesrečen, nezadovoljen, prav tako pa tudi
sodelavci. Kdor pa se odloči za to vlogo, vidi v njej moţnost, priloţnost za delo in za
nadaljnji razvoj (Bauer & Mihelič, 2005).
Torej, zakaj se ljudje odločajo za vodilna delovna mesta?
 Zunanje nagrade
Vodenje skupine, tima, lahko nudi kar precejšnje moţnosti za nagrade, posebno v
obliki plače, dodatkov (bonusov) in delnic. Znani so tudi sistemi delitve dobička
(profit sharing), kjer dobijo vodje običajno več kakor člani skupine, in sicer za svoj
prispevek k načrtovanju in doseganju ciljev, ter k reševanju delovnih nalog oz. pri
delu z ljudmi.
 Notranje nagrade
Vodenje velikokrat pomeni ljudem čast in prestiţ in moţnost za samopotrjevanje.
Čeravno ni denarne nagrade, je vodenje za koga lahko zelo pomembno. Vloga vodji
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omogoča, da pri sebi in pri drugih uresničuje kake potrebe, ki jih sicer vsak sam zase
ne more doseči; taka je npr. potreba po pripadnosti timu, potreba po priznavanju
prispevka itd. (Moţina et al., 2002).

3.2 Proces vodenja
Proces vodenja vključuje več funkcij, katere bomo na kratko predstavili v
nadaljevanju.

3.2.1 Delegiranje
Delegiranje pomeni prenašanje dela na druge in pooblaščanje sodelavcev za
opravljanje nalog (Moţina et al., 2002).
Moţina et al. (2002) menijo, da je delegiranje nalog zapleten proces, saj vključuje
najobčutljivejši del organizacije, ljudi in njihove medsebojne odnose.

Delegiranje je sestavni del vodenja, kot ga ponazarja spodnja slika.

Slika 5: Potek vodenja in delegiranja

Vir: Moţina et al., 2002, str. 505
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Ta proces vsekakor omogoča rast slehernemu posamezniku, vodji ter članom delovne
skupine.
Predvsem pa si mora vodja ob delegiranju odgovoriti na vprašanja, kot so:
 Kaj je potrebno narediti?
 Kdo je odgovoren?
 Zakaj je nalogo potrebno izvesti?
 Kako se le-ta naj izvede?
 Do kdaj mora biti naloga opravljena?

Pri delegiranju nalog pa so izjemnega pomena (zlasti v neprofitnih organizacijah)
znanje, ugodna delovna klima, sodelovanje/povezovanje, iniciativnost, zaupanje med
vodjo in zaposlenimi ter demokratični odnosi. Zaposleni se bodo počutili
enakopravne, imeli bodo moţnost soodločanja, vodja jim zaupa (saj pozna njihove
sposobnosti), ker jim dodeli ustrezne naloge, kar pa vsekakor vodi v zadovoljstvo in
k doseganju zastavljenih ciljev oz. doseţkov.

3.2.2 Pomen uspešne komunikacije
Komuniciranje je sestavni del vsakdanjega ţivljenja. Nihče ne more ţiveti, ne da bi
komuniciral z drugimi ljudmi. S komuniciranjem človek spoznava svet, v katerem
ţivi, druge ljudi in samega sebe (spreminja svoja stališča, navade, vrednote, vedenje
…).

Beseda komunicirati izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posredovati
misli, informacije, sporazumevati se, posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet.
To pomeni, da udeleţenci s komuniciranjem izmenjujejo in posredujejo informacije,
znanje in izkušnje (Birk, 2009).
Komunikacija je torej proces, v katerem vsi udeleţenci sprejemajo, pošiljajo in
interpretirajo sporočila oz. simbole, ki so povezani z določenim pomenom. Je vedno
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dvosmeren proces, saj je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in hkratno
medsebojno izmenjavo sporočil.
Komunikacija nam omogoča usklajevanje mnenj, doseganje različnih ciljev, pa tudi
vzpostavljanje, vzdrţevanje in spreminjanje medsebojnih odnosov.

Komunikacijo delimo glede na smer in obliko.

Glede na smer:
 Enosmerno, kjer sporočilo potuje le v eno smer.
 Dvosmerno, kjer daje prejemnik sporočila povratne informacije pošiljatelju.

Glede na obliko:
 Besedno (verbalno).
 Nebesedno (neverbalno).

Tudi v zdravstveni negi zavzema komunikacija izredno velik pomen.
Profesionalna komunikacija v zdravstveni negi je temelj kakovostne zdravstvene
nege, izboljšuje njeno učinkovitost in uspešnost in je tudi eden izmed pogojev za
zadovoljstvo zaposlenih in bolnikov. Kjer je komuniciranja dovolj, zaposleni bolje
razumejo cilje organizacije in njihov pomen za njihovo blagostanje in so se zato
pripravljeni bolj angaţirati za te cilje (Birk, 2009).

Danes se vse premalo zavedamo, kako zelo je pomembno komuniciranje v
zdravstveni negi, saj se vse začne in konča s primerno komunikacijo.

3.2.3 Reševanje konfliktnih situacij med zaposlenimi
Konflikt, lahko ga poimenujemo tudi nasprotje ali navzkriţje, je v organizacijah
pogost pojav. Konflikt, bi rekli pogosto, je nasprotovanje, ki nastane zaradi
nezdruţljivih ciljev, misli, čustev v posamezniku ali med člani, v skupini ali
organizaciji (Moţina et al., 2002). Če obstaja konflikt, pa mora biti tudi pot za
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njegovo razrešitev. Seveda pa je od znanja, pozitivne, negativne in nevtralne drţe, ki
je sad osebnih izkušenj, odvisno, kako se bomo lotili konfliktne situacije.

Konflikt na delovnem mestu pa je navadno posledica slabe ali nepravilne
komunikacije. Sam konflikt ima lahko pozitivne ali negativne posledice na
posameznika, skupino ali celo organizacijo. Konflikt na eni strani spodbuja razvoj in
je zato določena mera konflikta v organizaciji celo dobrodošla, na drugi strani pa
lahko premočan konflikt uniči skupino ali kar celotno organizacijo. Na konflikt
moramo gledati kot na pozitivno in dobrodošlo situacijo, ki izziva zaposlene k
razmišljanju in aktivnemu prilagajanju, vodi k ustvarjalnosti, spremembam in
boljšim rešitvam. Poznamo dve vrste konfliktov, in sicer: funkcionalne (je
konstruktiven konflikt, saj podpira temeljni cilj in prispeva k večji učinkovitosti pri
delu) in disfunkcionalne (le-ti pa destruktivno vplivajo na organizacijo, saj ovirajo in
preprečujejo doseganje postavljenih ciljev.

3.2.3.1 Metode razreševanja konfliktov
Kadar konflikti nastanejo, jih je potrebno spoznati in pričeti z reševanjem. Najbolj
uporabne so naslednje metode, ki so opisane v nadaljevanju.
1. Način izogibanja – pri tem načinu reševanja gre za umik iz konfliktne
situacije ali pa obstaja ţelja po »ostati nevtralen«. Ta način običajno ni
najboljši, pa vendar je včasih uspešen, npr. če so konflikti manjšega pomena
in je škoda izgubljati čas za njihovo analizo in reševanje, če na voljo ni dovolj
informacij ali pa če posameznik nima ustrezne moči v primerjavi z drugimi.
2. Način prilagajanja – pri tem načinu gre za zmanjševanje osebnih potreb, je pa
poudarek na skupnih interesih. Če ta način zadovoljuje zgolj čustvene potrebe
zaposlenih, je neučinkovit, ker zanemarja izvirne vzroke konflikta. Res je, da
je s tem zagotovljeno dobro počutje ljudi, vendar pa problemi ostajajo. Način
prilagajanja je dober vsaj za kratek čas, in sicer če so zaposleni zapleteni v
potencialno močan čustveni konflikt, ki ga je treba omiliti, če v skupini dalj
časa prevladujejo ostra nasprotja in če so problemi resnično osebni in niso
povezani z delom.
3. Način prevladovanja – je teţnja, da bi z uporabo moči obvladovali poloţaj in

22

prisilili druge, da bi privolili v ponujeno rešitev. Ta način zadovoljuje samo
eno stran, ki je udeleţena v konfliktu. Način prevladovanja vključuje tako
imenovano konfliktno situacijo dobiti – izgubiti. Samo v nekaterih
okoliščinah bi npr. ta način bil sprejemljiv, in sicer kadar okoliščine zahtevajo
hitro akcijo, kadar je treba opraviti neprijetne naloge in kadar je treba koga
zaščititi pred prevladovanjem druge osebe.
4. Pristajanje na kompromise – ta situacija je nekako uravnovešena med
usmerjenostjo k lastnim potrebam in usmerjenostjo k potrebam drugih.
Veliko ljudi meni, da je to najbolj stvarna oblika vedenja v konfliktnih
situacijah. Ta način je primeren, kadar kompromis pomeni za vsako stran
večji doseţek ali vsaj ne slabšega, kakor če ga ne bi bilo, kadar ni mogoče
doseči kaj več od tega in kadar predlogi ene strani blokirajo cilje druge strani.
Potrebno pa se je zavedati, da prehitro pristajanje na kompromise tudi lahko
škodi pravemu razpletu konfliktne situacije.
5. Način dogovarjanja – le-tega označuje teţnja k ugotavljanju vzrokov
nasprotij, k posredovanju informacij in skupnemu iskanju ustreznih rešitev.
Zelo pomembno je medsebojno sodelovanje z ţeljo, da bi vsakdo čim bolj
uresničil svoje cilje. Z dogovarjanjem odkrito obravnavamo konflikte, jih
analiziramo in skušamo najti rešitev, ki bi kar najbolj ustrezala vsem
vpletenim v konflikt (Moţina et al., 2002).
Raziskovalci, ki se ukvarjajo z reševanjem konfliktnih situacij, priporočajo tudi
naslednja načela reševanja konfliktov, kar pa še posebej velja za vodilne delavce
(Moţina et al., 2002):
1. Definirati problem kot cilj, ne pa potrebe po reševanju.
2. Poiskati rešitev, ki bo pomenila spremembo za obe strani.
3. Svojo pozornost usmerjati na vzrok, ne na osebne zadeve ali podrobnosti.
4. Graditi zaupanje s sprejemanjem in dajanjem ustreznih informacij.
5. Vţiveti se v sogovornika, ga poslušati ter upoštevati njegove predloge.
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Reševanje konfliktov zahteva res posebno skrb za vse udeleţence. Z odpravljanjem
nasprotij skušamo konflikt rešiti, ne pa za vsako ceno zmagati v boju z nasprotnikom
(Moţina et al., 2002).
Za uspešno reševanje nasprotij je potrebno ustrezno ozračje. Odnos med svobodnimi
ljudmi, ki hočejo ţiveti in delati skupaj, je najlaţje ustvariti z vzgojo in
izobraţevanjem, katerih cilj naj bi bil tudi pripraviti ljudi, da na kulturen in učinkovit
način rešujejo konfliktne situacije.

3.2.4 Motivacijski dejavniki kot temeljni gradniki
Najbolj splošna definicija motivacije pravi, da je motivacija aktivnost, usmerjena v
zadovoljevanje potreb zaposlenih. Nobenega dvoma tudi ni, da je motivacija
povezana s človekovim delom oziroma da je povezana z vso človekovo aktivnostjo.
Motivacija ali hotenje je naravni proces, ki poteka v osebi in ima dve zelo očitni
lastnosti: smer in intenziteto. Oseba, ki nekaj hoče ali je motivirana za neko stvar,
svojo aktivnost usmeri v tisto stvar – to je smer hotenja ali motivacije. Druga očitna
lastnost hotenja ali motivacije pa je odvisna od tega, kako močno oseba hoče nekaj
doseči – to je intenzivnost hotenja ali motivacije.
Za primerno motiviranost zaposlenih je pomembno, na kakšen način se postavljajo
cilji, kajti pri postavljanju ciljev sodelavec vključuje svoja čustva. Emocionalni cilji
vodijo v zadovoljstvo sodelavcev, razumsko opredeljeni pa v pozitivne učinke za
organizacijo. Organizacija tako ni uspešna zaradi usklajenih ciljev, ampak zaradi
uravnoteţenosti med razumskimi in emocionalnimi komponentami pri sodelavcih.
Motivacijski dejavniki so tisti, s katerimi poskušamo od zunaj iz okolja vplivati na
motivacijo posameznika in skupin (Lipičnik & Meţnar, 1998).
Z motivacijo zaposlenih dosegamo čim boljšo uresničevanje ciljev podjetja oz.
organizacije, obenem pa je potrebna za zadovoljevanje lastnih potreb.
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Na motivacijo vpliva več dejavnikov, med najbolj pogoste pa štejemo:
 individualne razlike (vsak človek je enkraten),
 značilnosti dela,
 organizacijsko prakso (pravila, splošna politika, posamezne ugodnosti …).
Nadalje ločimo tudi materialne in nematerialne dejavnike, ki vplivajo na motivacijo.

1. Materialni dejavniki
Najbolj izrazit materialni dejavnik, ki vpliva na motivacijo, je denar – plača. Dolgo
je veljalo, da je le-ta najpomembnejši, vendar pa je praksa pokazala, da temu
vendarle ni tako. Poleg plače, ki jo zaposleni prejemajo, so materialni dejavniki tudi
razne nagrade, premije, bonusi, dodatki …

2. Nematerialni dejavniki
Sem sodijo: dobri medsebojni odnosi, zanimivo delo, izzivi, uspeh pri delu,
samostojnost pri opravljanju dela, dajanje odgovornosti in priloţnosti zaposlenim,
ugodna razporeditev delovnega časa, stabilnost/varnost zaposlitve, moţnost
napredovanja, soodločanje, poznavanje rezultatov dela itd.

Danes se zdi, da prihajajo ti nematerialni dejavniki vse bolj v ospredje, velik
poudarek dajejo zaposleni na individualni razvoj, na potrditev lastnih sposobnosti in
na samostojnost pri opravljanju dela.

3.2.5 Kontroliranje
Kontroliranje je izrazito pozitiven proces, ki meri doseganje smotrov in ciljev v
interesu vseh udeleţencev organizacije. Kontroliranje obsega učinkovitost izvajanja
(poslovanja, delovanja) organizacije. To pomeni, da management vedno znova
primerja doseţeno razmerje med izidi izvajanja (količina, kakovost, pravočasnost
proizvodov in storitev) ter vloţki v izvajanje (porabo resursov za izvajanje – denarja
in znanja, dela in opreme, materiala in energije) (Moţina et al., 1994).
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Funkcija kontroliranja zadeva nadziranje aktivnosti zaposlenih, preverjanje, ali je
organizacija na pravi poti k svojim ciljem, in izvajanje popravkov, če so potrebni.
Zajema torej spremljanje izvedbe aktivnosti, ugotavljanje odstopanj, prepoznavanje
vzrokov in ukrepanje za uresničitev postavljenih ciljev (Moţina et al., 2002).

Dobro kontroliranje ni samo sebi namen, zato naj bo primerno, popolno, zanesljivo
in veljavno ter dovolj gibčno za delovanje organizacije v spremenljivem okolju.
Dobro kontroliranje spodbuja, če je za sodelavce sprejemljivo, če ga razumejo in če
ubira pravo pot glede na interese udeleţencev organizacije.
Kontroliranje posega tudi v »sivo področje« med dovoljenim in nedovoljenim
delovanjem sodelavcev v organizaciji. Pritiski in omejevanje pri tem malo zaleţejo,
ključ je v vrednotah posameznikov in organizacije, v kulturi ter v morali (Moţina
et al., 1994).
Kontroliranje mora dosledno upoštevati standarde, sicer nima smisla. Kontroliranje
je trajno, periodično ali občasno; temu so prilagojene kontrolne metode, ki so
prikazane v nadaljevanju.

TRAJNE METODE:
 Samokontrola: nič je ne more nadomestiti, brez nje organizacija propade;
izhaja iz vrednot posameznika in kulture organizacije; podpirajo jo znanje in
veščine.
 Skupinska kontrola: pritisk na konformnost vedenja članov skupin (poklicnih,
organizacijskih, neformalnih itd.), lahko ob primernih vrednotah članov ter
kulturi organizacije podpira obseg in vsebino delovanja za smotre in cilje
organizacije. Primeri: managerski timi, montaţne skupine, verske sekte …
 Pravila in predpisi: zadevajo praviloma strukture in procese, ki potekajo v
organizaciji, imajo izvršilno moč in nosijo disciplinske posledice; so
praviloma jasno in nedvoumno oblikovani in so pomemben ter obvezen
standard pri kontroliranju.
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PERIODIČNE METODE:
 Informacijski sistemi managementa: kot mehanizmi za zbiranje, analiziranje
in širjenje v informacije predelanih podatkov so obenem tudi temeljna
sredstva za kontroliranje; kot trajni mehanizmi so praviloma učinkovitejši in
terjajo manjšo porabo resursov kakor mnoge druge metode.
 Revizija od zunaj: zaradi večje neodvisnosti in objektivnosti je dragoceno
dopolnilo

notranjim

kontrolnim

dejavnostim.

Obsega

pregledovanje

posameznih dejavnosti (finančna revizija, revizija celovitega obvladovanja
kakovosti, revizija sistema za zaščito pri delu itd.), ki jih opravljajo
specializirane strokovne dejavnosti oz. neodvisni strokovnjaki (finančni
revizorji …), kakor tudi celotne dejavnosti organizacije, kakršno opravljajo
svetovalne organizacije.
 Predračuni: obravnavajo razporejanje in porabo resursov organizacije za
razne dejavnosti ter so močno orodje za usmerjanje delovanja v organizaciji;
izvajanje predračunov sodi med temeljne kontrolne procese v organizaciji
(Moţina et al., 1994).

