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MANAGEMENT IN ORGANIZACIJSKA
KLIMA V SOCIALNIH ORGANIZACIJAH

Povzetek

Uvod: Organizacijska klima je upravičeno predmet številnih raziskav, pa tudi eden
teţko razumljivih pojmov v managementu. Ne moremo je ustvariti, lahko le
spremenimo tiste dejavnike, ki vplivajo na to, kako organizacijsko klimo doţivljajo
posamezniki v določeni organizaciji. Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti, ali
organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in kakšna je njihova vloga pri
definiranju razpoloţenja v obravnavani organizaciji. Med cilji raziskave v magistrski
nalogi je bila ugotovitev morebitne povezave med zaupanjem in odnosi v
organizaciji X ter v tem kontekstu med vodenjem in zadovoljstvom zaposlenih. Prav
tako smo ţeleli ugotoviti morebitno povezavo med učinkovitostjo organizacije X in
zavzetostjo njenih zaposlenih pri delu ter katere dimenzije organizacijske klime
slabo vplivajo na celotno klimo organizacije X.

Metode: V prvem delu naloge smo podali teoretične osnove, prišli do spoznanj,
potrebnih

za oblikovanje predlogov rešitev ob hkratnem upoštevanju rezultatov

empiričnega dela magistrske naloge, kjer je bila z ustreznimi statističnimi metodami
raziskana organizacijska klima v organizaciji X. Uporabljena sta bila programa
EXCEL in SPSS, v okviru katerega smo uporabili: Pearsonov koeficient korelacije,
faktorsko analizo in analizo variance. Uporabljen je bil standarden vprašalnik, ki se
uporablja pri raziskavi SiOK, s pomočjo katerega smo v raziskavo zajeli 130
posameznikov organizacije X.

Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da organizacijska klima vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih, ki lahko s svojo zavzetostjo pri delu prispevajo k
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učinkovitosti obravnavane organizacije. Prav tako je bilo ugotovljeno, da večje kot
bo zaupanje med zaposlenimi, boljši bodo medsebojni odnosi. V nalogi smo
opredelili tudi štiri najslabše ocenjene dimenzije organizacijske klime in dokazali, da
je zadovoljstvo zaposlenih z delom povezano z ravnanjem neposredno nadrejenih.

Sklep: V sedanjem kriznem času postaja organizacijska klima pomemben dejavnik
uspeha organizacije, kajti pomembna ugotovitev je, da sta organizacijska klima in
zadovoljstvo zaposlenih tesno prepletena. Velik del odgovornosti za dobro
razpoloţenje v organizaciji nosijo vodje, vendar se je potrebno zavedati, da
organizacijsko klimo oblikujejo vsi zaposleni.

Ključne besede: management, nepridobitna organizacija, organizacijska klima,
organizacijska kultura.
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MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL
CLIMATE IN SOCIAL ORGANISATIONS

Abstract

Introduction: The organizational climate is, justifiably, a subject of numerous
researches, but it is also one of the most difficult subjects in management to
understand. It can not be created, we can only change those factors that have an
effect on the experiences of individual in a certain organization. The purpose of the
research was to establish if there is a connection between organizational climate and
employee's satisfaction and what is their role when defining temper in the
organization defined. The goals of the research were, among others, to establish
eventual connections between trust and relations in the X organization and, in this
context, between management and employee satisfaction. We also wanted to
establish if there is a connection between effectiveness of the organization X and
employee's working occupation and which are the dimensions of the organizational
climate that have a negative impact on the whole climate in the organization X.

Methods: In the first part the thesis we set the theoretical basis and came to
cognition of proposals of solutions while, at the same time, considering the results of
the empirical part of the Master's thesis. The empirical part of the thesis presents
organizational climate, statistically proven, in the organization X. Programs EXCEL
and SPSS were used, and Pearson's correlation coefficient, factor analysis and
variance analysis were performed. A standardised SiOK questionnaire was used in
the sample of 130 employees.

Results: The results of the research have shown that organizational climate has an
impact on employee's satisfaction. Effectiveness of the organization is enlarged with
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employee's working occupation. We have also proved that there is an interrelation
between employee's relations and trust. We also determined four of the worst valued
dimensions of the organizational climate and have proven that the employee's
satisfaction is interrelated with direct management.

Conclusion: In the crisis nowadays organizational climate is an important factor of
success of the organization as the fact that organizational climate and employee's
satisfaction are being strongly connected is very important. A huge part of the
responsibility fot the good temper is on managers, but we have to be aware of the
fact that all of the employee's are the creators of the organizational climate.

Key words: management, unprofitable organizations, organizational climate,
organizational culture.
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Uvod

V sodobnem času postajajo nepridobitne organizacije vedno pomembnejše. Med
drugim blaţijo posledice sedanjega sistema. Današnji čas je obdobje socialnih stisk,
brezposelnosti, nizkih plač ob hkratni povečani delovni obremenitvi posameznika.
Vse to vpliva na delovno klimo v omenjenih organizacijah, ki jo ţelimo izboljšati
tako, da najprej čim bolje opredelimo obstoječo klimo, ki nam bo sluţila kot temelj,
na katerem bomo gradili naprej.

Organizacijska klima se po navadi definira kot zaznavanje dejavnikov delovnega
okolja, ki se zaposlenim zdijo psihološko smiselni in pomembni, in se odraţa kot
delovno zadovoljstvo (Mihalič, 2006).

Organizacijska klima tako pomeni zaznave, kako zaposleni dojemajo lastno podjetje
in kako dojemajo svoje moţnosti in pogoje dela. Predstavlja vse značilnosti, ki
vplivajo na vedenje zaposlenih, izhaja iz psihologije in vpliva na zadovoljstvo
zaposlenih.

Raziskovalci s področja organizacijskih disciplin trdijo, da je organizacijska klima
prisotna v vsakem podjetju, in poudarjajo, da obstaja močna povezava med obstoječo
klimo ter kakovostjo poslovanja podjetja. Lahko rečemo, da ima ustrezna
organizacijska klima pozitivne učinke v vseh poslovnih sistemih, krepi razvoj in
napredek medsebojnih odnosov zaposlenih in jih spodbuja k stalnemu izobraţevanju
in inovativnosti (Lipičnik, 1998).

V magistrski nalogi je izvedena analiza organizacijske klime v organizaciji X in
opredeljena vloga njenih vodstvenih struktur. Na podlagi raziskave, ki je izpeljana s
pomočjo anketnega vprašalnika, ki se uporablja v okviru projekta Slovenska
organizacijska klima – SiOK, smo odkrili »pozitivne in negativne« dimenzije
organizacijske klime v obravnavani organizaciji. Nato smo predloţili morebitne
1

rešitve pri ustvarjanju ustrezne organizacijske klime v prihodnosti. Tako se bo lahko
začel proces spreminjanja klime, pri katerem je nujno sodelovanje celotne
organizacije. Zaposleni se organizacijske klime namreč ne zavedajo, zato njeno
spreminjanje ni enostavno in hitro. Pri njenem morebitnem spreminjanju pa je treba
poudariti ključno vlogo najvišjega managementa.