Kadar pa se pri izvedbi kontrole odkrije nezakonito ravnanje, se seveda nemudoma
odstopi organom oblasti v nadaljnje ukrepanje.

3.3 Vodenje in čustva
Človek je čustveno bitje in kot tak lahko vstopa v odnos z drugimi.
Čustva so kompleksni procesi (fiziološki, kognitivni, motivacijski, vedenjski), ki
odraţajo posameznikov vrednostni odnos do sebe, drugih ljudi, situacij ali dogodkov
(Vec, n. d.). Čustva dajejo našemu ţivljenju polnost, smisel in lepoto.
Čustvo – emocija – izvor pojma iz lat. »emovere«/»movere« = gibati
Enako kot so čustva neločljiva od ţivljenjskih področij, so neločljiva tudi od dela.
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Čustva so odzivi osebe na draţljaje, ki si jih je pravilno ali nepravilno razloţila kot
pomembne, in telesno, vedenjsko, motivacijsko in mentalno pripravljajo osebo na
prilagoditveno ravnanje (Moţina et al., 2002).
Čustvovanje je duševni proces doţivljanja odnosa do predmetov, pojavov, oseb in do
samega sebe. Prav tako pa čustvovanje določa odnosno razumevanje, vrednotenje,
način navezovanja stikov z ljudmi pri sporazumevanju, sodelovanju v skupinah,
vodenju itd. (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
Tako kot znanje, pridnost in podobno so tudi čustva del kapitala organizacije.
Čustveno razviti ljudje se zavedajo samih sebe, razumejo svoje razpoloţenje,
poznajo svoja čustva in motivacijske vzvode ter učinke svojega delovanja na druge
ljudi. Svoje sposobnosti znajo realno oceniti in le redko prevzamejo naloge, ki jim ne
bi bili kos. Na tak način zavarujejo sebe in skupino pred morebitnimi neuspehi.
Samozavedni ljudje so sposobni nadzorovati impulzivna čustva, so spodbujevalci
zaupanja in poštenosti v delovnem okolju. To pa sta ključni vrednoti, ki povečujeta
produktivnost in lojalnost zaposlenih v organizaciji (Moţina et al., 2002).

Glede na to, da vodja sodelavcem posreduje naloge in pri tem preverja njihovo
izvrševanje in ocenjuje doseţke, se pri tem vedno znova in znova srečuje z osebami,
ki mislijo, ravnajo in občutijo različno.
Pomembno je, da se zavedamo, da imajo čustva pri vodenju zelo pomembno vlogo.
Le-ta pa je povezana z zaznavanjem, prepoznavanjem in razumevanjem vseh čustev
v medosebnih odnosih. Če je prisotno čustveno pozitivno ozračje, so delavci zelo
motivirani za delo, spodbujata se domišljija in ustvarjalno mišljenje. Pozitivna čustva
so pomembna tudi pri sproščanju umskega potenciala!
Ugodno ozračje v organizaciji se namreč začne pri sposobnosti vodij, da pri
sprejemanju odločitev pretehtajo tudi čustva sodelavcev.

28

Vendar pa vsa čustva ne olajšujejo ţivljenja, temveč prihaja tudi do negativnih
čustev, ki pa v ţivljenje prinašajo ţalost, jezo, sumničavost … Privedejo lahko do
oviranega razmišljanja, vedenja in zaznavanja situacij v pravi perspektivi.

3.3.1 Čustvena zanka
Čustvena zanka vključuje niz elementov, ki pripeljejo do samega čustva in se
naravno nadaljujejo ob tem čustvu. Iz sosledja dogodkov lahko izločimo nekaj
ključnih členov : sprememba situacije – zaznavanje spremenjene situacije –
spoznanje pomena in pomembnosti zaznave – telesna obdelava pomembne
informacije ali doţivetega čustva, mentalizacija ali izbira ravnanja – akcija,
usmerjena k novi situaciji (Moţina et al., 2002).
Vsi dogodki se začnejo in končajo v zunanjem svetu, torej na istem mestu, in čustvo
je pravzaprav le odgovor na nastalo spremembo v zunanjem svetu, osebo pa motivira
k ravnanju, ki bo pomenilo prilagoditev spremembi.
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Slika 6: Čustvena zanka

Vir: Moţina et al., 2002, str. 509
Da bi do čustva sploh prišlo, moramo dogodek najprej opaziti, nato razumeti
(oceniti) in nato določiti njegovo pomembnost za nas, sledi telesna reakcija in šele
nato prilagoditev (sebe situaciji ali pa situacijo sebi) (Moţina et al., 2002).

3.3.2 Pomen čustvene inteligence
Čustvena inteligenca je zelo pomembna sestavina uspešnosti in zadovoljstva pri delu.
Čustva in inteligentnost sta dve popolnoma različni razseţnosti uma, je pa res, da sta
v delovanju med seboj tesno prepleteni (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
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Slika 7: Sovplivanje razuma in čustvovanja

Vir: Kovač, Mayer & Jesenko, 2004, str. 67
Čustveno inteligenco opredeljujejo eni kot zmoţnost opazovanja, razumevanja in
spremljanja svojih ter čustev drugih ljudi, jih ločevati med seboj in znati uporabljati
te izsledke za vplivanje na delo in usmerjanje sodelavcev. Drugi pojasnjujejo
čustveno inteligenco kot socialno veščino, da smo uspešni v ravnanju s samim seboj
in odnosih z drugim (Moţina et al., 2002).
Zelo močno čustva vplivajo tudi na miselne procese. Pomembno pa je, da vemo, da
lahko čustvovanje uravnavamo z razumom. Zavedati se je potrebno, da tisti vodja, ki
gradi svojo avtoriteto na strahospoštovanju, s tem avtomatično zavira konstruktivno
mišljenje sodelavcev, na drugi strani pa tudi močno izraţena čustva (evforično
veselje, globoka ţalost, paničen strah …) kar precej motijo konstruktivno ravnanje.
Kako obvladovati čustva, je precej odvisno od osebnostnih značilnosti: s čustveno
stabilnostjo/labilnostjo. Osebe, ki so čustveno stabilne oziroma uravnoteţene, znajo
obvladovati lastno čustvovanje in velikokrat lahko tudi preprečijo čustvene izbruhe
drugih. Pri čustveno labilnih ljudeh pa prihaja do hitrega spreminjanja čustvenega
razpoloţenja, kar pa lahko privede do tega, da postanejo ljudje zbegani in ne vedo
več, kako dalje. Pomembna lastnost vodij je t. i. frustracijska tolerantnost. Ljudje z
nizko frustracijsko tolerantnostjo v konfliktni situaciji takoj začutijo napetost, ki se
hitro stopnjuje in povzroči burno (impulzivno) reakcijo, ko ne morejo več
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obvladovati svojega ravnanja. Taki ljudje niso primerni za vodje. Tudi ljudje z
izjemno »trdo koţo« niso pravi za vodje, če niso hkrati čustveno občutljivi (Kovač,
Mayer & Jesenko, 2004).
Zelo pomembna je čustvena občutljivost, predvsem zaradi t. i. empatije, kjer gre za
moţnost vţivljanja v čustvena stanja drugih (sodelavcev) in s tem tudi boljšega
razumevanja le-teh. Vţivljanje pomeni imeti občutek za čustva in stališča drugih
ljudi ter zanimanje zanje. Pomeni vţiveti se v čustva drugih ljudi in zaznati njihove
teţave, ceniti razliko v načinu čustvovanja ljudi glede na okoliščine (Moţina et al.,
2002).
SESTAVINE ČUSTVENE INTELIGENCE
Delimo jih na osebna (osebne veščine) in medosebna (socialne veščine).
Osebne veščine čustvene inteligence so:
 SAMOZAVEDANJE, kjer gre za opazovanje sebe in drugih ter videvati
stvari takšne, kakršne so. Sem sodijo čustveno zavedanje (prepoznavanje
čustev in njihovega vpliva), primerna samozavest (poznavanje svoje
prednosti in moči ter slabosti) ter samozaupanje (pomeni zaupanje v svoje
znanje in zmoţnosti).
 OBVLADOVANJE, ki pomeni zavedati se, kaj je povzročilo določene
občutke, najti način primernega reagiranja ob pojavu določenih občutij,
razumevanje svojih čustev in občutkov ter pomen njihovega vpliva na druge
ljudi. Sem sodijo samoobvladovanje (obvladovanje različnih čustev in
nagibov), zanesljivost (le-ta se nanaša na izoblikovana pravila glede
poštenosti in odkritosrčnosti), vestnost (pomeni prevzemanje odgovornosti za
svoja dejanja) ter prilagodljivost (ta pa se nanaša na zmoţnost prilagajanja
spremembam).
 SPODBUJANJE, ki vključuje lastnosti, ki se nanašajo na uporabo čustev za
dosego ciljev, poudarjanje pripadnosti, sposobnost motiviranja drugih in
vzbujanje optimizma pri zaposlenih. Sem sodijo oblikovanje pobud (pomeni
prizadevanje za izboljšanje standardov odličnosti), pripadnost (pomeni
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pridruţiti se skupini in prevzeti cilje skupine), iniciativnost (gre za iskanje
novih poti in priloţnosti) ter optimizem (le-ta pa pomeni vztrajanje pri
doseganju ciljev, ne glede na ovire).
Socialne veščine čustvene inteligence so:
 VŢIVLJANJE, ki pomeni imeti občutek za čustva in stališča drugih ljudi ter
zanimanje zanje. Sem sodijo usmerjenost k potrebam (pomeni izpolnjevanje
potreb drugih), razvijanje osebnosti (gre za to, da imamo občutek za potrebe
razvoja drugih ter jih podpiramo pri njihovem razvoju), upoštevanje razlik
(pomeni obravnavanje priloţnosti s pomočjo razlik med ljudi) ter socialna
zavest (pomeni sposobnost dojemanja, predvidevanja gibanja čustev skupine
in moči odnosov v skupini).
 SODELOVANJE, ki je prav tako zelo pomembno, saj pomeni znati razumeti
druge ljudi, se z njimi uspešno sporazumevati ter imeti z njimi dobre odnose.
Sem sodijo vplivanje (usmerjanje ljudi k predvidenemu cilju), komuniciranje,
katalizator

sprememb,

reševanje

nasprotij,

ustvarjanje

odnosov,

sporazumevanje ter sposobnost oblikovanja dela v skupini (Moţina et al.,
2002).
Vedeti je potrebno, da je izraţanje čustev zelo močno odvisno tudi od posameznega
kulturnega okolja. Obstajajo tudi testi inteligentnosti, na katere značilnosti ljudi
zaradi specifičnih kulturnih značilnosti praktično ne vplivajo, kar omogoča
univerzalno primerljivost rezultatov.
Človek v delovnem procesu vedno deluje celovito, čeprav seveda hkrati vključuje
različne deleţe posameznih razseţnosti uma, odvisno od narave vsakokratne situacije
in stanja, v katerem je trenutno (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
Omeniti pa je potrebno še nekaj načinov vodenja, ki jih opredeljujemo po čustvenih
vidikih oz. so razvrščeni z vidika sposobnosti ravnanja s čustvi, in sicer:
 vodenje s prisilo (zahteva takojšnjo privolitev v delegirano delovno nalogo),
 usmerjevalno vodenje (vodi ljudi v smeri zastavljene vizije),
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 očetovski način vodenja (poglavitna sposobnost vodje je empatija, odlična
komunikacija in graditev medsebojnih odnosov),
 sodelovalni način vodenja (spodbuja sodelovanje in skupne odločitve),
 perfekcionistični način vodenja (poudarja zelo visoke standarde za uspešno
opravljeno delovno nalogo),
 mentorski način vodenja (podpira zaposlene in jih osebnostno in strokovno
razvija) (Moţina et al., 2002).
Ključni vrednoti, ki vsekakor povečujeta produktivnost in lojalnost zaposlenih v
organizaciji, pa sta zaupanje/poštenost ter sposobnost nadzorovanja impulzivnih
čustev.

3.4 Teorije in stili vodenja
Pri proučevanju procesa vodenja je pravzaprav čisto v ospredju proučevanje oz.
raziskovanje oblik oz. stilov vodenja, kateri naj bi predstavljali ključ do uspeha in
učinkovitosti določene organizacije.
Izbira ustreznega stila vodenja naj zasleduje cilj, kako zaposlene čim bolj pritegniti k
učinkovitemu in kreativnemu sodelovanju. Idealnega stila vodenja verjetno ni, je pa
njegov izbor odvisen od številnih dejavnikov, kot so npr. osebnostne lastnosti vodje,
medsebojni odnosi, organizacijska kultura, strokovnost, motiviranost zaposlenih,
zahtevnost in zapletenost delovnih nalog, ter časa, ki je na voljo.
Vseskozi pa se je utrjevalo prepričanje, da je vodenje kompleksen proces, ki ga ni
moţno preprosto razloţiti z enim opisanim načinom vodenja (Kovač, Mayer &
Jesenko, 2004). Vodja uporablja različne vzvode in instrumente, ter s tem oblikuje
celovito in zanj značilno obliko stila vodenja (Kovač, 2004).
Zelo pogosto se tudi predvideva, da mora vsak vodja izbrati določen stil vodenja in
se ga tudi drţati. Prav tako med večino vodij prevladuje mnenje, da je najboljše
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demokratično vodenje. Pa vendarle izkušnje in praksa kaţejo, da je dober vodja prav
tisti, ki zna stil vodenja prilagoditi trenutni situaciji.
Uporaba zgolj enega stila v različnih situacijah onemogoča prilagodljivost, zato bo
kot tak v marsikateri situaciji neprimeren in neučinkovit (Štular, 2010). Na izbor stila
vplivajo dejavniki, kot so:
 čas, ki je na voljo,
 odnosi, spoštovanje,
 vir informacij,
 usposobljenost sodelavcev,
 interni konflikti,
 tip naloge (glede na strukturo, kompleksnost),
 interna pravila, zakoni in procedure.

3.4.1 Raziskovanje stilov vodenja
V raziskavi in razlagi procesa vodenja ima posebno mesto raziskovanje stilov
vodenja.
Raziskovanje uspešnosti in učinkovitosti stilov vodenja pa je pripeljalo do nastanka
teorij vodenja.

3.4.2 Klasična teorija
Najbolj znan predstavnik klasične šole je znani sociolog, filozof in politik Max
Weber (1864–1920), ki je v svojem preučevanju vodenja izhajal iz idealnega tipa
oblasti.

Max Weber navaja idealne oblike stilov vodenja (Staehle, 1999, str. 335):
 Patriarhalni stil, kjer vsi člani sprejemajo avtoriteto druţinskega očeta
(patriarha). Ta stil vodenja je primeren za manjša druţinska podjetja, kjer
patriarh skrbi za svoje podrejene, od njih pa pričakuje lojalnost, zahvalo,
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zvestobo in poslušnost.
 Karizmatični stil, pri katerem moč voditelja izhaja iz posebnih osebnih
značilnosti in se tudi opira na svoje osebnostne lastnosti. Svoje posebno
mesto imajo karizmatični vodje v kriznih situacijah.
 Avtokratični stil, ki je povezan z velikimi organizacijami. Vodenje poteka
preko hierarhične strukture ter linijskega sistema. Pri tej obliki stila vodenja
ni neposrednega osebnega kontakta med vodjo in vodenimi.
 Birokratski stil, kjer imajo zelo velik pomen birokratske procedure. Značilna
za ta stil vodenja pa je neosebna povezava med vodjo in vodenimi.
Webrove sociološke ugotovitve so ga spodbudile k razvoju organizacijske teorije,
temelječe na analizi birokracije, ki ima še danes močan vpliv na razmišljanje o
managementu.

3.5 Moderne organizacije in razvoj modernih teorij vodenja
V 30. letih (predvsem v ZDA) se prične zelo pospešeno preučevanje stilov vodenja.
Začetnik preučevanja stilov vodenja je bil Kurt Lewin, ki je na tem področju opravil
pionirsko delo.

3.5.1 Preučevanje Kurta Lewina
Kurt Lewin je preučeval skupine, sestavljene iz petih učencev, ki so se posvečali
določeni aktivnosti. Vzgojitelji so se v določenem ritmu v skupinah izmenjavali in
uporabljali različne stile vodenja: od demokratičnega pa vse do avtoritativnega.
Rezultati raziskovanja Lewina so se zmotno interpretirali kot preučevanja
medsebojne povezanosti med stilom vodenja in rezultati skupine. Toda cilji
raziskovanja Lewinove skupine so bili predvsem ugotoviti povezanost med stilom
vodenja in agresivnim obnašanjem otrok (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
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Slika 8: Primerjava avtoritativnega in demokratičnega vodenja skupine

Vir: Kovač, Mayer & Jesenko, 2004, str. 28
S prikazane slike je razvidno, da ima demokratičen in k nalogam usmerjen stil
vodenja pozitiven vpliv tako na produktivnost, zadovoljstvo in skupinsko kohezijo,
kar pa ne moremo trditi za avtoritativno vodenje.

3.5.2 Ohio – študija
V primerjavi z dosedanjimi teorijami vodenja, ki so temeljile na izključno
enodimenzionalnem prikazu vodstvenega vedenja z medsebojnim izključevanjem
(avtoritativen – demokratičen), raziskovalci iz študije Ohio postavljajo trditev o
medsebojni neodvisnosti obeh dimenzij (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
Tako je vodja lahko usmerjen tako k nalogam kot istočasno k poudarjenemu
spoštovanju sodelavcev.
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Slika 9: Ohio vodstveni kvadrat (prirejeno po Staehle, 1999, str. 343)

Vir: Kovač, Mayer & Jesenko, 2004, str. 30
Trditve študije Ohio so bile, da je najuspešnejši vodstveni stil tisti, ki zdruţuje obe
vodstveni dimenziji in se tako uvršča v desni zgornji kvadrat. Vendar pa je študija
Ohio zapostavljala celotno vodstveno strukturo v večjih organizacijah, ki temelji na
organizacijski strukturi (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
Ne glede na kritike dvodimenzionalne teorije vodenja, je bilo iz ugotovitev študije
Ohio izpeljanih zelo veliko praktično usmerjenih modelov vodenja, ki še danes
sluţijo za razlago in prikaz tipičnih stilov vodenja (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).

3.5.3 Michiganska študija
Na osnovi empiričnih raziskav skupina strokovnjakov identificira dva stila vodenja
(Certo, 1999, str. 427; Staehle, 1999, str. 344; Dessler, 2001, str. 302):
 usmerjenost k sodelavcem in
 usmerjenost k rezultatom.
Michiganska študija je izvajanje stila vodenja s poudarkom na usmerjenost k
sodelavcem enačila z večjo stopnjo zadovoljstva podrejenih in s tem z neposredno
večjo stopnjo učinkovitosti.
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Za uspešen in učinkovit stil vodenja je avtor Likert izpostavil pet predpostavk, ki pa
jih poznejša empirična raziskovanja nikoli niso potrdila.

Ta pa so:
 princip medsebojne podpore,
 izvajanje kontrole s pomočjo skupine,
 visoko postavljeni cilji,
 tehnično znanje,
 planiranje, terminiranje in kontroliranje.

3.5.4 Situacijske teorije vodenja
Situacijski modeli predpostavljajo, da so situacijski dejavniki izjemno pomembni pri
določanju načina vodenja.
Uspešnost in učinkovitost načina vodenja sta zelo odvisni od situacije, v kateri se
vodenje odvija, kar pa je tudi osnova situacijskega vodenja.
Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešnost vodenja, so:
 zrelost članov v skupini,
 osebne značilnosti vodje,
 zapletenost dela, nalog,
 vir moči vodje,
 odnosi med člani in vodjo,
 odločanje v skupini in
 potrebe zaposlenih.

3.5.4.1 Fiedlerjev model
Fiedlerjev model predpostavlja, da je uspešno vodenje odvisno od tega, koliko so
situacijski dejavniki v skladu z načinom dela vodje. Vodja mora vedeti, kakšen način
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vodenja uporablja, analizirati mora situacijo in nato doseči usklajenost med obstoječo
situacijo in stilom vodenja.
Fiedler je opredelil tri spremenljivke, vzete iz delovne situacije, za pomoč pri
določanju, kateri način vodenja bi bil najboljši, in sicer: odnos skupine do vodje,
zapletenost dela in vir poloţajne moči vodje.

V tabeli, ki jo prikazuje naslednja slika, so na levi strani prikazane osnovne
situacijske spremenljivke, na sredini so prikazane različne kombinacije treh variabel
ustrezno razporejene, na dnu modela pa je naveden način vodenja.
Slika 10: Fiedlerjev kontingenčni model

Vir: Moţina et al., 2002, str. 523
Kot je razvidno iz modela, je za vodjo najugodnejša situacija, ki najbolj zagotavlja
zapletenost dela, vir poloţajne moči ter odličen odnos skupine do nadrejenega, kar pa
je zajeto v stolpcu 1.
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Fiedlerjev model je zanimiv, saj usmerja k preučevanju stanja v organizaciji, prinaša
pa tudi nov pogled v problematiko vodenja.
Pojavlja se tudi vprašanje, kaj bi bilo v določenih primerih bolje in ceneje. Ali
zamenjati vodjo ali spremeniti situacijo?

3.5.5 Interakcijska teorija
Interakcijska teorija izhaja iz osnovnih elementov vodenja, to je – interakcije med
udeleţenci v procesu vodenja (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004). Z vidika
teoretičnega raziskovanja pa je prinesla osveţitev pri proučevanju stilov vodenja.
Avtorji, kot so Gibb (1969), Lukasczyk (1960) in Macharzin (1977), so izhajali iz
predpostavke, da je vodenje funkcija interakcije med osebami in situacijo. Zaradi
tega so opredelili variable, ki vplivajo na stil vodenja (Staehle, 1999, str. 355):
 osebnostno strukturo vodje,
 osebnostno strukturo vodenih,
 strukturo in funkcijo skupine kot celote ter
 specifično situacijo, v kateri se skupina nahaja.

3.5.6 Housejev model (teorija pričakovanja)
Housejev model je tudi situacijski model, ki ga drugače imenujemo tudi model poti
in ciljev, poudarja pa, da uspešni vodje s tem, ko jasno opredelijo naloge, v bistvu
odstranijo ovire na poti k visokim doseţkom in omogočajo večje zadovoljstvo pri
delu. Pri tem modelu vedenje vodje določata dve sestavini: lastnosti zaposlenih in
značilnosti dela, sam model pa nudi štiri načine vodenja, in sicer: izzivalni način
(vodja postavlja visoke cilje), usmerjevalni način (vodja je povsem jasen in nudi
pomoč delavcem), svetovalni način (vodja se konzultira z delavci, preden sprejme
odločitev) ter prijateljski način (vodja skrbi predvsem za pozitivno delovno okolje).
Glede na lastnosti zaposlenih in značilnosti dela, pa se bodo zaposleni odločali in
sprejemali določen način vodenja.

41

Slika 11: Model poti in ciljev

Vir: Moţina et al., 2002, str. 528
V sodobnejših delih posameznih avtorjev, predvsem Evansa (1987), lahko zasledimo
tudi dopolnitve modela teorije pričakovanja ob vključitvi situacijskih dejavnikov:
 direktivni (instrumentalni) stil – v ospredju je sistematičnost,
 podporni stil – upoštevanje potrebe sodelavcev, oblikovanje prijetnega
vzdušja,
 ciljno usmerjeni stil – postavitev visokih ciljev,
 participativni stil – skupna posvetovanja.
Pri uporabi situacijsko pravilno izbranega stila vodenja lahko doseţemo v skupini
naslednje rezultate:
 zadovoljstvo pri delu ter
 visoko stopnjo motiviranja.
Kontingenčni dejavniki se delijo na dve področji:
 karakteristike vodenih in
 karakteristike organizacije (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
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Empirična proučevanja so pokazala, da jasno postavljena pot – cilj oz. strategija ni
primerna za vsako situacijo (npr. rutinske naloge).

3.5.7 Teorija izmenjave (transakcijska teorija)
Osnove razseţnosti transakcijskega vodenja so: dogovarjanje med vodjo in
zaposlenimi o materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih delavec
uţiva, če dobro dela oz. če opravlja delo v skladu z dogovori (Moţina et al., 2002).
Transakcijski vodja ne navdušuje podrejenih, ravna po pravilih. Je posredovalec
dogajanja. Precej podobno pa je transakcijsko vodenje prav klasičnemu načinu
vodenja, v katerem je vodja nadrejeni, ki ureja stvari tako, kot so predpisane.

Transakcijski vodja deluje na podlagi:
 nagrajevanja (daje priznanje za doseţke, za prizadevno delo se pogaja o
nagrajevanju …),
 vodenja z izjemami – aktivno (spremlja dogajanje in išče odmike od pravil in
standardov, se odloča za korektivne akcije),
 vodenja z izjemami – pasivno (v dogajanje posega le, če standardi niso
doseţeni),
 vodenja brez vajeti (odpoveduje se odgovornosti in se izogiba timskemu
načinu dela).

Vse to pa zahteva od vodje, da je usmerjen k spremembam v organizaciji, kar pa
pomeni: priznavanje potreb po spremembah, oblikovanje nove vizije razvoja
organizacije ali posamezne enote, izvajanje sprememb zaradi novih ciljev (Moţina
et al., 2002).

3.6 Aplikativni modeli stilov vodenja
Ţelje po usposabljanju managerjev za boljši način vodenja so bila tudi v preteklosti
velikokrat vzrok za nastanek posameznega aplikativnega modela vodenja.
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Posamezni aplikativni modeli vodenja pa so sestavljeni iz:
 teoretične razlage razseţnosti vodenja
 analitičnega inštrumentarja, ki sluţi za analiziranje obstoječega procesa
vodenja, ter ugotavljanja slabosti,
 predlogov za nadgradnjo sedanjega sistema vodenja in odpravljanja
ugotovljenih napak.

3.6.1 Likertov model
Na temelju Michiganske študije je avtor Likert (1961, 1967) oblikoval svoj model
stilov vodenja.
Glavnino Likertovega modela pa predstavljajo štirje sistemi (stili) vodenja, ki so
razdeljeni na dva osnovna sistema (stila) vodenja: avtoritarni številka ena in dva ter
participativni številka tri in štiri stil vodenja. Pri tem pojmuje Likert stil številko dve
in številko tri kot prehodno rešitev za doseganje idealne oblike, ki jo po njegovem
mnenju odraţa stil vodenja št. štiri (Bass, 1990, str. 260; Staehle, 1999, str. 849;
Dessler, 2001, str. 302) (povzeto po Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).
Na osnovi vseh predpostavk, ki jih je izpeljal Likert, pa nato izpelje še trditev o
idealnem stilu vodenja (četrti sistem). Kljub obseţnim empiričnim raziskavam, ki jih
je izvedel Likert s svojimi sodelavci (s pomočjo vprašalnika in intervjujev), pa
dobljeni rezultati niso potrdili univerzalne uspešnosti in učinkovitosti četrtega
sistema vodenja (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).

3.6.2 Vedenjska mreţa Blake – Mouton
Model izhaja iz ugotovitev študije Ohio. Avtorja (Blake & Mouton) sta v svoj model
prevzela oba osnovna stila vodenja, in sicer skrb za proizvodnjo in skrb za sodelavce,
ter predpostavko o njuni medsebojni neodvisnosti (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).

Omenjena avtorja modela sta oblikovala svoj kvadrat (Managerial Grid), ki ga
sestavljata:
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 na horizontali 9-stopenjska lestvica za merjenje poudarjene skrbi za
proizvodnjo in
 na vertikali 9-stopenjska lestvica za merjene skrbi za sodelavce.
Medsebojna povezanost obeh razseţnosti stila vodenja lahko pripelje do nove
kakovosti procesa vodenja. Pod vse večjim vplivom situacijske teorije avtorja vse
bolj poudarjata vlogo posameznih situacijskih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in
učinkovitost izvajanja stila vodenja (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).

3.6.3 Reddinov model 3-D
Pri tem modelu tudi Reddin (1970) izhaja iz t. i. vodstvenega kvadrata Ohio, vendar
pa v svoj model stilov vodenja vpelje pomembno novost, in sicer tretjo dimenzijo (3D). Tako imenovana tretja dimenzija predstavlja stopnjo učinkovitosti vsakega od
vodstvenih stilov. Po mnenju Reddina je lahko vsak stil vodenja učinkovit ali
neučinkovit. Stopnja učinkovitosti ali neučinkovitosti pa je odvisna od specifične
situacije (Kovač, Mayer & Jesenko, 2004).

Slika 12: Osnovni stili vodenja po Reddinu (prirejeno po Staehle, 1999, str. 843;
in Možina, 1994, str. 541)

Vir: Kovač, Mayer & Jesenko, 2004, str. 45

3.6.4 Herseyjev in Blanchardov model
Herseyjev in Blanchardov situacijski model poudarja, da je vodenje odvisno od
nadzornega in podpornega načina vedenja vodje in se spreminja glede na zrelost
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članov skupine (Moţina et al., 2002). Hersey in Blanchard poudarjata zmoţnost
vodje, da se prilagaja spreminjajočim se situacijam.

Slika 13: Harseyjev in Blanchardov situacijski model vodenja

Vir: Moţina et al., 2002, str. 525
Način delovanja vodje je predvsem odvisen od zrelosti članov skupine. Če so člani
zreli, je zelo primeren način pooblaščanje (ko član skupine doseţe samostojnost pri
delu, je prav, da mu vodja dodeli ustrezne naloge ter preda del odgovornosti, skratka,
prepusti mu, da sam odloča, kako, kje in kdaj bo svoje delo opravil). Če člani druţine
niso zreli (tj. sposobnost članov, da si postavijo relativno visoke cilje ter so za
njihovo uresničitev pripravljeni sprejeti tudi odgovornost), pa je boljši način z
direktivami ali nasveti. Vodja mora pravzaprav stalno nadzorovati stopnjo
izkušenosti članov, da lahko ugotavlja najprimernejše kombinacije podpornega ali
nadzornega načina vedenja. Res pa je tudi, da lahko vodja zelo pomaga tudi pri
»rasti« usposobljenosti članov, obenem pa tudi sam razvija in spreminja svoj način
dela.
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3.6.5 Normativno odločitveni model Vrooma, Yettona in Jaga
Posebna pozornost v modelu je namenjena udeleţbi sodelavcev v procesu odločanja.
Izbrani način je lahko avtokratski, kjer vodja vedno odloča sam, posvetovalni, kjer se
vodja s sodelavci posvetuje, tako da lahko tudi izrazijo svoje mnenje, in timski, kjer
sodelavci lahko dejansko tudi odločajo. Prednosti tega modela so v prilagajanju
vodenja določeni situaciji, slabosti pa se kaţejo v nepripravljenosti vodij, da se s
svojim vodenjem prilagajajo situaciji, ali kadar podrejeni nimajo dovolj znanja ali
informacij, da bi lahko sodelovali pri odločanju.
Model predpostavlja, da je v določeni situaciji vsak stil vodenja izvedljiv.

3.6.6 Model vodenja 4 D
Model poudarja razliko med učinkovitostjo in uspešnostjo. Model 4 D temelji na
izsledkih številnih raziskav, ki so odkrile dva glavna elementa v vedenju vodij:
usmerjenost k odnosom do sodelavcev in usmerjenost k nalogam (Moţina et al.,
2002). Pri vodjih je poudarjena enkrat ena, enkrat druga, lahko pa obe v majhnem ali
velikem obsegu. Iz spodnje tabele je lepo razvidno, da obstajajo štiri vrste vodij oz.
načinov vodenja, glede na to, koliko so vodje usmerjeni k odnosom do sodelavcev in
koliko do nalog.
Slika 14: Načini vodenja

Vir: Moţina et al., 2002, str. 527
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3.7 Modeli osebnih značilnosti
Ti modeli temeljijo na domnevi, da so osebnostne, socialne in telesne posebnosti
značilne za vodjo. Res je namreč, da je vse našteto zelo pomembno, pa vendarle se je
izkazalo, da modeli osebnih značilnosti ne ločujejo dobrih vodij od slabih. Vedeti je
potrebno, da morajo biti vse navedene značilnosti ocenjene v zvezi z okoliščinami in
potrebami članov skupine.
Slika 15: Modeli osebnih značilnosti

Vir: Moţina et al., 2002, str. 517

3.8 Modeli vedenja vodij
Vedenjski modeli razlikujejo in poudarjajo vedenjske in akcijske značilnosti pri
uspešnih in pri neuspešnih vodjih.

3.8.1 Teorija x in teorija y
Izoblikovali sta se dve vrsti domnev, ki sta si nasprotni, vsaka zase pa poudarja svoj
način vodenja. Teorija x vsebuje negativne postavke o zaposlenih in poudarja
potrebo po avtoritarnem vodenju. Teorija y pa vsebuje pozitivne postavke o
zaposlenih in poudarja potrebo po participativnem vodenju.
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Slika 16: Teorija x in y

Vir: Moţina et al., 2002, str. 518

3.8.2 Modela dveh univerz
Poloţaj zaposlenih, delovne razmere in medsebojno sodelovanje poudarjajo način
vodenja, imenovan skrb za ljudi. Vodja skrbi za zaposlene, jih pohvali, če je delo
dobro opravljeno, pomaga, je prijazen, ne zahteva več, kot zmore zaposleni narediti,
ter ustvarja ugodno delovno klimo.
Skrb za naloge pa poudarja aktivno načrtovanje, organiziranje in nadziranje nalog.
Vodja, ki v ospredje postavlja skrb za naloge, daje zaposlenim točna navodila glede
nalog, postavlja delovne standarde, ki jih je potrebno doseči, informira zaposlene …
Zadnje raziskave kaţejo, da je uspešen vodja tisti, ki upošteva oba načina vodenja.

3.8.3 Model mreţnega vodenja
Model mreţnega vodenja opisuje pet vrst vodenja, ki sestavljajo različne deleţe
usmerjenosti vodje, bodisi k proizvodnji bodisi k ljudem, kot jih prikazuje slika
(Moţina et al., 2002).
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Slika 17: Prikaz mrežnega vodenja

Vir: Moţina et al., 2002, str. 521
Najvišjo usmerjenost k ljudem in nalogam se pripisuje prav timskemu delu, saj so
zaposleni med seboj povezani, si zaupajo ter pomagajo pri izvajanju nalog. Vse to pa
vodi do ustreznih delovnih rezultatov ter k zadovoljstvu zaposlenih.

3.9 Sodobne organizacije in voditeljstvo
Samo delovanje organizacije ter posameznikov mora voditi vizija podjetja ter iz nje
izpeljani organizacijski cilji. Danes velja, da imajo vsa zelo uspešna podjetja
prepoznavne in zelo uspešne voditelje.