Podpora najvišjega managementa je odločilna pri vseh velikih spremembah v
organizaciji. Vrhnji management ima namreč moč, da sproţi ali prepreči morebitne
spremembe, ki so potrebne. Ker v procesu spreminjanja daje zgled, je nujno, da je
predan tako spremembam kot tudi organizaciji. Uvajanje sprememb skoraj vedno
naleti na odpor zaposlenih, zato je treba spodbujati organizacijsko kulturo, ki je
spremembam naklonjena.

Ko govorimo o organizacijski klimi, ne moremo mimo organizacijske kulture. V
ospredje prihaja miselnost, da uspešna organizacija lahko pomeni dobre medsebojne
odnose, zaupanje, ustvarjalno klimo, pripravljenost zdruţevati in širiti znanje v
organizaciji.

Pomen organizacijske kulture izhaja iz spoznanja, da razmerij pri vodenju, odzivov
posameznikov na razmere v organizaciji in v okolju (s tem pa tudi njihovih ravnanj)
v podjetju ne določajo samo smiselni elementi, temveč tudi simboli (obredi,
prepričanja, navade, ideologija itd.). Da je bil ta vidik organizacije kar dolgo časa
deleţen relativno majhne pozornosti, je več razlogov. Verjetno je glavni v tem, da je
organizacijska kultura bila in je še relativno nejasen in nedefiniran pojem, ki dopušča
zelo različne interpretacije (Černetič, 2007).

Od okolja, v katerem delamo, je odvisno, ali bomo dovolili realizacijo svojih sanj,
svojih idej. S pojmom »okolje« v tem primeru razumemo organizacijsko kulturo in
klimo. V okolju, kjer je prisotno nezaupanje in kjer znanje nima veljave, bodo ideje
ostajale v glavah posameznikov. Organizacije, tako pridobitne kot nepridobitne,
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imajo tako mnogo neizkoriščenega potenciala. Ta potencial postaja vedno
pomembnejši, saj lahko rečemo, da večino trţne vrednosti organizacije predstavljajo
ljudje, njihova znanja in talenti.

Organizacijsko klimo ali organizacijsko vzdušje sestavljajo elementi, ki kaţejo
zadovoljstvo zaposlenih s socialnega vidika dela. Organizacijska kultura se ne
ukvarja z zadovoljstvom ljudi, temveč je usmerjena v elementarne načine reševanja
problemov v organizaciji ter procese medsebojnih vplivov v njej (Mesner-Andolšek,
1995).

Kako zavzeti so zaposleni pri delu, kako se jih nagrajuje, kakšna so pravila
napredovanja itd., je odvisno od organizacijske kulture. Vrednote in prepričanja,
izraţena skozi organizacijsko kulturo, so tako element uspešnosti organizacije, so
element različnosti, ki loči uspešne organizacije od neuspešnih (Gruban, 2003).

3

2

Namen in cilji naloge

Problem današnjega časa je doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Tako od
nepridobitnih kot od pridobitnih organizacij se zahtevajo: prilagodljivost, kakovost,
učinkovitost in uspešnost. To je mogoče le, če zaposleni delujejo v okolju, ki jih
spodbuja k doseganju izvrstnih rezultatov.

Pred nami je naloga, namen katere je izdelati predloge za izboljšanje organizacijske
klime. Na osnovi podanih teoretičnih spoznanj v njenem prvem delu in ugotovljenih
rezultatov raziskave posameznih dimenzij klime ter raziskave raziskovalnih vprašanj
oziroma hipotez smo vodstvu predloţili potrebne ukrepe. Tako se bo povečala
uspešnost zaposlenih pri opravljanju delovnih nalog.

Cilji raziskave so, ugotoviti:

–

morebitne povezave med zaupanjem in medsebojnimi odnosi v organizaciji X,

–

ali je zadovoljstvo posameznikov z delom povezano s postopki neposredno
nadrejenih,

–

ali obstaja povezava med organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih
v obravnavani organizaciji,

–

kakšna je vloga zaposlenih pri definiranju organizacijske klime v organizaciji X,

–

morebitno povezavo med učinkovitostjo organizacije X in zavzetostjo njenih
zaposlenih pri delu,
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– katere dimenzije organizacijske klime slabo vplivajo na razpoloţenje v
obravnavani organizaciji.

V magistrski nalogi smo tako postavili sledeča raziskovalna vprašanja:

1. Kako vpliva organizacijska klima na zadovoljstvo zaposlenih v obravnavani
organizaciji?
2. Kakšna je vloga vodstva pri ustvarjanju pozitivne organizacijske klime v
organizaciji X?

Glede na rastočo pomembnost organizacijske klime v organizacijah smo tako
opredelili sledeče hipoteze:

 H1 – Dobri medsebojni odnosi v organizaciji X so povezani z visoko stopnjo
zaupanja.

 H2 – Med zadovoljstvom z delom in postopki nadrejenih usluţbencev obstaja
povezava.

 H3 – Med zavzetostjo za svoje delo in učinkovitostjo organizacije obstaja
povezava.

 H4 – Med organizacijsko klimo v organizaciji X in zadovoljstvom zaposlenih
obstaja povezava.

 H5 – V organizaciji X obstajajo razlike pri definiranju organizacijske klime
glede na nivo vodenja.
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2.1 Predvidene metode, predpostavke in omejitve raziskave

Izdelava raziskovalnega dela magistrske naloge je potekala v naslednjih korakih:

1. Z načinom in namenom izvajanja ankete za potrebo izdelave magistrskega
dela smo najprej seznanili direktorja organizacije X ter mu predloţili vlogo za
dovoljenje izvajanja raziskave.

2. S pomočjo standardiziranega anketnega vprašalnika, ki se uporablja v okviru
projekta Slovenska organizacijska klima – SiOK, so bili pridobljeni potrebni
podatki za izvedbo raziskave.

3. Raziskava je zajela vse zaposlene organizacije X. Vzorec je obsegal 130
posameznikov. Vprašalniki so bili oddani osebno v organizaciji X.

4. Rezultati raziskave so bili predstavljeni z grafikoni, tabelami in koeficienti.
Nato so bile ugotovitve posameznih dimenzij organizacijske klime v
organizaciji X predstavljene tudi opisno.

Pri sestavljanju teoretičnega dela smo uporabili metodo kompilacije, s pomočjo
katere smo izvedli različne primerjave v okviru obravnave organizacijske klime. Z
uporabo komparativne metode smo analizirali strokovna mnenja ter iskali povezavo
teoretičnih znanj s prakso.