3.9.1 Karizmatično vodenje
Karizmatični vodje na svoje sodelavce vplivajo v štirih korakih. Najprej jim
prikaţejo navdušujočo vizijo. Nato jih prepričajo v nove višje standarde, ki jih
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morajo doseči s svojim delom, in izraţajo neomajno zaupanje, da so zaposleni te
standarde sposobni doseči (Zupan & Kaše, 2003). Vse to povečuje samozavest
zaposlenih ter vero v uspeh. Prav tako pa karizmatični vodja s svojimi besedami ter
zgledom v dejanjih »zakoliči« nove vrednote. S prikazanim vedenjem pa takšen
vodja izraţa pogum in prepričanost v uresničitev vizije.

3.9.2 Transformacijsko in transakcijsko vodenje
Zaradi potrebe po spodbujanju in usmerjanju zaposlenih sta se razvila dva zgoraj
omenjena tipa vodenja.

Transformacijsko vodenje je spodbujanje zaposlenih k idealom in moralnim
vrednotam, ki naj bi jih navdušili za premagovanje teţav pri delu. Transformacijski
vodje vodijo zaposlene z motiviranjem.

Transformacijski vodja deluje na podlagi karizme, inspiracije, intelektualne
spodbude ter upoštevanja posameznika.
Oba opisana načina vodenja (transakcijsko vodenje je opisano na str. 42) sta značilna
predvsem za vodenje v zdravstveni negi.

3.10 Vpliv stilov vodenja na zadovoljstvo zaposlenih
Ni »pravega recepta«, kateri stil vodenja je najboljši, in kateri stoodstotno »pelje« k
uspešnosti in učinkovitosti organizacije, zaposleni v njej pa bi bili v prvi vrsti
zadovoljni, srečni, ustvarjalni/inovativni itd.
Vsak vodja uporablja različne vzvode in instrumente ter s tem oblikuje celovito in
zanj značilno obliko stila vodenja (Kovač, 2004). Stil vodenja pa zaposleni doţivljajo
celostno ter s tem oblikujejo o njem svojo osebno vrednostno sodbo.
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Vodja, ki uporablja t. i. avtokratsko voditeljstvo, deluje predvsem v smeri utrjevanja
svojega poloţaja, pri čemer pa izkorišča svoj hierarhični poloţaj v organizaciji.
Zaposleni so samo izvrševalci delovnih nalog in njihovo razmišljanje sploh ni
zaţeleno oz. se razume za škodljivo. Zaposleni niso zadovoljni, saj nimajo skoraj nič
samostojnosti, nimajo moţnosti soodločanja, za delo niso motivirani, komunikacija
pa je zelo slaba ali pa je sploh ni. Vodja vlada s t. i. »ţelezno roko«, ne pojasnjuje
svojih odločitev, akcij, kazni, delovne naloge pa lahko vsak čas spreminja, ne da bi
se o tem posvetoval s sodelavci.
Demokratični/participativni vodja pa zaposlene spodbuja k sodelovanju, soodločanju
in zato predstavlja zelo prijazen odnos do zaposlenih. Le-ti so zadovoljni, saj lahko
izraţajo svoja mnenja, dajejo predloge in pripombe, vodja pa jih istočasno ustrezno
motivira, jih obvešča o vseh vaţnejših zadevah, trudi se predloge svojih zaposlenih
tudi realizirati in daje velik poudarek na ustrezni komunikaciji. Pri tem načinu
vodenja je poudarek na medosebnih odnosih, pohvali in spodbujanju odnosov z
ostalimi zaposlenimi. Demokratski voditelj ugodno vpliva na skupinsko dinamiko in
ozračje. Odgovornost je skupinska. Moţina (2002) navaja, da pritisk skupine sili
posameznike, da se vedejo tako kot večina. Zadovoljstvo na delovnem mestu je zelo
visoko, pa tudi produktivnost je dobra.
V popoln nered oz. »kaos« pa lahko vodi t. i. liberalno vodenje zaradi človekovih
slabosti, kot so lagodnost, samovolja itd. Vodja obstaja samo formalno, vse ostalo pa
je prepuščeno zaposlenim. Vodja se čim manj vtika v delo drugih in sodelavcem
pušča proste roke. Ta stil vodenja je popolno nasprotje avtokratskemu in je t. i.
sistem individualne svobode (Jus, 2008).
Glede na opisano, bi teţko rekli, kateri stil bi vodje morali izbrati, da bi zadovoljili
vsem, kajti skrajno avtoritativen, pa tudi skrajno demokratičen sta pravzaprav dva
ekstrema. Moţnih je več variant, na sam stil vodenja vodilnega delavca pa vpliva
vrsta dejavnikov: narava delovnih nalog, osebnostne lastnosti, filozofija in znanja
vodje, značilnosti vodenih in situacije, v katerih vodja deluje.
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Ključni dejavnik uspešnosti organizacije pa sta nedvomno prilagodljivost in
fleksibilnost pri izbiri stila vodenja.

3.10.1 Opredelitev pojma zadovoljstva
Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela. Definira se kot ţeleno ali
pozitivno čustveno stanje, ki pa je rezultat posameznikovega dela, doţivetja in
izkušenj pri delu.

Pri zadovoljstvu govorimo o individualnem afektivnem odgovoru na delovno okolje
(Lešnik, 2006). Seveda na zadovoljstvo pri delu vpliva tudi veliko število
dejavnikov, kot so: delo samo, moţnost napredovanja, osebne karakteristike, stil
vodenja … Verjetno pa je prav organizacijska klima tista, ki je najbolj neposredno
povezana z zadovoljstvom zaposlenih.
Zadovoljstvo pri delu je funkcija vrednosti, ki jo lahko določimo kot tisto, kar si
posameznik zavestno ali podzavestno prizadeva doseči. Zaposleni v organizaciji
imajo tudi različno mišljenje o pomenu posameznih vrednosti. To lahko zelo vpliva
na stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu. Tretji vidik zadovoljstva pa je
zaznavanje. S tem mislimo na to, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih
primerja s svojimi vrednostmi. Ker posameznikove zaznave niso vedno natančen
odsev resničnosti, lahko zaposleni različno zaznavajo isto stanje ali dogajanje
(Methans, 2009).

Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu, so:
 osebnost,
 narava dela,
 vrednote,
 druţbeni vpliv.

Zadovoljstvo zaposlenih tako delimo na dve skupini, in sicer na individualno
zadovoljstvo, kamor uvrščamo zadovoljstvo s plačo, s stalnostjo zaposlitve, z delom,
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z delovnim mestom, s sodelavci …, in na organizacijsko zadovoljstvo, kamor
uvrščamo delovne pogoje, organizacijsko klimo in tudi zaupanje. Prav zaupanje pa
ima tudi izredno velik vpliv na zadovoljstvo.
Kot poudarja Mihalič (2008), je temeljni namen celostnega upravljanja zadovoljstva
zaposlenih razvoj, vzpostavitev in permanentno ohranjanje dejavnikov in elementov,
ki omogočajo in povečujejo stopnjo zadovoljstva vseh zaposlenih. Glavni cilj
vsekakor je, da bodo zaposleni pri delu in na delovnem mestu ne le zadovoljni,
temveč zelo zadovoljni in tudi srečni.

3.10.2 Oblike zadovoljstva zaposlenih
Poznamo naslednje oblike zadovoljstva zaposlenih (povzeto po Bussing):
 Progresivno zadovoljstvo
Zaposleni so zadovoljni pri delu. S povečanjem prizadevanja posameznikov dosegajo
višjo stopnjo zadovoljstva.
 Stabilno zadovoljstvo
Zaposleni so sicer zadovoljni pri delu, vendar niso motivirani za višjo stopnjo
zadovoljstva.
 Ravnodušno zadovoljstvo
Pri ravnodušnem zadovoljstvu zaposleni občutijo nejasno nezadovoljstvo. Zmanjšuje
se tudi prizadevanje za prilagoditev negativnim delovnim situacijam.
 Konstruktivno nezadovoljstvo
Zaposleni so pri svojem delu nezadovoljni, vendar si prizadevajo za spremembo
situacije.
 Fiksirano nezadovoljstvo
Zaposleni so nezadovoljni pri delu in si ne prizadevajo za spremembo situacije, ker
ne vidijo nobene rešitve.
 Psevdo nezadovoljstvo
Zaposleni čutijo nezadovoljstvo. Osrednji problem nastaja pri delu in zmanjšuje
prizadevanje.
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3.10.3 Dejavniki zadovoljstva/nezadovoljstvo zaposlenih pri delu
Na zadovoljstvo posameznikov vplivajo različni dejavniki, ki naj bi bili vezani zlasti
na sodelavce, fizične pogoje dela in podobno (Mihalič, 2008). Vemo pa, da ljudje
različne stvari različno vrednotijo in si zato postavljajo tudi različne cilje: za nekatere
je cilj denar, za druge je bolj interesantno zanimivo delo, za nekatere pa zaposlitev
pomeni varnost. Do višje kakovosti storitev in tudi bolj zadovoljnih zunanjih
uporabnikov pa vodi večja predanost delu in motiviranost, saj zmanjšujeta pretok
zaposlenih.

Dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva oz. nezadovoljstva zaposlenih pri
delu, je veliko, različni avtorji pa jih različno razvrščajo.

Moorhead in Griffin (1989) delita dejavnike zadovoljstva v tri skupine. To so:
 Organizacijski dejavniki: plača, moţnost napredovanja, delo, varnost in
delovni pogoji.
 Skupinski dejavniki: sodelavci, nadrejeni, nadzor.
 Osebni dejavniki: potrebe, ugodnosti.
Kot smo ţe omenili, je veliko različnih avtorjev različno proučevalo dejavnike
zadovoljstva/nezadovoljstva zaposlenih pri delu, in med drugimi je omenjene
dejavnike proučeval tudi Herzberg. Dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu so
tisti, zaradi katerih imajo zaposleni občutek posebnih ugodnosti. Po Herzbergu so to
motivacijski faktorji, ki pri zaposlenih ustvarjajo občutek zadovoljstva in so:
doseganje rezultatov, priznanja, samo delo, odgovornost napredovanja in lasten
razvoj (Ferjan, 2005).

Povsem neodvisni od dejavnikov zadovoljstva pa so higienski dejavniki, kot jih
imenuje Herzberg (Ferjan, 2005), ti pa so: varnost, status, odnosi s podrejenimi,
plača, odnosi z nadrejenimi, način nadzora, način vodenja in upravljanja. V kolikšni
meri našteti dejavniki vplivajo na vse ljudi, pa je prikazano na spodnji sliki.
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Slika 18: Dejavniki zadovoljstva oz. nezadovoljstva po Herzbergu

Vir: Ferjan, 2005, str. 211

3.10.4 Nezadovoljstvo zaposlenih pri delu
Po mnenju Mihaličeve (2008) velikokrat vplivajo na nezadovoljstvo zaposlenih tudi
prehitre spremembe in nestabilnost dela, nevzpostavljena ali pa prestroga red in
disciplina, prevelik nadzor zaposlenih, preverjanje prisotnosti na delovnem mestu ter
primanjkljaj ali celo odsotnost informacij s strani vodij.
Velikokrat prav nezadovoljstvo v organizaciji povzroča neţelene posledice, kot so
odpoved z delovnega mesta, imen. fluktuacija, odsotnost z dela, imen. absentizem,
manjše prizadevanje pri opravljanju dela, tatvine, zamujanje na delo …
Mihaličeva (2008) poudarja, da izostanek vodi tudi v pasivno opravljanje dela, nizko
stopnjo delovne in umske aktivnosti, premajhno pozornost pri opravljanju del,
indiferentnost do dela in v nezadovoljstvo pri delu.
Zavedati se je potrebno, da je zadovoljstvo za vsakega posameznika največ, kar si
lahko le-ta ţeli pri delu in na delovnem mestu. In ne nazadnje je tudi zadovoljen
zaposleni največ, kar si ţeli vsak vodja in vsaka organizacija, saj le tako (vsaj z
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večino zaposlenih) lahko s skupnimi močmi vsi prispevajo k uspešnosti in
učinkovitosti organizacije.

3.10.5 Ukrepi za povečanje zadovoljstva zaposlenih
Metode in tehnike, ki so na razpolago, da jih vodilni izvajajo, da s tem povečujejo
zadovoljstvo zaposlenih, bi lahko opisali zelo na široko, vendar jih bomo po
Mihaličevi (2008) strnili v naslednje:
 vključitev zaposlenih v soodločanje oz. sprejemanje odločitev,
 hvaljenje doseţkov in uspehov zaposlenih,
 uvedba sistema javnih ciljev in pričakovanj do zaposlenih,
 poudarjanje prispevka zaposlenih za razvoj podjetja,
 vzdrţevanje prijateljskih medsebojnih odnosov,
 izkazovanje zaupanja zaposlenim pri delu,
 uvedba prenosa znanj na zaposlene in učenje na delovnem mestu,
 vzdrţevanje urejenega in mirnega delovnega okolja.
Vsi ti našteti ukrepi, in kot nadaljnje ugotavlja Mihaličeva (2008), bodo pripomogli k
temu, da bodo zaposleni bolj zadovoljni, če se bo dobro skrbelo za njihov karierni,
strokovni in osebni razvoj, če se bo izkazovalo zanimanje za njihov napredek pri
delu in izobraţevanju, če se bo spodbujala njihova rast v organizaciji itd.
In kar je ključnega pomena, in smo o tem ţe pisali, to sta primerna komunikacija ter
informiranost zaposlenih. Prav to dvoje je neredek pojav za nezadovoljstvo
zaposlenih. Vodje morajo skrbeti za povratne informacije, obenem pa morajo naučiti
tudi svoje zaposlene, da bodo znali sproti obveščati in informirati o delu, o
morebitnih teţavah, spremembah, njihovem nezadovoljstvu …
Komuniciranje prav tako ne sluţi zgolj samo za informiranost, ampak tudi za
vzgajanje, motiviranje in navduševanje zaposlenih, zato ne smemo opustiti oz.
zanemarjati tako pomembnih procesov, ki nam seveda ob mnogih drugih dajejo
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celoto k uspešnosti, učinkovitosti, k zadovoljnim zaposlenim in k doseganju
zastavljenih ciljev.

3.11 Nepridobitne organizacije
Nepridobitne organizacije so zelo pomemben del sodobne druţbe. Nepridobitne
organizacije so najpogosteje ustanovljene z namenom, da bi zagotavljale storitve, ki
jih širša druţba spozna za zelo dragocene in jih profitno usmerjene organizacije ne
morejo ali nočejo zagotavljati širši druţbi (Moţina et al., 2002).
Nepridobitna organizacija ima mnogo vezi s svojim okoljem. Te je mogoče razumeti
kot kanale medsebojnega vplivanja, kajti po teh vezeh vpliva okolje na nepridobitno
organizacijo, ji postavlja vedenjske okvire, po drugi strani pa skuša tudi nepridobitna
organizacija vplivati na okolje (Kranjc, 1996).
Nepridobitna organizacija mora storiti vse, da poskuša realizirati naloge, ki jih
opravlja, in sicer tako, da minimizira stroške in jih usklajuje z moţnostmi ali pa si z
dodatnimi prizadevanji na področju sofinanciranja ali dodatne dejavnosti pridobi
dodatna sredstva za opravljanje svoje osnovne naloge oziroma svojega poslanstva
(Kranjc, 1996).

3.11.1 Opredelitev nepridobitnih organizacij
Nepridobitna organizacija se opredeljuje kot nasprotje pridobitni, tj. podjetju.
Temeljni cilj delovanja nepridobitnih organizacij (bolnišnice, šole, vrtci, gledališča
…) praviloma niso ekonomski rezultati, temveč izpolnjevanje nekega poslanstva
organizacije.
Nepridobitne organizacije v najširšem pomenu zajemajo drţavne, regijske in lokalne
organe oblasti, bolnišnice, muzeje, zveze, zdruţenja, ustanove, kulturne institucije,
verske skupnosti, dobrodelne organizacije in druge njim podobne organizacije.
Nepridobitne organizacije podpirajo in razvijajo najvišje vrednote vsake civilizacije:
znanje, umetnost, dobrodelnost in svobodo (Moţina et al., 2002).
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Bistvo nepridobitne organizacije ni v tem, da ne bi smele ustvarjati dobička pri
svojem poslovanju, ampak v tem, da ga ne smejo izplačevati lastnikom – torej ne
morejo z njim prosto razpolagati. Številne nepridobitne organizacije smotrno
gospodarijo in sredstva, ki jih prigospodarijo, nenehno investirajo v vsebino in
nadaljnji obseg svoje dejavnosti (Moţina et al., 2002).
Nepridobitne organizacije zahtevajo odličen management. Danes se od managementa
nepridobitnih organizacij pričakuje, da posveča več pozornosti novim managerskim
vlogam, tj.:
 vlogi poslovodenja odnosov s skupnostmi,
 vlogi vodenja v obliki večjega nefinančnega motiviranja zaposlenih ter
 vlogi razporejevalca virov v obliki sposobnosti razporejanja vladnih virov, ki
se jih večinoma razporeja od vrha proti dnu hierarhične lestvice (Moţina
et al., 2002).

Prav tako kot vse druge organizacije pa morajo tudi nepridobitne organizacije slediti
vrstnemu redu nalog in jih kot take tudi sistematično reševati. Naloge pa so:
 natančno postavljeno poslanstvo/cilji organizacije,
 analiza virov organizacije,
 analiza okolja,
 določitev ciljnih trgov – segmentacija,
 konkurenčno pozicioniranje,
 oblikovanje trţenjskega spleta,
 določitev proračuna za trţenje,
 nadzor/kontrola in
 ocenjevanje uspešnosti.