V empiričnem delu smo uporabili podatke, zbrane v obliki standardiziranega
vprašalnika, pripravljenega v okviru projekta Slovenska organizacijska klima –
SiOK. Vprašalnik je anonimen, sodelovanje pri njegovem izpolnjevanju pa izključno
prostovoljno. V raziskavo so bili vključeni vsi zaposleni organizacije X, kar je
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omogočilo pridobitev več podatkov oziroma bolj referenčno raziskavo. Za statistično
obdelavo zbranih podatkov je bil uporabljen statistični program SPSS. Z navedenim
programom smo predstavili kazalnike, ki so pokazali povezavo med posameznimi
spremenljivkami. Z naborom metod deskriptivne statistike oziroma programom
Excel pa smo predstavili značilnosti obravnavanega vzorca. Za ugotavljanje
medsebojne odvisnosti spremenljivk smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije.
Pri iskanju literature smo uporabili podatkovno bazo Cobiss in strokovno literaturo,
pridobljeno v Univerzitetni knjiţnici Maribor.

Predpostavke, na katerih temelji raziskava, so:

– organizacijska klima je pomemben dejavnik v organizaciji X,
– vprašalnik SiOK je primeren za izvedbo raziskave,
– nepridobitne organizacije postajajo vse pomembnejše.

Omejitve raziskave:

– v raziskavo je vključena le ena organizacija,
– vzorec je malenkost manjši, kot ga zahteva SiOK za primerjavo
organizacijske klime med organizacijami,
– anketirana oseba lahko zaradi nezainteresiranosti ali nepravilnega
razumevanja netočno/nenatančno/ odgovori na vprašanja, ki so navedena v
vprašalniku.
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3

Teoretični del

Usmerjenost pridobitnih in nepridobitnih organizacij je razvidna ţe iz njihovega
poimenovanja. Lahko trdimo, da je to glavna razlika med njimi, iz nje pa nato
izhajajo še nekatere druge.

Tako pridobitne kot nepridobitne organizacije v času obstoječe krize potrebujejo
učinkovito vodenje. Za vodenje neprofitnih organizacij je značilno, da imajo večjo
veljavo strokovnjaki za določena področja, medtem ko je vodenje profitnih
organizacij zaupano managerjem. V prihodnosti se pričakuje, da bodo tudi neprofitne
organizacije v glavnem vodili managerji, ker postaja njihovo vodenje zaradi hitrih
sprememb zelo zahtevno, prav tako pa se bo treba soočiti z novimi izzivi na področju
financiranja.

3.1 Pojem organizacija

Pri pregledu strokovne literature ugotavljamo, da obstaja veliko definicij pojma
organizacije, ki ga lahko interpretiramo z različnih vidikov. V praksi se srečujemo z
več termini, ki jo označujejo.

Organizacija se lahko pojmuje kot ena izmed oblik organizacijskega povezovanja
vseh elementov, posameznikov, sredstev, usmerjenih k skupnemu cilju. Lahko jo
opredelimo tudi kot mnoţico idej, predstav, ki jih imajo posamezniki o medsebojnih
razmerjih (Florjančič, & Vukovič, 1998).

Organizacija kot znanstvena disciplina oziroma znanost z uporabo znanstvenih
metod proučuje pojave v zvezi s pogoji nastajanja, zgradbo in delovanjem
organizacijskih sistemov pri ustvarjanju njihovih ciljev tako, da formulira principe in
metode njihove zgradbe in funkcioniranja (Lipičnik, 2003).
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Če organizacijo razumemo kot sistem, si organizacijski sistem lahko zamislimo kot
celoto, a v pojmovanje vključimo tudi procese v sistemu in organizacijsko strukturo
(Černetič, 2007).

3.2 Cilji pridobitnih in nepridobitnih organizacij

V zadnjem času se vloga nepridobitnih organizacij v druţbi nenehno povečuje. Z
njimi se srečujemo v javni upravi, sociali, kulturi, športu itd. Zajemajo dejavnosti, ki
so druţbeno potrebne in na ta način izboljšujejo kvaliteto ţivljenja na različnih
področjih. Največkrat gre v tem kontekstu za izvajanje različnih izobraţevanj,
usposabljanj, pa tudi za svetovalne pogovore in druge oblike pomoči. Pridobitne in
nepridobitne organizacije se med seboj razlikujejo glede na zastavljene cilje. Pri
pridobitnih organizacijah je glavni cilj čim večji dobiček, ki ga razumemo kot
rezultat uspešnega poslovanja, medtem ko so nepridobitne organizacije usmerjene v
doseganje ciljev kakovostne narave, ki lahko vsebujejo tudi socialno komponento.

Temeljni namen neprofitnih organizacij pa ni ustvarjanje dobička, ki bi povečeval
premoţenje lastnikov (oz. članov organizacije). To ne pomeni, da neprofitne
organizacije ne ustvarjajo dobička (preseţka prihodkov nad odhodki), pač pa te
organizacije dobiček praviloma in v celoti vlagajo v lastno poslovanje (v širitev
poslovanja, v snovanje novih temeljnih zmoţnosti za uspešnost v prihodnosti ipd.)
(Tavčar, 2005).

Neprofitne organizacije so izredno pomemben element sedanje druţbe. Izpostaviti je
treba razlike med njimi in profitno usmerjenimi organizacijami ter razumeti razloge
njihovega obstoja. Ţe njihovo ime nam pove, da niso profitno usmerjene, kar včasih
vpliva na njihovo nepopolno definirano poslanstvo in finančni rezultat, ki ga ne
moremo izmeriti (Moţina et al., 2002).
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Cilji v neprofitnih organizacijah so pogosto preveč zapleteni in premalo jasni. V
osnovi je končni cilj zadovoljevanje specifičnih potreb določenega kroga ljudi. Ker
pa je tudi ta cilj premalo definiran, si mora neprofitna organizacija zastaviti oţje,
natančneje opredeljene cilje, s katerimi bo lahko operativno presojala svojo
uspešnost. Za primer oţenja in natančnega definiranja ciljev lahko navedemo po
Druckerju ameriško Armado rešitve (Salvation Army), ki se je osredotočila na
marginalne druţbene skupine: alkoholike, prostitutke, kriminalce, odvisneţe.
Uspešnost meri s številom oseb, ki jih ji je uspelo rešiti njihovih pogubnih navad in
odvisnosti (Hrovatin, 2001).

Če povzamemo, lahko trdimo, da kadar govorimo o nepridobitni organizaciji, delitev
dobička med ustanovitelje oziroma lastnike v osnovi ni dovoljena. Celoten dobiček
se navadno vlaga v razširitev ali izboljšanje osnovne dejavnosti. Poleg tega imajo
omenjene organizacije navadno ugodnejši davčni poloţaj od profitnih ter ne
plačujejo davka na dobiček.

3.3 Razdelitev nepridobitnih in pridobitnih organizacij

Ustanovitelj nepridobitne organizacije je lahko vlada, lokalna skupnost ali zasebna
nepridobitna organizacija. V primeru sodelovanja tako zasebnega kot javnega
sektorja dobimo oziroma govorimo o na pol javnih organizacijah. Financiranje
nepridobitnih organizacij zagotavlja njihov obstoj in nemoteno delovanje. Pri tem je
pomembno, da si neprofitna organizacija zagotovi tako občasne kot trajnejše vire
prihodkov iz več virov. Denarna sredstva lahko prispevajo sami uporabniki storitev,
drţava, prostovoljci ali donatorji.

Storitve, ki jih nudi nepridobitna organizacija, so lahko dostopne vsem članom
druţbe ali pa le določeni interesni skupini. Pri izvajanju dejavnosti nepridobitne
organizacije pa naletimo na tri moţnosti: lahko temelji le na delu prostovoljcev ali
ima stalno zaposlene, moţna pa je še kombinacija prej omenjenih.
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V neprofitni sektor tako sodijo: znanost, kultura, šport, otroško varstvo, varstvo
invalidov itd. Sem se uvrščajo tudi organizacije, katerih delovanje je podrejeno
primarnemu zadovoljevanju javnih potreb. Naj naštejemo le nekatere: vodno
gospodarstvo, energetika, komunala itd. Razen razdelitve organizacij na podlagi
kriterija glede ustanoviteljev (Preglednica št. 1) lahko organizacije razdelimo še na
podlagi kriterija financiranja, izvajalcev in storitev.

Bolj kot razlikovanje nedobičkonosnih in dobičkonosnih organizacij je pomembno
poznati ključna stičišča obeh vrst organizacij. Tako nedobičkonosne kot
dobičkonosne organizacije so (Lovrak, 2006):

– usmerjene k ustvarjanju ţelenih koristi,
– usmerjene h klientom (potrošnikom, strankam, članom),
– dolţne gospodarno ravnati s svojimi resursi,
– izpostavljene vplivom okolja.
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Preglednica št. 1: Prikaz razdelitve profitnih in neprofitnih organizacij glede na
ustanovitelja
NEPROFITNE ORGANIZACIJE

PROFITNE ORGANIZACIJE

JAVNE ORGANIZACIJE
 Organi in organizacije, ki
izvajajo funkcije drţave
 Organi lokalnih skupnosti
 Javni zavodi: šole, bolnišnice,
zavodi za zaposlovanje, zavodi
za zdravstveno zavarovanje ipd.
 Javni gospodarski zavodi:
Agencija za radioaktivne
odpadke, Center za promocijo
turizma ipd.

 Javna podjetja

NAPOL JAVNE ORGANIZACIJE
 Gospodarske zbornice
 Obrtne zbornice

 Javna podjetja z udeleţbo zasebnega
kapitala
 Zasebna podjetja s koncesijo

ZASEBNE ORGANIZACIJE












 Podjetja
 Samostojni podjetniki
 Gospodarske druţbe:
– osebne
– kapitalske

Zavodi
Zadruge
Gospodarska interesna zdruţenja
Politične stranke
Društva
Ustanove
Verske skupnosti
Sindikati
Poklicna zdruţenja
Dobrodelne organizacije
Organizacije potrošnikov

 Povezane druţbe
 Banke
 Zavarovalnice

Vir: Trunk-Širca, & Tavčar (2003)

3.4 Organizacijska klima in kultura
Organizacijska kultura in organizacijska klima izhajata z različnih področij. Klima
izhaja iz psihologije, pojem organizacijske kulture pa je nastal kot področje
preučevanja v kulturni antropologiji.
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Obe poskušata razlagati določenost

človekovega vedenja v organizaciji in se zanimata za posledice vplivov organizacije
na vedenje njenih članov (Černetič, 2007).

Tako organizacijska kultura kot klima sta predmet številnih raziskav, saj naj bi po
mnenju nekaterih pomembno vplivali na uspešnost poslovanja organizacij.

Nekateri organizacijsko kulturo opisujejo kot nekaj, kar je v organizaciji teţko
definirati, drugi jo opisujejo kot koncept, ki ni docela pojasnjen. Lahko rečemo tudi,
da je organizacijska kultura pojav, ki ga opazimo takoj, ko ga vidimo, čeprav nam ni
popolnoma jasen.

Organizacijska kultura je eden pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost
organizacije. Organizacijska kultura med drugim določa (Černetič, 2007):

– odziv organizacije na krizni poloţaj,
– motivacijo zaposlenih,
– način reševanja problemov.

Kultura organizacije so značilne oblike obnašanja ljudi, ki delujejo v tej organizaciji.
Kultura izhaja iz vrednot, ki jih osvoji velik del ljudi v organizaciji. Ti imajo vsak
svoje in različne vrednote; zato ima pri nastajanju kulture organizacije pogosto
odločilno vlogo močna osebnost, ki je drugim za zgled. Izmed številnih vrednot, ki
jih imajo ljudje v organizacijah, so za obnašanje pomembne zlasti tiste, ki jim daje
prednost vodja (Moţina, et al., 2002).

Omeniti je treba še zvezo med organizacijsko kulturo, strukturo in strategijo
organizacije. Managementu pripada glavna naloga, da odgovori na vprašanje, kako
doseči čim večje ujemanje med temi tremi elementi (Slika št. 1). Zanimanje za
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organizacijsko kulturo se je povečalo, ko se je začelo povezovanje uspešnosti
podjetij z njihovimi sistemi vrednot.

Slika št. 1: Odnos med kulturo, strukturo in strategijo organizacije
Struktura

Strategija

Kultura
organizacije

Vir: Černetič (2007)

Mnogi avtorji so si edini, da je prav kultura, izraţena z vrednotami in prepričanji,
predpogoj uspešnosti. Redki med njimi se pri tem sprašujejo še o inverzni, obratni
logiki: kaj pa če uspešnost prispeva k odlični kulturi!? Prav gotovo bi koncept
organizacijske kulture takrat v hipu izgubil veliko svoje privlačnosti. Ne glede na vse
je za arhitekte sodobnih organizacij (kultura je socialna arhitektura organizacij!)
pomembno vprašanje, kako vplivati na oblikovanje maksimalnega soglasja med
kulturo, strategijo, strukturo in okoljem. To terja vrhunsko poznavanje notranjega
ustroja lastne organizacije (Gruban, 2003).

Temeljni namen programov raziskovanja organizacijske kulture in klime ter
poslovne učinkovitosti je prilagajanje zaposlenih strategiji organizacije z namenom
spodbuditi proces sprememb. Glavna napaka pri teh procesih sprememb je, da večino
časa in energije porabimo za ukrepanje v smeri ţelenih rezultatov, in ne v smeri
dejavnikov, ki te rezultate povzročajo. Zlasti vodje pogosto ţelijo vplivati na
organizacijske teţave (na primer na nemotiviranost zaposlenih), vendar pri tem ne
razumejo, da so ti rezultati posledica kulturnih razlik med organizacijskimi
vrednotami in dejavniki, ki jih je treba spremeniti na ravni dejavnikov organizacijske
kulture (Gruban, 2012).
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Organizacijske kulture, prepričanj in vrednot, ki jih vsebuje, ne moremo preprosto
prenesti v drugo organizacijo, saj je specifična za vsako organizacijo posebej.