3.11.2 Zdravstvene organizacije
Večji del zdravstvenih organizacij v Sloveniji spada med t. i. drţavne nepridobitne
organizacije.
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Zdravstvene organizacije izvajajo svojevrstno poslanstvo in delujejo po doktrinarnih,
moralnih in etičnih načelih zdravstva, ki so mednarodno določena, dogovorjena in
ustaljena.

Prav tako je za zdravstvene organizacije, ki opravljajo storitve za ljudi, zelo
pomembna dinamika odnosov med zaposlenimi, kajti le-ta na različne načine prehaja
na tiste, ki so teh storitev deleţni.
Zdravstvene organizacije poslujejo predvsem na osnovi finančnih virov, ki so
zagotovljeni preteţno iz zdravstvenega zavarovanja (izvzeto je zasebno zdravstvo) in
iz drţavnega proračuna, da je večina zdravstvenih organizacij v drţavni lasti in tako
tvorijo del drţavnega premoţenja.

Vlogo lastnika zdravstvenih organizacij opravlja vladni management oz. ministrstvo,
določene naloge pa izvaja zdravstveno zavarovanje (npr. kontrole, kar je zakonsko
določeno), komisije itd. (Hauc, 2001).
Hočevar (2001) meni, da so javne ustanove, v katere prištevamo tudi zdravstvene
organizacije, pod budnim očesom javnosti ne samo v svojem neposrednem učinku,
temveč tudi v notranjem vzdušju, dinamiki odnosov med delavci, zlasti med
vodstvenimi, v načinu sprejemanja odločitev, v vodenju in tudi v poteh za
uresničevanje ciljev.

3.11.3 Vodenje v zdravstvenih organizacijah
Za organizacijo, ki je močna, uspešna in vplivna, vemo, da je sad naprednega
managementa in ustvarjanja odličnosti.

Prav tako kot pri pridobitnih organizacijah veljajo tudi za nepridobitne organizacije
podobne metode in tehnike vodenja, vendar pa je še posebej potrebno upoštevati
posebnosti organizacije, ki je nepridobitna.
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Osnovne vrednote vodenja zdravstvene organizacije so

razvoj, zaupanje,

spoštovanje, etika in morala. Truditi se je potrebno za doseganje sodobne in na
dokazih temelječe zdravstvene nege in oskrbe, ki pa mora biti usmerjena v prvi vrsti
na potrebe pacienta, druţine, pa tudi širše druţbene skupnosti. Temeljna usmeritev
delovanja zdravstvene nege je kakovostna, varna, učinkovita in humana zdravstvena
nega. Vodje v zdravstveni negi morajo imeti dovolj menedţerskega znanja,
obvladovati pa je potrebno tudi smiselno in mreţno povezovanje različnih virov
(človeški, tehnološki, prostorski, finančni, informacijski) (Kadivec & Kramar, 2011).

Vodenje v zdravstveni negi in oskrbi mora biti usmerjeno v gradnjo avtonomije,
zmanjševanje hierarhije znotraj zdravstvenih timov in vodenje z vitko organizacijsko
obliko (Skela Savič, 2002).
Zavedati se je potrebno, da bodo vse bolj pomembni izobraţevanje, klinične
specializacije, specialna znanja in aktivnosti na znanstvenih dokazih podprte
zdravstvene nege in oskrbe!
Danes ni dovolj, da vodilne poloţaje zasedajo sicer strokovnjaki na strokovnem
področju, zelo je pomembno, da ima vodja tudi znanja in veščine sodobnega vodenja,
managementa, komunikacijske sposobnosti, sposobnosti povezovanja ljudi in ciljev,
analitične in diagnostične sposobnosti, sposobnosti oblikovanja skupne vizije itd.
Vendar pa je koncept managementa v slovenskem zdravstvu še vedno povezan s
prepričanjem, da zdravnik z medicinsko fakulteto obvlada tudi managersko delo in je
lahko direktor bolnišnice, zdravstvenega doma … (Skela Savič, 2002).
Kot naprej ugotavlja Skela Savič (2002), je potrebno programe usposabljanja vodij v
zdravstvu pripravljati skupaj za zdravnike, medicinske sestre, managerje in člane
uprave neke zdravstvene ustanove. Le takšen timski pristop okrepi medsebojno
povezanost in odvisnost in poveča razumevanje vodij med seboj in razširja uspešno
prakso vodenja po vsej organizaciji.
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Do uresničevanja poslanstva organizacije, do pričakovanih rezultatov, zadovoljstva
uporabnikov storitev, zadovoljstva zaposlenih in prihrankov v okviru dejavnosti
zdravstvenega varstva nas bo pripeljalo le sodobno in vsekakor uspešno vodenje
organizacije.

3.11.4 Predstavitev Splošne bolnišnice Celje, v kateri smo izvedli anketo
Bolnišnica, v kateri smo izvajali anketo, je javni zavod, kateri lastnik je Ministrstvo
Republike Slovenije za zdravje. Ustanovljena je bila leta 1887 in je tretja največja
bolnišnica v Sloveniji.
V bolnišnici Celje se izvaja celovita bolnišnično in ambulantno specialistična
zdravstvena oskrba na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za
prebivalce celjske in okoliških regij.
Splošna bolnišnica Celje (SBC) je organizirana tako, da omogoča stalen strokovni in
poslovni razvoj. Upošteva visoke zahteve po kakovosti zdravljenja pacientov in
osebnostnem razvoju vseh zaposlenih. Bolnišnica se povezuje tudi z drugimi subjekti
v zdravstvenem varstvu.
Razprostira se na 50.000 m², gravitacijsko območje pa obsega od 220.000 do več kot
300.000 prebivalcev širšega celjskega območja. Kot osrednja zdravstvena ustanova
na svojem območju namenja posebno pozornost izvajanju osnovne zdravstvene
dejavnosti, razvijanju raziskovalne dejavnosti, vpeljevanju novih diagnostičnih in
terapevtskih metod, spodbujanju pedagoškega dela ter vsa znanja nadalje posreduje
delavcem na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Razvijajo in izvajajo sprotno
tehnološko modernizacijo bolnišnice in spodbujajo vrhunsko usposobljenost
medicinskega in drugega osebja.
V splošni bolnišnici Celje je zaposlenih 1730 ljudi različnih profilov.
Novejši podatki kaţejo, da je bilo v Splošni bolnišnici Celje opravljenih 330.285
ambulantnih pregledov, 44.030 bolnišnično zdravljenih bolnikov, število dializ:
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23.132 ter število porodov: 2.166 (podatki za leto 2010). Povprečna doba zdravljenja
bolnikov v bolnišnici pa je znašala 4,21 dneva.
VIZIJA IN POSLANSTVO BOLNIŠNICE
Splošna bolnišnica Celje ţeli biti uspešna in prijazna, obenem pa dejavna in
prepoznavna tudi v širšem okolju. Na svojem območju ţeli zagotavljati celovito
oskrbo z zdravstvenimi storitvami, zato se povezuje z drugimi subjekti v
zdravstvenem varstvu. Sodeluje pri razvoju in oblikovanju zdravstvene politike na
Celjskem in na republiški ravni ter pri oblikovanju republiške medicinske doktrine.
Pomagajo pri zdravstveni vzgoji prebivalstva ter pomembno prispevajo k
ekonomskemu, strokovnemu in socialnemu razvoju našega območja.

VIZIJA
1. Osrednja medregijska bolnišnica.
2. SBC opravlja vse storitve bolnišničnega in ambulantno specialističnega
zdravljenja na sekundarni ravni organiziranosti zdravstvene dejavnosti.
3. Spoštovanje etičnega kodeksa – razvijanje profesionalizma.
4. Storitve so konkurenčne.
5. V SBC je uveljavljena znanstveno raziskovalna dejavnost.
6. Bolnišnica in njeni strokovnjaki sodelujejo pri domačih in tujih raziskovalnih
projektih.
7. Bolnišnica ima uveljavljen status učne delavnice.
8. Razvija se skladno s poslanstvom.
Kot je zapisal direktor Splošne bolnišnice Celje, mag. Marjan Ferjanc (2010), je
sodelovanje vrhunskih strokovnjakov v mednarodnih strokovnih aktivnostih
spodbudna organizacijska kultura v ustanovi, dosledno spoštovanje bolnikovih pravic
pa jamstvo za uspeh tudi v tretjem tisočletju.
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Slika 19: Splošna bolnišnica Celje z logotipom

Vir: Arhiv Splošne bolnišnice Celje, 2011
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4

EMPIRIČNI DEL

4.1 Raziskovalna vprašanja
V magistrski nalogi smo poiskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:
 Kateri stil vodenja uporabljajo glavne medicinske sestre na posameznih
oddelkih v zdravstvenih organizacijah?
 Ali so zaposleni v zdravstvenih organizacijah na svojih delovnih mestih
zadovoljni?
 Ali imajo zaposleni moţnost soodločanja pri strategiji vodenja v zdravstvenih
organizacijah?
 Ali obstaja povezava med določenim stilom vodenja in zadovoljstvom
zaposlenih v zdravstvenih organizacijah?

4.2

Metodologija

4.2.1 Raziskovalne metode
Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji.
Uporabili smo anketni vprašalnik zaprtega tipa in ga razdelili med zaposlene v
zdravstveni organizaciji. Z anonimnim anketnim vprašalnikom smo ţeleli prikazati,
kako zaposleni doţivljajo svoje vodje (ocenjevali so glavne medicinske sestre, torej
neposredno nadrejene), kateri stil vodenja uporabljajo vodje pri svojem delu in
navsezadnje ali so zaposleni na svojih delovnih mestih zadovoljni ali ne, in če ne,
zakaj ne.

4.2.2 Raziskovalni vzorec
Raziskovalni vzorec je zajemal 100 anketiranih v zdravstveni negi, in sicer na petih
internističnih in petih kirurških oddelkih bolnišnice v Celju.
Anketne vprašalnike smo razdelili na sledeče oddelke: Oddelek intenzivne interne
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medicine, Nevrološki oddelek, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
Oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrični oddelek, Oddelek intenzivne
terapije, Oddelek za ortopedijo, Travmatološki oddelek, Oddelek za visceralno in
abdominalno kirurgijo in Oddelek za otroško kirurgijo.
Za izvajanje ankete smo pridobili dovoljenje gl. med. sestre Splošne bolnišnice
Celje, prav tako so bile o anketiranju zaposlenih obveščene vse gl. med. sestre vseh
zgoraj omenjenih oddelkov.
Anketiranci so bili o poteku raziskave o vsem seznanjeni, imeli pa so tudi moţnost
odklonitve anketiranja.
Anketa je priloţena k prilogi.

4.2.3 Postopek zbiranja podatkov
Raziskava je bila izvedena ob koncu leta 2011 in je trajala predvidoma do februarja
2012.
Pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniških programov
Microsoft Office Excel in SPSS.
V programu Microsoft Office Excel so rezultati prikazani v obliki tabel in grafično,
kjer krog predstavlja celoto, ki nato z razdelitvijo na posamezne dele prikazuje
odgovore na zastavljena vprašanja.
Z zbranimi podatki na koncu odgovarjamo na zastavljena raziskovalna vprašanja ter
izpostavljamo predloge in rešitve na področju vodenja.

66

5

REZULTATI IN ANALIZA

Rezultati so prikazani po sklopih, in sicer najprej so prikazani demografski podatki,
sledi prikaz odgovorov drugega sklopa, kjer so anketiranci ocenjevali neposredno
nadrejenega, ter prikaz odgovorov tretjega sklopa v anketi, kjer pa so anketiranci
ocenjevali zadovoljstvo ob različno podanih odgovorih.

5.1 Demografski podatki
Vprašanje 1: Spol

Tabela 1: Spol
n

%

Moški

13

13

Ţenska

87

87

Skupaj

100

100

Graf 1: Spol

V raziskavi je sodelovalo 100 anketiranih, od tega 87 % ţensk in 13 % moških.
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Vprašanje 2: Izobrazba

Tabela 2: Izobrazba
n
Srednješolska
Višješolska
Visokošolska
Skupaj

%
55

55

4

4

41

41

100

100

Graf 2: Izobrazba

Glede na izobrazbo je bila struktura naslednja: 55 % je bilo anketirancev s
srednješolsko izobrazbo, 41 % anketirancev je imelo visokošolsko izobrazbo in samo
4 % anketirancev višješolsko izobrazbo.
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Vprašanje 3: Starost

Tabela 3: Starost
n

%

21 do 30 let

30

30

31 do 40 let

35

35

41 do 50 let

23

23

51 let in več

12

12

100

100

Skupaj

Graf 3: Starost

Največ anketirancev je bilo starih od 31 do 40 let, 30 % jih je bilo starih od 21 do 30
let, od 41 do 50 let je bilo 23 % anketiranih, najmanj anketiranih pa je bilo starih 51
let in več (12 %).
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Vprašanje 4: Delovni staţ v organizaciji
Tabela 4: Delovni staž v organizaciji
n

%

Do 5 let

22

22

Od 6 do 10 let

14

14

Od 11 do 20 let

28

28

Od 21 do 30 let

24

24

31 let in več

12

12

100

100

Skupaj

Graf 4: Delovni staž v organizaciji

Struktura vzorca glede na delovni staţ je bila naslednja: 28 % anketiranih dela od 11
do 20 let, 24 % jih dela od 21 do 30 let, 22 % jih dela do 5 let, od 6 do 10 let jih dela
14 % in najmanj, 12 %, jih dela 31 let in več.
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Graf 5: Prikaz odgovorov drugega sklopa vprašanj – ocenjevanje neposredno
nadrejenega – vodje oddelka

Vrstni red, kako se anketiranci strinjajo s trditvami oz. kako ocenjujejo
nadrejene, je naslednji:
 Vpr. 8: Nadrejeni si prizadeva za dobre medsebojne odnose.
 Vpr. 7: Podrejeni upoštevamo našega nadrejenega.
 Vpr. 11: Nadrejeni vzdrţuje prijateljske odnose na oddelku.
 Vpr. 2: Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela.
 Vpr. 6: Predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le naš nadrejeni.
 Vpr. 13: Nadrejeni zahteva, da se naloge opravljajo na podlagi standardnih
postopkov dela.
 Vpr. 16: Nadrejeni je odločen in vztrajen v vlogi vodje.
 Vpr. 10: Moj nadrejeni je dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev.
 Vpr. 5: Nadrejeni se pogovarja s podrejenimi o rezultatih dela.
 Vpr. 1: Nadrejeni pomaga pri opravljanju dela na oddelku.
 Vpr. 14: Nadrejeni upošteva ţelje podrejenih.
 Vpr. 12: Dober delovni rezultat nadrejeni vedno opazi in nas pohvali.
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 Vpr. 9: Nadrejeni obravnava vse sodelavce enako.
 Vpr. 15: Pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo tudi zaposleni.
 Vpr. 3: Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim.
 Vpr. 4: Nadrejeni pri vodenju ne upošteva pripomb svojih podrejenih.
Graf 6: Prikaz odgovorov tretjega sklopa vprašanj v anketi – ocenjevanje
zadovoljstva zaposlenih

Vrstni red dejavnikov zadovoljstva je:
 Vpr. 10: S stalnostjo zaposlitve.
 Vpr. 1: Z neposredno nadrejenim (vodjo oddelka).
 Vpr. 11: Z delovnim časom.
 Vpr. 4: Z delom.
 Vpr. 3: S sodelavci.
 Vpr. 9: Z moţnostmi za izobraţevanje.
 Vpr. 8: Z delovnimi pogoji.
 Vpr.7: S statusom v organizaciji.
 Vpr. 2: Z vodstvom organizacije.
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 Vpr. 5: Z moţnostmi za napredovanje.
 Vpr. 6: S plačo.

5.2 Preverjanje raziskovalnih vprašanj
V računalniškem programu SPSS smo analizo podatkov izvedli s pomočjo:
 T-testa, s katerim smo preverjali zastavljena raziskovalna vprašanja.
Ugotavljali smo, ali sploh obstajajo statistično značilne razlike med
spremenljivkami pri zastavljenih raziskovalnih vprašanjih.
 Faktorske analize, s katero smo proučevali medsebojno odvisnost med
spremenljivkami.
 Cronbach alfa testa oz. testa zanesljivosti, s katerim pa smo izračunali
zanesljivost vprašalnika. Z njim smo preverjali korelacijo med trditvami
znotraj posameznih sklopov vprašanj.

5.2.1 T-test
Vprašanja so bila merjena na 5-stopenjski lestvici, in sicer z odgovori:
 1 – sploh se ne strinjam,
 2 – delno se ne strinjam,
 3 – niti da niti ne,
 4 – večinoma se strinjam,
 5 – popolnoma se strinjam.
Nadalje so bila vprašanja merjena na 5-stopenjski lestvici z odgovori:
 1 – zelo nezadovoljen,
 2 – nezadovoljen,
 3 – srednje zadovoljen,
 4 – zadovoljen,
 5 – zelo zadovoljen (pri drugem sklopu vprašanj).
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Raziskovalno vprašanje 1: Kateri stil vodenja uporabljajo glavne medicinske sestre
na posameznih oddelkih v zdravstvenih organizacijah?
Podano raziskovalno vprašanje smo preverjali z naslednjimi vprašanji:
 Vpr. 1: Nadrejeni pomaga pri opravljanju dela na oddelku.
 Vpr. 2: Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela.
 Vpr. 3: Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim.
 Vpr. 4: Nadrejeni pri vodenju ne upošteva pripomb svojih podrejenih.
 Vpr. 5: Nadrejeni se pogovarja s podrejenimi o rezultatih dela.
 Vpr. 6: Predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le naš nadrejeni.
 Vpr. 7: Podrejeni upoštevamo našega nadrejenega.
 Vpr. 8: Nadrejeni si prizadeva za dobre medsebojne odnose.
 Vpr. 9: Nadrejeni obravnava vse sodelavce enako.
 Vpr. 10: Moj nadrejeni je dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev.
 Vpr. 11: Nadrejeni vzdrţuje prijateljske odnose na oddelku.
 Vpr. 12: Dober delovni rezultat nadrejeni vedno opazi in nas pohvali.
 Vpr. 13: Nadrejeni zahteva, da se naloge opravljajo na podlagi standardnih
postopkov dela.
 Vpr. 14: Nadrejeni upošteva ţelje podrejenih.
 Vpr. 15: Pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo tudi zaposleni.
 Vpr. 16: Nadrejeni je odločen in vztrajen v vlogi vodje.
Nadrejeni pri vodenju ne upošteva pripomb svojih podrejenih – to trditev smo
rekodirali, kar pomeni, da 1 postane 5, 2 postane 4, 3 ostane 3, 4 postane 2 in 5
postane 1, tako da vse spremenljivke merijo isto dimenzijo (namreč ta trditev meri
negativni značaj, vse ostale merijo pozitivnega).
Vse spremenljivke smo sešteli in potem delili z njihovim številom.
Vzeli smo »hipotetično povprečje« (2,5) in vse vrednosti, ki so bile pod tem
povprečjem, opredelili kot »avtoritativni stil«, kar je bilo enako ali nad tem
povprečjem, pa smo opredelili kot »demokratični stil«.
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Kateri stil je prevladujoč, smo preverili s T-testom. Najprej smo znotraj programa
SPSS uporabili ukaz »One Sample T-test«.
Tabela 5: Rezultati testiranja za raziskovalno vprašanje 1
N

Mean

Std. Deviation Std. Error Mean

Stil nadrejenega
100
4,0769
,68430
,06843
(Legenda: N – število enot, Mean – povprečje, Std. Deviation – standardni odklon, Std. Error Mean –
standardna napaka povprečja)

Iz tabele je razvidno, da je povprečje 4,08 (standardni odklon je 0,07).
Tabela 6: Rezultati T-testa za raziskovalno vprašanje 1
Test Value = 2.5
95 % Confidence Interval of
Mean
t

df

Sig. (2-tailed)

Difference

the Difference
Lower

Upper

Stil nadrejenega
23,044
99
,000
1,57688
1,4411
1,7127
(Legenda: Test Value – testna vrednost, t – vrednost t statistike, df – prostorske stopnje, Sig. (2 –
tailed) – statistična značilnost (2-stranska), Mean Difference – statistična razpršenost 95 %,
Confidence Interval of the Difference – 95 % interval zaupanja (spodnja, zgornja))

Iz tabele je razvidno, da je statistična značilnost za raziskovalni model 0,000,
povprečje pa je 4,08, kar je nedvomno več, kot smo predpostavljali, torej lahko na
raziskovalno vprašanje, kateri stil vodenja uporabljajo glavne medicinske sestre
na posameznih oddelkih v zdravstvenih organizacijah, odgovarjamo, da v večini
primerov uporabljajo »demokratičen« stil vodenja.
Raziskovalno vprašanje 2: Ali so zaposleni v zdravstvenih organizacijah na svojih
delovnih mestih zadovoljni?
To raziskovalno vprašanje preverimo s T-testom. Postavili smo »hipotetično
povprečje (2,5), kar pomeni, da so anketiranci v povprečju vsaj srednje zadovoljni z
opravljanjem dela.
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Podano raziskovalno vprašanje smo preverili z naslednjimi trditvami:
 Vpr. 10: S stalnostjo zaposlitve.
 Vpr. 1: Z neposredno nadrejenim (vodjo oddelka).
 Vpr. 4: Z delom.
 Vpr. 3: S sodelavci.
 Vpr. 11: Z delovnim časom.
 Vpr. 9: Z moţnostmi za izobraţevanje.
 Vpr. 8: Z delovnimi pogoji.
 Vpr. 7: S statusom v organizaciji.
 Vpr. 2: Z vodstvom organizacije.
 Vpr. 5: Z moţnostmi za napredovanje.
 Vpr. 6: S plačo.
Tabela 7: Statistične vrednosti za raziskovalno vprašanje 2
N
… z neposredno nadrejenim

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

100

4,17

,985

,099

… z vodstvom organizacije

100

3,16

,972

,097

… s sodelavci

100

4,05

,716

,072

… z delom

100

4,08

,787

,079

… z moţnostmi za

100

3,01

1,168

,117

… s plačo

100

2,76

1,093

,109

… s statusom v organizaciji

100

3,39

,875

,087

… z delovnimi pogoji

100

3,50

,882

,088

… z moţnostmi za

100

3,76

,955

,095

100

4,43

,879

,088

99

3,79

1,136

,114

(vodjo oddelka)

napredovanje

izobraţevanje
… s stalnostjo zaposlitve
… z delovnim časom

(Legenda: N – število enot, Mean – povprečje, Std. Deviation – standardni odklon, Std. Error Mean –
standardna napaka)

Iz tabele je razvidno, da so zaposleni najbolj zadovoljni z neposredno nadrejenim
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(vodjo oddelka), najmanj pa s plačo, vendar pa nobena trditev v tabeli ni pod
povprečjem 2,5.
Tabela 8: T-test za raziskovalno vprašanje 2
Test Value = 2.5
95 % Confidence
Interval of the

t
… z neposredno nadrejenim

df

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

Difference
Lower

Upper

16,949

99

,000

1,670

1,47

1,87

6,794

99

,000

,660

,47

,85

… s sodelavci

21,649

99

,000

1,550

1,41

1,69

… z delom

20,069

99

,000

1,580

1,42

1,74

4,368

99

,000

,510

,28

,74

2,379

99

,019

,260

,04

,48

… s statusom v organizaciji

10,172

99

,000

,890

,72

1,06

… z delovnimi pogoji

11,339

99

,000

1,000

,83

1,17

… z moţnostmi za

13,197

99

,000

1,260

1,07

1,45

… s stalnostjo zaposlitve

21,954

99

,000

1,930

1,76

2,10

… z delovnim časom

11,277

98

,000

1,288

1,06

1,51

(vodjo oddelka)
… z vodstvom organizacije

… z moţnostmi za
napredovanje
… s plačo

izobraţevanje

(Legenda: Test Value – testna vrednost, t – vrednost t statistike, df – prostorske stopnje, Sig. (2 –
tailed) – statistična značilnost (2-stranska), Mean Difference – statistična razpršenost 95 %,
Confidence Interval of the Difference – 95 % interval zaupanja (spodnja, zgornja))

Iz tabele je razvidno, da so statistično značilne razlike pri vseh trditvah.
Raziskovalno vprašanje nato preverimo s skupno spremenljivko, ki je sestavljena iz
vsote posameznih spremenljivk in deljena z njihovim številom.
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Tabela 9: Rezultati testiranja za raziskovalno vprašanje 2
N
Skupna spremenljivka za

Mean
100

Std. Deviation

3,6418

Std. Error Mean

,59911

,05991

merjenje zadovoljstva
(Legenda: N – število enot, Mean – povprečje, Std. Deviation – standardni odklon, Std. Error Mean –
standardna napaka povprečja)

Kot nam prikazuje tabela, je povprečje skupne spremenljivke za merjenje
zadovoljstva 3,6 (odklon je 0, 60).
Tabela 10: Rezultati T-testa za raziskovalno vprašanje 2
Test Value = 2.5
95 % Confidence Interval of

t
Skupna spremenljivka za

19,059

df
99

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

,000

1,14182

the Difference
Lower
1,0229

Upper
1,2607

merjenje zadovoljstva
(Legenda: Test Value – testna vrednost, t – vrednost t statistike, df – prostorske stopnje, Sig. (2 –
tailed) – statistična značilnost (2-stranska), Mean Difference – statistična razpršenost 95 %,
Confidence Interval of the Difference – 95 % interval zaupanja (spodnja, zgornja))

Statistična značilnost za raziskovalno vprašanje je 0,000 ob tem, da je povprečje 3,6,
tako da lahko povzamemo, da so zaposleni v zdravstvenih organizacijah na svojih
delovnih mestih zadovoljni z opravljanjem dela.
Raziskovalno vprašanje 3: Ali imajo zaposleni moţnost soodločanja pri strategiji
vodenja v zdravstvenih organizacijah?
To raziskovalno vprašanje smo na začetku preverili z naslednjimi trditvami:
 nadrejeni pri vodenju ne upošteva pripomb svojih podrejenih,
 predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le naš nadrejeni,
 moj nadrejeni je dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev,
 nadrejeni upošteva ţelje podrejenih in
 pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo tudi zaposleni.
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o Spremenljivke smo nato sešteli in delili z njihovim številom.
o Novo skupno spremenljivko smo nato preverili s T-testom.
Tabela 11: Rezultati testiranja za raziskovalno vprašanje 3
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

soodločanje
100
4,02
,678
,068
(Legenda: N – število enot, Mean – povprečje, Std. Deviation – standardni odklon, Std. Error Mean –
standardna napaka povprečja)

Kot kaţe tabela, je povprečje 4,02 (standardni odklon je 0,68).
Tabela 12: Rezultati T-testa za raziskovalno vprašanje 3
Test Value = 2.5
95 % Confidence Interval of the

t

df

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

Difference
Lower

Upper

Soodločanje
22,426
99
,000
1,520
1,39
1,65
(Legenda: Test Value – testna vrednost, t – vrednost t statistike, df – prostorske stopnje, Sig. (2 –
tailed) – statistična značilnost (2-stranska), Mean Difference – statistična razpršenost 95%,
Confidence Interval of the Difference – 95 % interval zaupanja (spodnja, zgornja))

Vidimo, da je razlika statistično značilna (0,000), povprečje pa je nedvomno večje od
predpostavljenega.
Na raziskovalno vprašanje, ali imajo zaposleni možnost soodločanja pri strategiji
vodenja v zdravstvenih organizacijah, lahko odgovarjamo, da imajo zaposleni
možnost soodločanja.
Raziskovalno vprašanje 4: Ali obstaja povezava med določenim stilom vodenja in
zadovoljstvom zaposlenih v zdravstvenih organizacijah?
To raziskovalno vprašanje smo preverili z ţe prej narejenim vprašanjem o stilu
vodenja, le da bomo iz dobljenih podatkov naredili dve kategoriji.
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Prva bo »avtoritativni stil«, ki bo vsebovala vse vrednosti od 1 do 2,50, druga pa bo
»demokratični stil« in bo vsebovala vrednosti od 2,51 do 5,0.
Za drugi del raziskovalnega vprašanja bomo uporabili prav tako ţe prej narejeno
spremenljivko »skupna spremenljivka za merjenje zadovoljstva«, ki smo jo naredili
za preverjanje raziskovalnega vprašanja »Ali so zaposleni v zdravstvenih
organizacijah na svojih delovnih mestih zadovoljni?«
Za preverjanje statistično značilnih razlik smo uporabili test ANOVA.
ONEWAY ANOVA: Z analizo variance lahko preverjamo značilnost razlik med
povprečji na populaciji v več skupinah. Analiza ONEWAY je namenjena za analizo
variance enega faktorja. To pomeni, da so skupine oblikovane glede na vrednost ene
same spremenljivke. Analizo variance enega faktorja imenujemo tudi enosmerna
analiza variance (Kropivnik & Kogovšek, 2004).

Tabela 13: Skupna spremenljivka za merjenje zadovoljstva
Stil nadrejenega

Mean

N

Std. Deviation

Median

Minimum

Maximum

avtoritativni stil

2,6883

7

,27200

2,5455

2,45

3,09

demokratični stil

3,7136

93

,55411

3,7273

2,45

5,00

skupaj
3,6418
100
,59911
3,6364
2,45
5,00
(Legenda: Mean – povprečje, N – enota, Std. Deviation – standardni odklon, Median – mera srednje
vrednosti, Minimum – najniţja točka, Maximum – najvišja točka)

Tabela 14: Rezultati T- testa za raziskovalno vprašanje 4
Sum of
Squares
Skupna

Between

spremenljivka za

Groups

merjenje
zadovoljstva * Stil
nadrejenega

(Combined)

Mean
df

Square

3,318

1

Within Groups

32,216

98

Total

35,534

99

F

3,318 10,093

,329

Sig.
,002
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Zadovoljstvo z »avtoritativnim stilom« je 2,7 (standardni odklon 0,27), zadovoljstvo
z »demokratičnim stilom« vodenja pa je 3,7. Statistično značilna razlika je 0,002. Za
raziskovalno vprašanje, ali obstaja povezava med določenim stilom vodenja in
zadovoljstvom zaposlenih v zdravstvenih organizacijah, lahko trdimo, da
obstaja povezava (statistična značilnost = 0,002), in sicer veliko bolj so
zadovoljni tisti, ki imajo nadrejenega z »demokratičnim stilom« vodenja, kot
tisti, ki imajo nadrejenega z »avtoritativnim stilom« vodenja.
V povprečju so bolj zadovoljni za eno oceno.

5.2.2 Faktorska analiza
Faktorska analiza je metoda za redukcijo podatkov. Kot pri kateri koli multivariantni
metodi moramo tudi pri faktorski analizi zadovoljiti določene predpostavke. Najprej
je potreben vzorec zadostne velikosti, naš vzorec ima 100 enot.
Faktorska analiza poizkuša poenostaviti kompleksnost povezav med mnoţico
opazovanih spremenljivk z razkritjem skupnih razseţnosti ali faktorjev, ki
omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov.
Preden pa pričnemo s faktorsko analizo, je potrebno s pomočjo korelacijske matrike
preveriti, ali obstajajo povezave med merjenimi spremenljivkami.
Korelacija je povezanost med spremenljivkami in nam pove, kako močno so
spremenljivke povezane med seboj, višja kot je vrednost, bolj so povezane. V
primeru, da merimo enako dimenzijo, bi pričakovali povezanost med določenimi
spremenljivkami. V primeru, da opazimo spremenljivko, ki ni v korelaciji z nobeno
drugo spremenljivko, potem le-to izločimo iz analize. V našem primeru se tovrstni
problem ne pojavi.

81

Tabela 15: Korelacijska matrika
a

q1
Correlation

q1
q2
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
a. Determinant = 0,000128

q1
q2
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16

1,000
,288
,518
,442
,354
,559
,583
,595
,491
,583
,566
,365
,557
,524

q2
,288
1,000
,266
,238
,470
,455
,364
,285
,427
,297
,182
,430
,317
,348

q5

q6

Correlation Matrix
q7
q8
q9

,518
,266
1,000
,670
,374
,474
,612
,538
,565
,634
,406
,446
,607
,556

,442
,238
,670
1,000
,338
,481
,539
,593
,582
,574
,519
,491
,650
,542

,354
,470
,374
,338
1,000
,730
,400
,492
,407
,511
,179
,343
,460
,447

,559
,455
,474
,481
,730
1,000
,675
,693
,640
,702
,435
,591
,570
,723

,583
,364
,612
,539
,400
,675
1,000
,777
,688
,671
,466
,690
,637
,645

q10
,595
,285
,538
,593
,492
,693
,777
1,000
,722
,693
,549
,616
,598
,693

q11
,491
,427
,565
,582
,407
,640
,688
,722
1,000
,580
,483
,718
,675
,758

q12
,583
,297
,634
,574
,511
,702
,671
,693
,580
1,000
,580
,637
,621
,695

q13
,566
,182
,406
,519
,179
,435
,466
,549
,483
,580
1,000
,540
,632
,526

q14
,365
,430
,446
,491
,343
,591
,690
,616
,718
,637
,540
1,000
,680
,575

q15
,557
,317
,607
,650
,460
,570
,637
,598
,675
,621
,632
,680
1,000
,609

q16
,524
,348
,556
,542
,447
,723
,645
,693
,758
,695
,526
,575
,609
1,000

Nadrejeni pomaga pri opravljanju dela na oddelku
Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela
Nadrejeni se pogovarja s podrejenimi o rezultatih dela
Predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le naš nadrejeni
Podrejeni upoštevamo našega nadrejenega
Nadrejeni si prizadeva za dobre medsebojne odnose
Nadrejeni obravnava vse sodelavce enako
Moj nadrejeni je dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev
Nadrejeni vzdržuje prijateljske odnose na oddelku
Dober delovni rezultat nadrejeni vedno opazi in nas pohvali
Nadrejeni zahteva, da se naloge opravljajo na podlagi standardnih postopkov dela
Nadrejeni upošteva želje podrejenih
Pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo tudi zaposleni
Nadrejeni je odločen in vztrajen v vlogi vodje

Preverili smo, ali v našem vzorcu obstaja multikolinearnost (izjemno visoka
korelacija med spremenljivkami) ali singularnost (popolna korelacija). Izkazalo se je,
da je determinant = 0,000128, kar pa je več od mejne vrednosti 0,00001. Sklepamo,
da v vzorcu nimamo spremenljivk, ki merijo isto dimenzijo.
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Tabela 16: Indeks Kaiser-Meyer-Olkin in Bartlettov test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,876

1053,234
91

Sig.