Pri spreminjanju organizacijske kulture se moramo zavedati, da je to teţaven in
počasen proces. Še zlasti ko je podjetje v krizi, je proces njenega spreminjanja lahko
usoden. Razen tega, da nam ne uspe spremeniti organizacijske kulture, lahko namreč
prihaja še do podiranja preteklih vrednot in norm, ki so bile uspešne.

Novo kulturo lahko oblikujemo na dva načina (Mesner-Andolšek, 1995):

1. Ustanovitelji oblikujejo kulturno substanco, torej z novo strategijo in
ideologijo sooblikujejo nove kulturne forme, ki vplivajo na zaposlene. V tem
primeru govorimo o nameravani in premišljeni spremembi. Pri tem načinu
spreminjanja igra glavno vlogo vodstvo.

2. Kultura in njene forme se pojavljajo spontano v druţbeni interakciji, ko se
rešujejo problemi notranje integracije in zunanje adaptacije in se ohranja kot
del skupnega mišljenja. Tu so vsi zaposleni sooblikovalci kulture preprosto
tako, da so člani organizacije in v njej delujejo.

Dejavniki, ki vplivajo na kulturo, so: poslanstvo in filozofija (artikulacija poslanstva
in osredotočenosti na kupce), strukture (vpliv, pooblaščanje in vključevanje), sistemi
(selekcija in izbor kadrov, usposabljanje in razvoj, spoštovanje posameznika,
ocenjevanje delovne uspešnosti in nagrajevanje ter postavljanje ciljev), kompetence
ter kakovost (komuniciranje, vodenje, izvor in distribucija moči). Ti postanejo pravi
vzvodi za spremembe v fazi načrtovanja razvojnih aktivnosti in sprememb (Gruban,
2012).
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3.5 Povezava med org. klimo, kulturo in zadovoljstvom zaposlenih

Organizacijska kultura, klima in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji so med seboj
prepleteni. Delavec, ki dela v pozitivni organizacijski klimi, se na to čustveno odziva
in ima občutek, da je del organizacije, da sodeluje pri odločanju. Njegov občutek
pripadnosti podjetju se poveča in zato dosega dobre delovne rezultate (Demšar,
2007).

Zadovoljstvo z delom sodi k naravnanosti do dela. Definira se kot ţeleno ali
pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat ocene posameznikovega dela ali doţivetja in
izkušenj pri lastnem delu. Pri zadovoljstvu govorimo o individualnem afektivnem
odgovoru na delovno okolje, pri klimi pa o skupni sliki organizacijskega okolja
zaposlenih (Biro-Praxis, 2012).

Povezava med organizacijsko klimo, organizacijsko kulturo in zadovoljstvom
zaposlenih je lepo vidna. Tako se postavlja vprašanje smiselnosti spreminjanja
organizacijske klime brez hkratnega spreminjanja organizacijske kulture (Slika št. 2).
Slika št. 2: Model organizacijske kulture, organizacijske klime in zadovoljstva
zaposlenih

Druţbena

Ravnanje z

Klima v

Zadovoljstvo

kultura

ljudmi pri delu

organizaciji

zaposlenih

Vir: Schneider (1990)
Iz modela organizacijske kulture, organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih je
razvidno, da tako druţbene kot organizacijske kulture vplivajo na ravnanje z ljudmi
pri delu v organizaciji. Lahko povzamemo tudi, da organizacijska kultura vpliva na
ravnanje z ljudmi pri delu. Od tega, kako ravnamo z zaposlenimi, je odvisna klima v
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podjetju, ki vpliva tudi na zadovoljstvo zaposlenih.

3.6 Organizacijska klima
Organizacijska klima lahko preţema celotno organizacijo ali pa se nanaša bolj na
okolje znotraj oddelka, sektorja, obrata. Klima je sicer neoprijemljiva, a kljub temu
prisotna v delovnem okolju in vpliva na vse, kar se v organizaciji dogaja. Je
dinamičen sistem, zato nanjo vpliva skoraj vse, kar se pojavlja znotraj organizacije.
Med pomembne vplive lahko uvrstimo: najvišje vodstvo podjetja, zgodovino in
tradicijo podjetja, tehnologijo, vrste storitev, stranke, pričakovanja v podjetju,
informacijski sistem, delovne postopke, uporabo spodbud, organizacijo dela ter cilje
in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo (Biro-Praxis, 2012).

V okviru projekta SiOK (Slovenska organizacijska klima) so zajete naslednje
dimenzije organizacijske klime:

– organiziranost,
– strokovna usposobljenost in učenje,
– odnos do kakovosti,
– nagrajevanje,
– notranje komuniciranje in informiranje,
– notranji odnosi,
– vodenje,
– pripadnost organizaciji,
– poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev,
– motivacija in zavzetost,
– razvoj kariere,
– inovativnost, iniciativnost.
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– Organiziranost

Da bi organizacija sploh obstajala, funkcionirala, mora biti organizirana z razmerji
oziroma mora »imeti« hierarhijo, in to tako, da kar najbolje deluje. Manager prenaša
zadolţitve na podrejene in s tem nanje prenaša del svoje moči, kar jim omogoča
izvedbo nalog.

Klasične organizacijske strukture, ki poudarjajo velikost, jasne vloge, formalizacijo,
specializacijo in kontrolo, pri spoprijemanju z izzivi sodobnega okolja niso
učinkovite. Nova strukturna paradigma narekuje, da bi morale biti organizacije
oblikovane z zavedanjem, da preţivi najhitrejši, zato je treba birokratske ovire
odstraniti. Organizacijska struktura se mora sploščiti, kontrolni razpon pa razširiti,
kar omogoča nov način dela (Dimovski et al., 2005).

Veliko organizacij je spoznalo prednosti timskega dela, ki se vse bolj uveljavlja. To
vpliva tudi na število hierarhičnih ravni, ki se zniţuje in ustvarja ploščato
organizacijsko strukturo. Na organizacijsko strukturo vpliva tudi sodobna
informacijska tehnologija.

Organiziranost in vodenje nekateri pojmujejo kot ključni dimenziji organizacijske
klime, brez katerih bo »obstojnost« vseh drugih dimenzij šibka; takrat pa sledi
spopad s teţavami, ki bodo prisotne pri organizacijski klimi.

Organizacija je tisto, kar veţe zdruţbo – splošni rezultat organiziranja je organizirana
zdruţba. Kot učinke organiziranja je mogoče opredeliti (Lipovec, 1987):

– zadovoljenost potreb ljudi,
– proizvodnost,
– strnjenost, kohezijo ali integracijo osebja v zdruţbi,
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– organizacijsko ozračje,
– druţbeno moč organizirane zdruţbe ali zmoţnost koordiniranja.