,000

Prikazani indeks Kaiser-Meyer-Olkin nam pove, ali so parcialne korelacije med
spremenljivkami majhne. Mejna vrednost indeksa je 0,5, v našem primeru pa je
KMO = 0,876, kar je več od mejne vrednosti, in tako prikazuje primernost vzorca.
Faktorska analiza nam bo dala dokaj razločne in zanesljive faktorje, kajti bolj kot se
vrednost pribliţuje 1, bolj zanesljivi so faktorji.
Z Bartlettovim testom sferičnosti smo ugotavljali primernost uporabe faktorske
analize.
V nadaljevanju smo ţeleli določiti faktorje, ki pojasnjujejo čim večji deleţ celotne
variance. Pri tem smo si pomagali s komunalitetami in z lastnimi vrednostmi.
Nadalje smo določili faktorje, ki pojasnjujejo čim večji deleţ celotne variance.
Vključili smo komunalitete in lastne vrednosti. Metoda glavnih komponent deluje na
predpostavki, da so na začetku vse variance enake, torej so komunalitete vse 1. V
tretjem stolpcu »Extraction« pa so prikazane skupne variance oz. deleţ variance v
vsaki spremenljivki, ki jo lahko pojasnimo s faktorji.
Vrednosti »komunalitet« morajo biti nad 0,5, v našem primeru pa so (kot prikazuje
tabela 16) vse trditve imele vrednosti komunalitet nad 0,6, kar je še dodatna prednost
glede na to, da imamo velikost vzorca 100 enot.
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Tabela 17: Komunalitete faktorske analize
Communalities
Initial

Extraction

Nadrejeni pomaga pri opravljanju dela na oddelku
Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega
dela
Nadrejeni se pogovarja s podrejenimi o rezultatih
dela
Predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le naš
nadrejeni
Podrejeni upoštevamo našega nadrejenega
Nadrejeni si prizadeva za dobre medsebojne odnose

1,000
1,000

,613
,603

1,000

,566

1,000

,608

1,000
1,000

,728
,802

Nadrejeni obravnava vse sodelavce enako
Moj nadrejeni je dostopen in dovzeten za mnenja
sodelavcev
Nadrejeni vzdržuje prijateljske odnose na oddelku
Dober delovni rezultat nadrejeni vedno opazi in nas
pohvali
Nadrejeni zahteva, da se naloge opravljajo na podlagi
standardnih postopkov dela
Nadrejeni upošteva želje podrejenih
Pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo
tudi zaposleni
Nadrejeni je odločen in vztrajen v vlogi vodje

1,000
1,000

,704
,722

1,000
1,000

,697
,706

1,000

,634

1,000
1,000

,600
,699

1,000

,685

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Za preverjanje lastnih vrednosti, kar nam pove, koliko faktorjev bomo dobili in
kolikšen deleţ celotne variance bo pojasnjen, in ker smo predvidevali, da so faktorji
med seboj neodvisni, smo uporabili analitično metodo – ortogonalno rotacijo
Varimax.

Tabela 18: Pojasnjena skupna varianca
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component
1
2

Total
8,062
1,206

Extraction Sums of Squared Loadings

% of Variance
Cumulative %
57,586
57,586
8,616
66,202

3

,795

5,678

71,880

4
5

,704
,655

5,028
4,677

76,908
81,585

6
7

,549
,436

3,924
3,113

85,509
88,622

8
9

,392
,353

2,798
2,519

91,420
93,939

10

,232

1,659

95,598

11
12

,213
,184

1,522
1,316

97,120
98,436

13
14

,117
,102

,835
,729

99,271
100,000

Total

% of Variance Cumulative %
8,062
57,586
57,586
1,206
8,616
66,202

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
6,284
2,985

% of Variance Cumulative %
44,883
44,883
21,319
66,202

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Kot prikazuje tabela, so najprej prikazani rezultati faktorske analize pred rotacijo,
zadnji trije stolpci v tabeli pa prikazujejo rezultate analize po rotaciji. Koliko skupne
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variance pojasni posamezni faktor, je pojasnjeno v stolpcu % of Variance.
Prvi faktor pojasni 57,6 % celotne variance. Prvih nekaj faktorjev pojasnjuje največji
deleţ variance. SPSS izbere samo faktorje z lastno vrednostjo (eigebvalues) nad 1,
torej dobimo 2 faktorja.
Pri določitvi števila faktorjev se lahko zanašamo na Kaiserjev kriterij, ki je integriran
v SPSS in ga izračuna (določi) program sam, ampak je potrebno paziti, da naši
podatki zadoščajo predpostavkam. Vzorec naj bi imel več kot 250 enot in povprečna
vrednost komunalitet naj bi bila višja od 0,6 (v našem primeru je 0,676).

Oba faktorja sta skupaj pojasnila 66,0 % variance.
Glede na deleţ skupne pojasnjene variance so bili naši rezultati ustrezni.
Naslednji korak je bil teoretične narave, potrebno je bilo identificirati skupne
tematike posameznih vprašanj ter ugotoviti, kaj naj bi bil naš konstrukt.

Tabela 19: Rotirana faktorska matrika
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Faktor 1: povezan je s procesom vodenja.

Faktor 2: povezan je z avtonomijo posameznika in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Iz tabele je razvidno, da so se spremenljivke porazdelile med faktorja 1 in 2,
spremenljivka pa pripada tistemu faktorju, pri katerem ima največjo uteţ. Faktorske
uteţi nam povedo, kako je posamezna spremenljivka povezana s faktorji (večja kot je
uteţ, večja je povezanost).

Kot prikazuje tabela 19, pripada faktorju 1 11 spremenljivk (le-te so vsebinsko
povezane s procesom vodenja), faktorju 2 pa pripadajo 3 spremenljivke (povezane so
z oblikovanjem avtonomije posameznika in dobrimi medsebojnimi odnosi).

5.2.3 Cronbach alfa test oziroma test zanesljivosti
Cronbach alfa test smo uporabili v analizi, da smo preverili zanesljivost vprašalnika.
Splošno sprejeta meja zanesljivosti je nekje med 0,7 in 0,8 za vrednost Cronbach
alfe, niţje vrednosti nakazujejo nezanesljivost merske lestvice.
Pomembno je poudariti, če je vrednost več kot 0,8, gre za visoko zanesljivost
vprašalnika, če je vrednost med 0,6 in 0,8, pa gre za srednjo zanesljivost. Niţje
vrednosti nakazujejo nezanesljivost merske lestvice, vendar se lahko v druţboslovju
zadovolji tudi z vrednostmi nad 0,5.
Tabela 20: Cronbachov koeficient alfa zanesljivosti vprašalnika za faktor 1
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
,788

N of Items
,787

3
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Tabela 21: Cronbachov koeficient alfa zanesljivosti vprašalnika za faktor 2
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
,939

N of Items
,941

11

Kot prikazujeta obe tabeli, je bil test zanesljivosti precej nad mejno vrednostjo 0,6,
kar pa je predstavljalo veliko stopnjo zanesljivosti vprašalnika.
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6

INTERPRETACIJA IN RAZPRAVA

V današnjem svetu je pravzaprav res velik izziv biti dober, predvsem pa uspešen
vodja.
Vodenje vsekakor ni enostavno, saj se od vodje pričakuje, da je zbran, osredotočen,
uspešen, ter da ima dovolj poguma, energije in spretnosti. Ustvarjati mora prijetno
delovno klimo, si pridobivati spoštovanje in zaupanje sodelavcev, pomembno je, da
zna ustrezno motivirati svoje zaposlene ter ne nazadnje znati mora vzpostavljati
visoko stopnjo sodelovanja celotnega tima!
V magistrski nalogi smo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli v Splošni
bolnišnici Celje, in katere bomo v nadaljevanju podrobneje interpretirali ter okrepili
z našimi predlogi k izboljšanju sicer ţe dobro obstoječega stanja v organizaciji.
V anketi je sodelovalo 100 anketiranih zdravstvenih delavcev, od tega so v večji meri
prevladovale ţenske (87 %), moških je sodelovalo le 13%. V večini so sodelovali
anketiranci s srednješolsko izobrazbo (55 %), nato z visokošolsko izobrazbo (41 %)
in le nizek odstotek je bilo anketirancev z višješolsko izobrazbo (4 %).
Največ anketiranih je bilo starih od 31 do 40 let (35 %), nato od 21 do 30 let (30 %),
od 41 do 50 let (23 %), ter v starosti 51 let in več le majhen deleţ (12 %).
S trditvijo podrejeni upoštevamo našega nadrejenega se je popolnoma strinjalo
53 % vprašanih, večinoma so se strinjali v 33 %, neopredeljenih je bilo 12 %, na
odgovor delno se ne strinjam nismo dobili nobenega odgovora in za podan odgovor
sploh se ne strinjam sta se opredelila samo 2 od vprašanih.
Podobne rezultate smo dobili tudi pri trditvi nadrejeni vzdržuje prijateljske odnose
na oddelku. 50 % se jih je s trditvijo popolnoma strinjalo, 30 % vprašanih se je
odločilo za odgovor večinoma se strinjam, 13 % je bilo neopredeljenih, delno se ni
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strinjalo 5 % vprašanih in ponovno samo 2 sta se opredelila, da se s trditvijo sploh ne
strinjata.
Odgovori o delovnem staţu anketiranih so normalno sovpadali s starostjo
anketiranih, tako smo dobili podatke, da 28 % vprašanih dela od 11 do 20 let, 24 %
vprašanih dela od 21 do 30 let, 22 % jih dela do 5 let, 1 4 % od 6 do 10 let ter 12 %
vprašanih dela ţe 31 let in več.
V grafični ponazoritvi odgovorov, kjer so anketirani ocenjevali vodje oddelkov, se
jih je s trditvijo nadrejeni si prizadeva za dobre medsebojne odnose popolnoma
strinjalo kar 58 %, za trditev večinoma se strinjam se je opredelilo 23 % vprašanih,
neopredeljenih (niti da niti ne) je bilo 14 %, 3 % se delno niso strinjali in le 2 % se s
trditvijo popolnoma nista strinjala.
Nadaljnje smo v vprašalniku podali tudi trditev zaposleni smo samostojni pri
opravljanju svojega dela. 49 % vprašanih se je s trditvijo popolnoma strinjalo, za
odgovor večinoma se strinjam se je opredelilo 40 % vprašanih, neopredeljenih je bilo
8 %, nihče se s trditvijo ni delno strinjal in 3 se s trditvijo sploh niso strinjali.
Kako pa so si sledili odgovori pri trditvi predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le
naš nadrejeni?

49 % vseh anketiranih je bilo mnenja, da s svojimi predlogi lahko prispevajo k
izboljšavam in so se zato s trditvijo popolnoma strinjali, večinoma so se s trditvijo
strinjali v 34 %, v 9 % se anketirani niso uspeli opredeliti, 7 % se jih delno ni
strinjalo ter le 1 se sploh ni strinjal s trditvijo v vprašalniku.
Vsem nam je še kako dobro znano, obenem pa nujno potrebno, da se naloge
opravljajo na podlagi standardnih postopkov dela, saj s tem zagotavljamo visoko
kvaliteto dela ter nujno potrebno varnost naših bolnikov. Odgovori na trditev
nadrejeni zahteva, da se naloge opravljajo na podlagi standardnih postopkov
dela, pa so bili sledeči: 47 % vprašanih se je s trditvijo popolnoma strinjalo, 42 %
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vprašanih se je večinoma strinjalo, neopredeljenih je bilo 8 %, za odgovor delno se
ne strinjam sta se opredelila 2 izmed vprašanih in le 1 se s trditvijo sploh ni strinjal.
Kako pa so anketirani ocenili svojega vodjo? Bila je podana trditev nadrejeni je
odločen in vztrajen v vlogi vodje.
Da je nadrejeni odločen in vztrajen v vlogi vodje, se je popolnoma strinjalo 47 %
vprašanih, 35 % se jih je večinoma strinjalo s podano trditvijo, neopredeljenih je
ostalo 9 %, za odgovor delno se ne strinjam se je opredelilo 8 % vprašanih in zopet
samo 1 je menil, da njegov nadrejeni ni ne odločen in ne vztrajen v vlogi vodje.
V naslednjih dveh trditvah smo glede na odgovore vprašanih dobili dokaj podobne
rezultate, in sicer: moj nadrejeni je dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev.
Popolnoma se je s trditvijo strinjalo 45 % vprašanih, 35 % vprašanih se je odločilo za
odgovor večinoma se strinjam, 15 % je ostalo neopredeljenih, delno se ne strinjam so
za odgovor izbrali v 4 % ter 1 se sploh ni strinjal s trditvijo.
Kot smo ţe napisali, so bili tudi rezultati pri odgovorih na trditev nadrejeni se
pogovarja s podrejenimi o rezultatih dela podobni. Od vseh anketiranih se jih je
popolnoma strinjalo z omenjeno trditvijo 45 %, večinoma so se strinjali v 35 %,
neopredeljenih je ostalo 13 %, delno se niso strinjali v 5 % ter za odgovor sploh se ne
strinjam sta se opredelila le 2.

Zanimalo nas je tudi, ali nadrejeni pomaga pri opravljanju dela na oddelku.
Rezultati so pokazali, da je bilo 44 % vseh vprašanih mnenja, da nadrejeni pomaga
pri opravljanju delu na oddelku. Da vsaj občasno nadrejeni »priskoči« na pomoč in
svojim zaposlenim pomaga pri delu, je bilo mnenja 40 % vprašanih, 6 % vprašanih je
ostalo neopredeljenih, delno se s trditvijo niso strinjali v 8 % ter ponovno 2 sta bila
takšna, ki se sploh nista strinjala s podano trditvijo.
S trditvijo nadrejeni upošteva želje podrejenih se je popolnoma strinjalo 41 %
vprašanih, 37 % vprašanih se je večinoma strinjalo s trditvijo, neopredeljenih pri tej
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trditvi je bilo 20 %, za odgovora delno se ne strinjam in sploh se ne strinjam pa sta se
odločila le po 1 od vprašanih.
Tako kot vsi rezultati do sedaj nam dobro stanje prikazujejo tudi odgovori na sledeče
podane trditve v anketi. Omeniti je treba, da ni samo plača tisti motivator, ki šteje
največ, ampak je za zaposlene velikega pomena tudi, da je dobro opravljeno delo
pohvaljeno, predvsem pa opaţeno s strani nadrejenih, vse to pa poleg drugih
dejavnikov omogoča tudi osebnostno rast zaposlenih. Vprašani so se v 34 %
popolnoma strinjali, da dober delovni rezultat nadrejeni vedno opazi in nas
pohvali, večinoma so se s trditvijo strinjali v 38 %, 19 % vprašanih se ni moglo
opredeliti, delno se s trditvijo niso strinjali v 4 %, 5 % vprašanih pa se sploh ni
strinjalo s podano trditvijo.

Trditev nadrejeni obravnava vse sodelavce enako je pokazala, da se je z njo
popolnoma strinjalo 30 % vprašanih, večinoma so se s trditvijo strinjali v 34 %,
neopredeljenih pri tej trditvi je ostalo 13 %, delno se niso strinjali v 14 % ter sploh se
niso strinjali s podano trditvijo v 9 %.
Pri zadnjih treh trditvah pa smo dobili sledeče podatke:
S trditvijo pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo tudi zaposleni se
je 26 % vprašanih popolnoma strinjalo, ravno tako so se večinoma strinjali s podano
trditvijo v 48 %, 23 % jih je ostalo neopredeljenih, delno se s trditvijo nista strinjala
2, samo 1 pa se sploh ni strinjal z našo trditvijo. Tudi trditev kriteriji za
napredovanje so jasni vsem zaposlenim je pokazala, da se je za odgovora
popolnoma se strinjam in večinoma se strinjam opredelilo po 26 % vprašanih, malo
višji odstotek je bil neopredeljenih (30 %), 11 % vprašanih se je strinjalo z
odgovorom delno se ne strinjam ter 7 % vprašanih se sploh ni strinjalo z navedenim.
Pri zadnji trditvi nadrejeni pri vodenju ne upošteva pripomb svojih podrejenih
(to trditev smo rekodirali) pa smo dobili sledeče podatke: 7 % vprašanih se je s
trditvijo popolnoma strinjalo, 17 % se jih je večinoma strinjalo s trditvijo, 23 %
vprašanih je ostalo neopredeljenih, 19 % se jih s trditvijo delno ni strinjalo in kar
23 % vprašanih se s podano trditvijo sploh ni strinjalo.

91

Raziskovalno vprašanje 1: Kateri stil vodenja uporabljajo glavne medicinske
sestre na posameznih oddelkih v zdravstvenih organizacijah?
To raziskovalno vprašanje smo preverili s T-testom (postavili smo povprečje 2,5) in
prišli do zaključka, da je statistična značilnost za ta raziskovalni model = 0,000,
povprečje pa je 4,08. V omenjeni delovni organizaciji prevladuje demokratični stil
vodenja.
Prav je, da omenimo, da je bilo na področju stilov vodenja v zdravstveni negi
narejenih ţe kar nekaj raziskav, ki pa so ravno tako pokazale, da v zdravstveni negi
prevladuje demokratični stil vodenja. Raziskava, ki jo je izvedla Savičeva (2002)1,
prav tako potrjuje, da vodje v zdravstvu uporabljajo nekoliko več elementov
transformacijskega vodenja kot transakcijskega. Le-ta temelji na timskem delu in
sodelovanju, brez tega pa si skorajda dela v zdravstvu ne moremo predstavljati.
Ustvarja se prijetna delovna klima, zaposleni so bolj motivirani za delo in jih je zato
neprimerno laţje pripraviti k dejavnejšemu sodelovanju.
Zrelost, odgovornost, poštenost, zavzetost in doslednost so dejavniki,od katerih je v
veliki meri odvisna uspešnost demokratičnega vodenja.
Prav tako kot so anketirani ocenjevali svoje nadrejene, pa so se v anketi opredelili še
do pojma zadovoljstva v omenjeni organizaciji.
Raziskovalno vprašanje 2: Ali so zaposleni v zdravstvenih organizacijah na
svojih delovnih mestih zadovoljni?