Projektiranje, oblikovanje ali planiranje organizacije obsega tako zamišljanje
razmerij in struktur: tehničnih, motivacijskih, komunikacijskih in oblastnih, ki se
pokaţejo kot upravljalno-ravnalna struktura, ki določa zadolţitve, odgovornost in
avtoriteto članov podjetja. Prav tako se projektiranje organizacijskih procesov
(upravljalno-ravnalnega procesa) kaţe kot planiranje, uveljavljanje in kontroliranje
(Rozman, 2000).

Zelo pomembno je, da je organizacijski ustroj organizacije oblikovan glede na
zastavljene strateške cilje. Učeče se organizacije si zastavljajo strateške cilje, ki
gradijo na diferenciaciji, inovacijah in prilagodljivosti. Učeče se organizacije so
namreč sposobne same spodbujati procese razvoja in izboljšav, medtem ko se
tradicionalne organizacije spremembam zgolj prilagajajo (Dolenc, 2007).

– Strokovna usposobljenost in učenje

Čas, ki prihaja, prinaša drugačne zahteve glede vloge organizacije in njene
uspešnosti. Avtorji za glavni vir konkurenčne prednosti organizacije v prihodnosti
uporabljajo različna imena, kot so npr.: redke sposobnosti, ključno znanje, novitete in
podobno, a za vsemi temi se skriva isto – znanje. Naravni viri, tehnologija, finance,
proizvodni, produkcijski procesi ipd. ne bodo več ključni strateški dejavniki, saj so
danes preko trga dostopni vsem pod podobnimi pogoji. Izjema je znanje, ki pomeni
za organizacijo nekaj edinstvenega, drugačnega; nekaj, česar konkurenti ne bodo
mogli hitro posnemati. S tega vidika bo tudi vedno večji poudarek posvečen znanju,
ki je v lasti posameznikov, saj je takšno znanje teţe »krasti« kot formalno izraţeno in
tako vsem dosegljivo znanje podjetja (Moţina et al., 2002).

19

V današnjem času podjetja glavno pozornost namenjajo učenju oziroma znanju. Tako
v ospredje prihaja koncept učeče se organizacije. Ta koncept bi lahko opisali kot
koncept organizacije, ki je povezana navznoter in navzven, vsa njena energija pa je
usmerjena v skrb za znanje, ki ga absorbira tako iz zunanjega kot notranjega okolja.

Učeče se organizacije so tiste, v katerih ljudje nenehno izboljšujejo sposobnosti za
doseganje rezultatov, ki si jih resnično ţelijo, gojijo nove in raztegljive (bolj
elastične, ekspanzivne) načine mišljenja, so svobodni v skupnih prizadevanjih in se
nenehno učijo, kako se učiti skupaj. Taka organizacija si ţeli oziroma izraţa potrebo
po povečevanju sposobnosti učenja (Dimovski et al., 2005).

Posameznik lahko obnavlja in nadgrajuje znanje v organizaciji, kjer je učenje
vsesplošen proces. Ustvariti je treba okolje, v katerem se bodo zaposleni radi učili.
Za učečo se organizacijo je značilno, da ima prilagodljive zaposlene, ki razmišljajo
pri delu.

– Odnos do kakovosti
Zahteve glede delovanja javne in drţavne uprave se vedno bolj zaostrujejo,
pričakovanja drţavljanov in gospodarskih subjektov pa se višajo, kar se odraţa
predvsem v zahtevah po manjšanju obsega sredstev za delovanje uprave ob hkratnem
ohranjanju obsega storitev, ki jih uprava zagotavlja, kaţe se v večji prilagojenosti
storitev uprave zahtevam njihovih uporabnikov, večji odzivnosti javne in drţavne
uprave ter vzpostavljanju partnerskega odnosa med javnim sektorjem, zasebnim
sektorjem in drţavljani (Ţurga, 2001).

Vlada se je zavedla, da mora spremeniti organizacijo drţavne uprave. S strategijo
razvoja drţavne uprave ne ţeli samo zmanjšati števila zaposlenih, temveč tudi uvesti
sisteme ravnanja kakovosti, ki jih uspešno uporabljajo v podjetjih. Standardi
kakovosti se stalno nadgrajujejo in spreminjajo. Temelj vzpostavitve sistema
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kakovosti v poslovanju javne uprave predstavlja Uredba o načinu poslovanja javne
uprave s strankami, ki je bila sprejeta l. 2000 (Potokar, 2005).

Uspešne organizacije se zavedajo pomena kakovosti in se s tega vidika neprestano
prilagajajo. V nepridobitnih organizacijah opaţamo kakovost opravljanja delovnih
nalog pri storitvah, ki ne prinašajo dobička, temveč zaţelen pozitivni rezultat. Vodja
mora z lastnim zgledom pokazati podrejenim pomembnost kakovosti dela, definirati
pojem kakovosti v svojem podjetju in poiskati predloge, morebitne variante za
najbolj kakovostno opravljanje delovnih nalog.

Mehanizmi, ki jih v različnih upravnih sistemih uporabljajo za izboljševanje
uspešnosti in učinkovitosti uprave, so številni (Ţurga, 2001):

– usmerjenost k strankam in dvigovanje kakovosti storitev in delovanja
uprave,
– prenova funkcij in delovnih procesov v upravi,
– nove metode managementa,
– nove metode in tehnike dela,
– strateški management,
– projektni management,
– finančni management,
– management delovne izvedbe,
– osredotočenje na razvoj zaposlenih in njihovo vključenost,
– spodbujanje učinkovitosti preko dialoga z odjemalci, in drugi.
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– Nagrajevanje

Nagrajevanje lahko vsebuje materialne in nematerialne nagrade. Iz preglednice št. 2
je razvidno, da je osnovna razdelitev prejemkov na stalni in gibljivi del. Stalni del je
odvisen od dela, ki ga opravlja delavec. Dodatki in ugodnosti so tudi lahko stalni ali
gibljivi.

Dodatke dobijo zaposleni, ki delajo v posebnih pogojih dela. Stalne ugodnosti so
lahko zagotovljene po zakonu, gibljive pa so največkrat povezane z delovno
uspešnostjo posameznika. Povečujejo pripadnost zaposlenih organizaciji.

Nagrade in plačilo za uspešnost, ki jih posameznik dobi za opravljeno delo, so
gibljivi del, saj se posamezniku, če dela ne opravlja zadovoljivo, lahko osnovna plača
zniţa.
Preglednica št. 2: Sistem plač in nagrajevanja
Nagrade
Gibljivi
del

Nedenarne
nagrade in
ugodnosti

Ugodnosti

Nematerialno

Plačilo uspešnosti
Dodatki
Nadomestila
Denar in

Stalni del

Materialno

vrednostni papirji
Osnovna plača

Vir: Zupan (2001)

Materialne ali nematerialne ugodnosti so lahko: različne oblike finančne pomoči,
socialno ali zdravstveno varstvo, lahko gre za zadovoljevanje določene osebne
potrebe posameznika itd.
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Oblikovanje sistema nagrajevanja je dinamičen proces, ki ga oblikujejo različni
pogledi na sam sistem, pa tudi cilji, ki naj bi jih s sistemom dosegli. Vsekakor mora
biti sistem nagrajevanja podrejen zakonodaji s tega področja v posamezni drţavi,
izhajati pa mora iz strategije same organizacije. Zato so si drţavna regulativa in
teţnje organizacije pogosto v nasprotju. Sistem nagrajevanja je tudi bistveni sestavni
del vsake organizacije, ki mora v ljudeh spodbujati za organizacijo ključno vedenje
(Moţina, et al., 1998).

Z denarjem, ki ga zasluţimo, lahko dosegamo različne cilje in zadovoljujemo svoje
osnovne potrebe. Ko nam povečajo plačo, se nam za nekaj časa poveča motivacija za
delo, vendar se temu hitro privadimo. In potem stopijo v ospredje drugi dejavniki,
kot so moţnosti za izobraţevanje, delovni čas, notranji odnosi itd.

Moč finančnih nagrad naj bi bila večja kot moč nefinančnih, vendar zaradi
specifičnosti posameznika in njegovih interesov ni vedno tako. Iz tega razloga je
treba izoblikovati takšen sistem nagrajevanja, ki bo upošteval interese posameznika.
Ključ je v razumevanju osnov motivacije ter čim večjem poznavanju zaposlenih
(Černetič, 2007).

– Notranje komuniciranje in informiranje

Komuniciranje lahko opredelimo kot proces prenašanja informacij z medsebojnim
sporazumevanjem. S komuniciranjem se izmenjujejo informacije, znanje in izkušnje
med sodelujočimi osebami. Prenos informacije sodelavcu lahko udejanjimo s
pomočjo komuniciranja, s čimer pridobimo potrebne informacije. Temelj poslovnega
komuniciranja je razgovor, ki je v oţjem smislu namenjen doseganju poslovnih ciljev
organizacije. Poslovni razgovor je osnovna oblika interaktivnega govornega
komuniciranja: za poslovne sestanke, za poslovna pogajanja, za poslovne
predstavitve, za poslovno svetovanje in še kaj (Moţina et al., 2004).
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Medtem ko nekateri avtorji opredeljujejo komuniciranje kot proces, ga drugi
definirajo širše.

Komuniciranja ne moremo pojmovati samo kot proces, ki nastaja med
sporočevalcem in prejemnikom, pač pa kot sestavino celotnega socialnega sistema, v
katerem dobiva pravo obliko in vsebino (Lipičnik, 2003).

Klasično komuniciranje poteka v glavnem po hierarhični lestvici navzgor in navzdol.
V tem primeru lahko pride do prikrivanja nekaterih problemov, ki utegnejo vplivati
na delovanje organizacije. Če hočemo doseči cilj komuniciranja, je potrebna odprta
komunikacija ter nenehno izmenjavanje informacij med oddelki in na različnih
nivojih. Prav tako je treba omeniti še neformalno komuniciranje, ki v zadnjem času v
učečih se organizacijah postaja vse pomembnejše.

Za uspešno izvajanje komuniciranja je potrebno vnaprej jasno definirati zastavljeni
cilj, kar bi omogočilo laţjo izvršitev nalog pri delovnem procesu. Komunikacija je
namenjena koordinaciji različnih opravil in nalog, pa tudi orientaciji in vključevanju
ljudi, ki se šele povezujejo v organizacijo. V organizaciji obstajata namreč specifičen
duh in ritem, ki ustrezata stopnji razvitosti organizacijskih in drugih delovnih
razmerij (Florjančič, & Vukovič, 1998).

Cilj komuniciranja je prenesti informacijo iz misli ene osebe v misli druge osebe ali
več oseb, kot to zahtevajo informiranje, dogovarjanje, vplivanje ipd. Uspešno je tisto
komuniciranje, ki doseţe zastavljeni cilj (Moţina et al., 2004).

– Notranji odnosi

V projektu SiOK so v to dimenzijo vključene naslednje trditve:
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– V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev.
– Odnosi med zaposlenimi so dobri.
– V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot tekmujemo.
– Konflikte rešujemo v skupno korist.
– Ljudje si medsebojno zaupajo.

Konstruktivno reševanje konfliktov pomeni, da konflikt jemljemo kot priloţnost, v
kateri se neka neusklajena situacija rešuje na ustvarjalen način. V tem kontekstu
lahko konflikt pripomore k boljšemu prilagajanju v širšem smislu, spodbujanju
ustvarjalnosti, hitrejšemu premiku k določenim ciljem itd.

Vendar je treba paziti, da se reševanju konfliktov ne izogibamo, ker se lahko
poglobijo in postanejo disfunkcionalni, postanejo ovira za uspešno delo v
organizaciji.

V l. 2011 je bila v organizaciji Accountemps izvedena raziskava, v kateri je
sodelovalo 1000 vodilnih delavcev. Raziskava je pokazala, da se managerji ukvarjajo
z reševanjem konfliktov v omenjeni organizaciji skoraj 18 % delovnega časa.
Velikokrat pri tem ugotovijo, da gre za resnejše teţave, ki se skrivajo v ozadju. V
obdobju recesije se managerji spopadajo z zniţevanjem plač, kar seveda povzroča
dodatna trenja med posamezniki v organizaciji. Čeprav managerji v tem primeru
najraje upajo, da se bo konfliktna situacija rešila sama od sebe, se največkrat izkaţe,
da so bili v zmoti (Reines, 2011).

Organizacije se vedno bolj zavedajo pomena dobrih odnosov med zaposlenimi.
Izredno pomembno je zaupanje, brez katerega ni pravega sodelovanja, ni
posredovanja idej, ni konstruktivnega reševanja problemov in ni pravega timskega
dela.
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Ljudje se navdušujejo nad odnosi zaupanja in jih cenijo. V pravem kontekstu lahko
skupaj delajo neverjetne stvari. Obstaja tudi poseben občutek zadovoljstva med člani
skupine, ko skupaj doseţejo nekaj, česar ne bi mogli doseči kot posamezniki. Znanje
se deli le prostovoljno. Vodje ne morejo prisiliti zaposlenih, naj sodelujejo. Vendar
pa se v organizaciji, ki temelji na kulturi zaupanja, sodelovanje in delitev znanja
odvijata povsem spontano in naravno (Gruban, 2004).

– Vodenje

Velikokrat prihaja do mešanja pojmov management in vodenje. Zato ţelimo na
začetku te dimenzije opozoriti na razlike med njima. V strokovni literaturi obstaja
veliko definicij prej omenjenih pojmov, glavne razlike pa so prikazane v preglednici
št. 3.