Zadovoljstvo medicinskih sester ima res velik vpliv na zaposlene v zdravstvu.
Literatura navaja, da so si dejavniki zadovoljstva med sabo zelo podobni (pogoji
dela, varnost zaposlenih, odnos do dela, sodelavcev, moţnosti za napredovanje …).

1

Skela Savič (2002) je opravila raziskavo, v kateri je sodelovalo 76 vodij in 201 zaposlenih, ki delajo
na različnih strokovnih področjih v bolnišnicah. V raziskavi je sodelovalo 9 bolnišnic od skupno 26
bolnišnic v drţavi.
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Sweinsdottir, Biering in Rahel (2006) so ugotovili, da so medicinske sestre najbolj
zadovoljne s sodelavci in glavnimi medicinskimi sestrami ter najmanj z moţnostjo
napredovanja in s plačo.
Tudi v našem primeru so se v visokem odstotku anketirani odločili, da so zelo
zadovoljni s stalnostjo zaposlitve (63 %), kar nas dejansko ne preseneča, saj
stalnost zaposlitve v določeni meri zaposlenim predstavlja varnost in sigurnost.

Zaposleni so zelo zadovoljni tudi z neposredno nadrejenim (vodjo oddelka), in to
kar v 46 %. Pomembno je, da zna vodja svoje zaposlene spodbujati, ustrezno in
profesionalno komunicirati, da je zaveznik s zaposlenimi, da spodbuja timsko delo,
gradi na zaupanju, vse to pa sigurno povečuje zadovoljstvo zaposlenih.
Zaposleni pa izraţajo zadovoljstvo tudi, če so zadovoljni z delom, kajti potem delajo
z veseljem, vlagajo v delo svoje znanje, novosti, trud in napor, ob vsem tem pa
občutijo še osebno zadovoljstvo. Iz anketnega vprašalnika je prav tako razvidno, da
so anketirani zadovoljni tudi s sodelavci, moţnostmi za izobraţevanje in z delovnimi
pogoji. Če je človek na delovnem mestu in z delom zadovoljen, mu le-to daje moč in
voljo, da dela kvalitetno in dobro, tudi kadar je utrujen in brez energije. Malo slabše
so anketirani ocenili zadovoljstvo, povezano z vodstvom organizacije ter z
moţnostmi za napredovanje.
Največ nezadovoljstva pa so anketirani izrazili pri plači.
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.
Tovrstno nezadovoljstvo pa je vsesplošno prisotno kar v vseh panogah gospodarstva
in tudi v javnih upravah, kar je trenutno posledica slabih gospodarskih razmer v
drţavi, za katere pa menimo, da bodo odpravljene šele po izhodu gospodarstva iz
krize.
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Glede na vse podane odgovore pa lahko vendarle zaključimo in odgovorimo na
raziskovalno vprašanje, ali so zaposleni v zdravstvenih organizacijah na svojih
delovnih mestih zadovoljni, pritrdilno.
Ker nikoli vendarle ni vedno vse tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše, pa v
nadaljevanju podajamo predloge k izboljšanju stanja pri tistih trditvah, ki so bile po
mnenju anketiranih najslabše ocenjene.
Plača (kot smo v nalogi ţe omenili) je eden od motivatorjev za zaposlene in spada
med t. i. psihološke faktorje, še zdaleč pa ni to edini motivator za zaposlene.

PREDLAGANE SPREMEMBE:
Občasne finančne nagrade (npr. za dobro in uspešno opravljeno delo, inovativne
doseţke, posebna znanja, kreativnost) in tudi nefinančne nagrade.
Nefinančne nagrade – gre za vrsto stvari, ki jim zaposleni pripisujejo neko vrednost
ter jih je organizacija sposobna in pripravljena ponuditi:
 javne pohvale, ugled, varnost zaposlitve, razni programi in ugodnosti za
zaposlene (zavarovanje, socialna varnost ...). Pohvala za dobro opravljeno
delo tako daje zaposlenemu občutek koristnosti, pripadnosti, omogoča pa tudi
osebnostni razvoj zaposlenih,
 nov naziv zaposlenega,
 brezplačen parkirni prostor,
 brezplačne oblike rekreacije za zaposlene,
 moţnost napredovanja – vsakemu zaposlenemu je potrebno dati občutek
posebnosti, pripadnosti in mu je potrebno zaupati,
 pomoč pri strokovnem izobraţevanju (denarna pomoč, razne sluţbene
ugodnosti, npr. uporaba sluţbenega avta …),
 darila za otroke zaposlenih.
MOŢNOST NAPREDOVANJA
Zdravstveni delavci so izrazili nezadovoljstvo z moţnostjo napredovanja.
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Podatek nas niti ni presenetil, pa vendarle se pojavlja vprašanje, zakaj je tako. Veliko
zdravstvenih delavcev se je pripravljeno še dodatno izobraţevati, da v samo delo
vnašajo več inovacij, kreativnosti, da v delu vidijo izziv, imajo vizijo, vendar pa
nekako vseeno ne morejo napredovati, kot bi ţeleli. Osebno sem mnenja, da se
vodilni premalo zavedajo, kako je za zaposlene pomembno napredovanje in kaj vse
ima za posledico, če se »spregledajo« potencialni kandidati, ki bi lahko veliko
prispevali k uspešnosti in razvoju organizacije s svojim delom, vzgledom,
vztrajnostjo, občutkom za ljudi itd.

PREDLAGANE SPREMEMBE:
 Urejen sistem napredovanja.
 Vodstvo organizacije in neposredno nadrejeni morajo zaposlenim omogočati,
da so jim dostopni kriteriji, kjer je točno navedeno, kako in pod kakšnimi
pogoji se lahko napreduje.
 Ustrezna kadrovska politika.
 Sistematični pristopi, namenjeni osebnim, strokovnim in delovnim razvojem
zaposlenih.
 Biti pravičen – v praksi se pogosto dogaja, da napredujejo nesposobneţi in
ljudje, ki imajo zelo nizko stopnjo morale in si kot taki napredovanja ne
zasluţijo. Ţal se to prepogosto dogaja tudi v zdravstveni negi, kar vodi potem
do tega, da so ostali zaposleni slabe volje, saj se marsikateremu od zaposlenih
ob tem godi krivica, izgubljajo voljo do dela, postanejo ravnodušni in
nezadovoljni. Najbolj pa je narobe zato, ker imamo ob vse tem poleg našega
bolnika, ki mora biti deleţen strokovne in kakovostne zdravstvene nege, vsi
pa vemo, da temu ni vedno tako, saj se nezadovoljstvo zaposlenih odraţa tudi
na ta način, kar pa je enostavno nedopustno!
 Vodilni delavci bi morali prisluhniti zaposlenim, če le-ti povedo, da si ţelijo
na bolj zahtevno delovno mesto in ob tem izpolnjujejo tudi pogoje (zahtevana
strokovna izobrazba, samozavest, doseganje delovnih rezultatov, ţelja po
dodatnem izobraţevanju, poklicne ambicije …).
 Omogočati zaposlenim, da svoje znanje, veščine in sposobnosti stalno
izkoriščajo in dopolnjujejo.
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 Napredovanje bi moralo biti prilagojeno vsakemu posamezniku.
 Napredovanje tudi ne sme biti nekaj samoumevnega, temveč mora za
zaposlenega pomeniti spodbudo, da postane še boljši.
 Delovne organizacije naj spodbujajo k izobraţevanju zaposlenih, kajti na ta
način bomo imeli znotraj organizacij usposobljene ljudi za zasedanje
najvišjih, tudi vodilnih mest, zadovoljstvo s strani zaposlenih bo veliko,
fluktuacija bo zmanjšana, organizacije pa bodo uspešno in učinkovito
poslovale.
Raziskovalno vprašanje 3: Ali imajo zaposleni možnost soodločanja pri
strategiji vodenja v zdravstvenih organizacijah?
Pri tem raziskovalnem vprašanju smo dobili rezultate, ki so nas nedvomno zelo
presenetili, saj jih kot pozitivne nismo pričakovali. Omenjeno raziskovalno vprašanje
smo preverjali s trditvami:
 nadrejeni pri vodenju ne upošteva pripomb svojih podrejenih,
 predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le naš nadrejeni,
 moj nadrejeni je dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev,
 nadrejeni upošteva ţelje podrejenih in
 pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo tudi zaposleni.

Skupno spremenljivko smo preverjali s T-testom.
Kot kaţe tabela zgoraj, smo dobili povprečje 4,2, kar pa je nedvomno več od
predpostavljenega, razlika ja je statistično značilna (0,000).
Podatek nas dejansko preseneča, saj raziskave, ki so bile opravljene na tem področju,
kaţejo drugačne rezultate, pojavlja se največ neskladja, in sicer, da zaposleni ne
morejo soodločati pri sami strategiji organizacije (SiOK).
Zakaj je v našem primeru prišlo do teh nepričakovanih rezultatov?
V omenjeni zdravstveni organizaciji je bil za obdobje let 2008–2017 izdelan strateški
razvojni program, ki pa je bil v manjši meri predstavljen oz. promoviran tudi
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zaposlenim v omenjeni organizaciji. Enkrat mesečno se v organizaciji sklicujejo
kolegiji glavnih medicinskih sester, katerim je poleg drugih zadev predstavljen tudi
delček programa oz. razvoja organizacije, predvsem kar gre v smeri razvoja
zdravstvene nege. Informacije nato prenesejo glavne medicinske sestre na svoje
oddelke in jih v obliki rednih mesečnih sestankov prenesejo tudi svojim zaposlenim.
Potrebno pa je omeniti tudi, da so na vseh oddelkih prisotna interna glasila, ki
izhajajo enkrat mesečno in omogočajo zaposlenim seznanjanje z novostmi (robotska
kirurgija) in postavljenimi cilji, ki si jih organizacija zastavlja za določena obdobja.
Vse kaţe, da je šlo v našem primeru za t. i. halo efekt, ki pa ga lahko interpretiramo
kot zmotno predstavo oz. neskladje med percepcijo in dejanskim stanjem.
Kakorkoli, res je, da zaposleni lahko izrazijo tudi svoje ţelje, pripombe, da na
oddelkih lahko pomembno prispevajo tudi k inovacijam in spremembam obstoječega
stanja (kar je razvidno iz tabel), večjega vpliva na sam razvoj oz. strategijo pa ţal
nimajo. Drţi pa, da bi bilo za management organizacije vsekakor pozitivno in tega bi
si vsak management organizacije tudi ţelel, vendar podatki ţal do sedaj še ne dajejo
takšnih rezultatov.
Na četrto raziskovalno vprašanje, ali obstaja povezava med določenim stilom
vodenja in zadovoljstvom zaposlenih v zdravstvenih organizacijah, smo dobili
pozitivne odgovore, zato smo to zastavljeno raziskovalno vprašanje potrdili.
Ugotovili smo namreč (kot je razvidno iz zgornjih tabel), da je zadovoljstvo z
»avtoritativnim«

stilom

2,7

(standardni

odklon

0,27),

zadovoljstvo

z

»demokratičnim« stilom pa je znašalo 3,7 (statistično značilna razlika 0,002), iz
česar sledi, da so v povprečju za eno oceno veliko bolj zadovoljni tisti, ki imajo
nadrejene z »demokratičnim« stilom vodenja.
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7

SKLEPNE MISLI

Vodenje ni preprosto, saj so z njim povezana velika pričakovanja. Od vodilnih, ki so
stalno pod drobnogledom tudi javnosti, se pričakuje, da bodo njihove vizije
navdihovale sodelavce in zaposlene, za vse to pa nedvomno potrebujejo veliko
inteligence, znanja in nenehnega učenja, analitičnih in ustvarjalnih načinov reševanja
problemov, pravilne in predvsem uspešne komunikacije, optimizma, energije, strasti
itd.

Vodilni morajo znati ravnati z ljudmi, jih ustrezno motivirati, jih pripraviti k
maksimalni zavzetosti za delo, spoštovati morajo etične norme in še bi lahko
naštevali. Pomembno pa je spoznanje, da so tudi vodje samo ljudje in da delajo tudi
napake.
»Toda najboljši so tisti, ki se tega zavedajo in se hkrati ves čas trudijo postati še
boljši!«
Glavna nit magistrske naloge je bilo prikazati različne stile vodenja, ki se pri vodenju
lahko uporabljajo, in kako le-ti vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.
Pomembno je, da zna vodja svoj način vodenja ustrezno prilagajati glede na situacije
in se zgolj ne drţi samo enega in edinega stila, je pa res, da imajo zaposleni največ
moţnosti, da izrazijo svoja mnenja, ideje, predloge … prav pri demokratičnem stilu
vodenja, kar smo z raziskavo tudi potrdili. Omenjeno vodenje (ali t. i.
transformacijsko) je tako izjemnega pomena za sam razvoj zdravstvene nege.

In prav zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je tisto, kar zaposlene navdihuje,
da delajo še boljše, da so uspešni, da so kot tim naravnost odlični, da skupaj z vodjo
ustvarjajo prijetno delovno klimo ter vodijo organizacijo v uspešnost in učinkovitost.
Da pridemo do vsega tega, pa je pomembno, da zaposleni čutijo pripadnost, čemur bi
moral slediti sleherni vodja. Vodja se mora pogovoriti s svojimi zaposlenimi o ciljih
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tima oz. oddelka, o strategiji, kako naj tudi sami prispevajo k uresničitvi ciljev, o
teţavah, ki lahko nastopijo, pa tudi o nagradah za uspešno delo. Vodja, kot ţe
mnogokrat povedano, mora znati usmerjati, spodbujati in spoštovati zaposlene,
predvsem pa opaziti njihov trud in delavnost.

In na koncu naj omenim, da naj bo pravi vodja vreden zaupanja, naj bo vir navdiha
ter naj verjame v svoje zaposlene!
Če nehaš hoteti, da bi bil boljši, nehaš biti dober.
Sv. Bernard
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na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvenih organizacijah.
Lepo bi vas prosila za sodelovanje pri izpolnitvi anketnega vprašalnika, ki mi bo v
pomoč pri opredelitvi pojma zadovoljstva zaposlenih v vaši organizaciji.
Anketa je anonimna, uporabljena pa bo izključno za potrebe magistrske naloge.
Anketo rešujete tako, da točkujete podano trditev na desni strani. Pri posameznih
trditvah se ni potrebno predolgo zadrţevati, običajno je tisti prvi občutek, ko
preberete trditev, najbliţje resnici.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!

Dragica Jezernik
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PRVI SKLOP VPRAŠANJ
Podatki o anketirancu (označite ustrezni odgovor)
1. Spol anketiranca?
 Moški
 Ţenska

2. Stopnja izobrazbe?
 Srednješolska
 Višješolska
 Visokošolska
 Magisterij

3. Starost?
 do 20 let
 21 do 30 let
 31 do 40 let
 41 do 50 let
 51 let in več
4. Delovni staž v sedanji organizaciji?
 do 5 let
 od 6 do 10 let
 od 11 do 20 let
 od 21 do 30 let
 31 let in več

3

DRUGI SKLOP VPRAŠANJ
Pri posameznih trditvah, prosim, točkujte po sledečem načinu (ocenjujete
svojega neposredno nadrejenega – vodjo vašega oddelka):
Sploh se ne

Delno se ne

strinjam

strinjam

1

2

Niti da niti ne

Večinoma

Popolnoma se

se strinjam

strinjam

4

5

3

Nadrejeni pomaga pri opravljanju dela na oddelku.

1 2 3 4 5

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela.

1 2 3 4 5

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim.

1 2 3 4 5

Nadrejeni pri vodenju ne upošteva pripomb svojih podrejenih.

1 2 3 4 5

Nadrejeni se pogovarja s podrejenimi o rezultatih dela.

1 2 3 4 5

Predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le naš nadrejeni.

1 2 3 4 5

Podrejeni upoštevamo našega nadrejenega.

1 2 3 4 5

Nadrejeni si prizadeva za dobre medsebojne odnose.

1 2 3 4 5

Nadrejeni obravnava vse sodelavce enako.

1 2 3 4 5

Moj nadrejeni je dostopen in dovzeten za mnenja sodelavcev.

1 2 3 4 5

Nadrejeni vzdrţuje prijateljske odnose na oddelku.

1 2 3 4 5

Dober delovni rezultat nadrejeni vedno opazi in nas pohvali.

1 2 3 4 5

Nadrejeni zahteva, da se naloge opravljajo na podlagi

1 2 3 4 5

standardnih postopkov dela.
Nadrejeni upošteva ţelje podrejenih.

1 2 3 4 5

Pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo tudi

1 2 3 4 5

zaposleni.
Nadrejeni je odločen in vztrajen v vlogi vodje.

1 2 3 4 5

4

TRETJI SKLOP VPRAŠANJ
Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše zadovoljstvo pri opravljanju dela.
Prosim, točkujte po sledečem načinu:
Zelo

Nezadovoljen

nezadovoljen
1

Srednje

Zadovoljen

zadovoljen
2

3

zadovoljen
4

z neposredno nadrejenim (vodjo oddelka

1 2 3 4 5

z vodstvom organizacije

1 2 3 4 5

s sodelavci

1 2 3 4 5

z delom

1 2 3 4 5

z moţnostmi za napredovanje

1 2 3 4 5

s plačo

1 2 3 4 5

s statusom v organizaciji

1 2 3 4 5

z delovnimi pogoji

1 2 3 4 5

z moţnostmi za izobraţevanje

1 2 3 4 5

s stalnostjo zaposlitve

1 2 3 4 5

z delovnim časom

1 2 3 4 5

Hvala lepa za čas, ki ste mi ga namenili pri reševanju ankete!
Lep pozdrav!
Vprašalnik SiOK 2004
Projekt za primerjalno raziskovanje organizacij
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