Preglednica št. 3: Razlike med vodenjem in managementom

Poslovodenje – Management

Vodenje – Leadership

Planiranje

Opredelitev usmeritev

Organiziranje

Nabor in razporejanje ljudi

Kontroliranje

Motiviranje

Vir: Vila, & Kovač (1997)
Če

povzamemo

preglednico,

ki

opredeljuje

razlike

med

vodenjem

in

managementom, lahko trdimo, da pojem management zajema širok, kompleksen
razpon strokovnih dejanj, ki so usmerjena k rešitvi načrtovanih nalog in doseganju
ciljev. Vodenje pa lahko definiramo kot dobro načrtovan proces, ki vključuje
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funkcije opredelitve smernic v organizaciji, neposredno delo pri razvrščanju
kadrovskega osebja ter motiviranje ljudi pri delu.

Pomemben element pozitivne organizacijske klime je stil vodenja, ki prevladuje v
organizaciji. Nanaša se na določen »vedenjski vzorec«, ki ga uporablja vodja, ko dela
z ljudmi, če ga ti seveda kot takšnega sprejemajo. Stil vodenja, ki se uporablja v
konkretni situaciji, pa ni odvisen samo od načina vodenja vodje, temveč tudi od
sprejemljivosti konkretne naloge za kolektiv. Veliko pomembnost pri vodenju
dodelimo zgledu vodje. Vodja je vzorec za podrejene. On usmerja, pomaga pravilno
oceniti situacijo, rešuje morebitne konflikte na podlagi strokovnega znanja in v
skladu s sprejeto osebno filozofijo vodenja.

Dejavnost vodje postane model dejavnosti njegovih podrejenih. Še več, njegov
značaj daje moralni ton njegovemu vodenju. Standardi, ki jih postavlja, postanejo
merila njegovih podrejenih. Ljudje, ki jim je naklonjen, postanejo njegovi
zastavonoše. V vsakršnih okoliščinah vodjo opazujejo in posnemajo; vodja z lastno
dejavnostjo nenehno nakazuje ţeleno vedenje. Vodja daje zgled, pa če tega zaveda
ali ne (Krause, 1999).

Poleg običajnih pravil motiviranja je v času krize pomembno predvsem dvoje:
transparentna dvosmerna komunikacija in vodenje z zgledom. Bolj kot kdajkoli je v
teh časih naloga vodje, da dela tako, kot pričakuje, da bodo delali drugi, da torej vodi
z lastnim zgledom. Bolj kot kdajkoli poprej se bodo morali vodje potruditi, da
pokaţejo svojo integriteto, vrednote ter moralno-etična načela. Če vodja od svojih
ljudi terja, da v času krize in zaradi krize delajo 150-odstotno, potem mora sam delati
200-odstotno. Če pričakuje zavezanost vseh zaposlenih istemu cilju, isti viziji, mora
poskrbeti, da so ti cilji skrajno transparentni, vizija pa predstavljena s konkretnimi
koraki (Čertalič, 2009).
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Dimenziji »notranji odnosi« in »vodenje« se prekrivata in dopolnjujeta, saj odnose v
organizaciji ustvarjajo predvsem vodilne osebnosti, zato je razumljivo, da ima stil
vodenja pomemben vpliv na oblikovanje organizacijske klime. Predpostavljeni lahko
uveljavlja svoje zahteve na avtoritativen, ukazovalen način, ob katerem se podrejeni
pogosto čutijo nepomembne, kar lahko vodi v slepo izpolnjevanje ukazov
nadrejenega ali pa v nastajanje medsebojnih konfliktov (Černetič, 2007).

Vodenje je del sestavljenega procesa, ki ga imenujemo management, in ga
sestavljajo: načrtovanje, organiziranje, vodenje in ocenjevanje. Vsi pojmi so med
seboj tesno povezani, tako da si ne znamo predstavljati organizacije, ki bi lahko
uspešno poslovala, če ne bi obvladovala vseh štirih procesov (Lipičnik, & Moţina,
1993).

– Pripadnost organizaciji

Pomembno je, da zaposlenim nudimo delovno okolje, v katerem si zaposleni zaupajo
in so lahko ustvarjalni in zadovoljni. Management pa mora delovati konsistentno,
spodbujati mora zaposlene k sodelovanju in jim prepustiti del pozicijske moči. S
svojim vedenjem mora vzbujati pripadnost in zaupanje.

Samo zadovoljni zaposleni izkazujejo visoko stopnjo pripadnosti podjetju.
Organizacije se šele v zadnjem času zavedajo, da so zaposleni ključni za doseganje
konkurenčne prednosti. V današnjem globalnem svetu, ko sta tako tehnologija kot
kapital dosegljiva na vsakem koraku, postaja pripadnost zaposlenih vedno
pomembnejša, saj lahko zaposleni, ki imajo veliko znanja, izkušenj, vsak trenutek
odidejo.

Podjetje, ki nima močno predanih ljudi, je dolgoročno obsojeno na propad. Izvedba
strategij ostane, ljudje zasledujejo zgolj lastne interese, pogosto na škodo podjetja,
odnosi med zaposlenimi in delodajalci se vrtijo okoli medsebojnega (razrednega)
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konflikta, ki izvira iz obojestranskega občutka izkoriščanja. Management vse svoje
napore usmerja v »racionalizacijo stroškov«, ki je koda za odpuščanje, zmanjka pa
mu energije za identifikacijo »rezerv«, ki jih ima predvsem v človeških virih.
Zaposleni v razmerah strahu in negotovosti brez občutka, da je podjetje, v katerem
delajo, tudi njihovo podjetje, iščejo načine, kako bi iz podjetja kar se da neboleče
izstopili, namesto da bi mu pomagali iziti iz teţav (Podnar, 2008).

Če povzamemo vprašalnik SiOK, ki se nanaša na omenjeno dimenzijo, lahko trdimo,
da je pripadnost organizaciji povezana s tem, kako uspešno je vpeta v okolje. Ker
vemo, da so zaposleni najboljši ambasadorji organizacije, je pomembno:

– da o njej govorijo pozitivno,
– da imajo varno zaposlitev,
– da plača ni njihov največji motivacijski dejavnik,
– da so ponosni na svojo organizacijo.

Na pripadnost zaposlenih vplivajo organizacijska klima, pa tudi kultura in okolje, v
katerem posameznik deluje.

Dejstvo je, da sta motivacija in pripadnost med seboj povezani z določenimi
dejavniki, ki vplivajo vzajemno. Varnost zaposlitve kot dejavnik pripadnosti
zaposlenih prav gotovo na nek način vpliva tudi na motivacijo zaposlenih. Uhan
(2000) namreč varnost zaposlitve omenja kot enega temeljnih motivacijskih
dejavnikov.
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– Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev

Podjetje ali organizacija, ki nima postavljenih jasnih ciljev, ne more doseči
dolgoročnega uspeha. Proučevanje zadovoljstva med delom potrjujejo, da je
doţivetje uspeha za človeka najmočnejši motivacijski faktor (Dremelj, 2010).

Tako posameznik kot organizacija imata svoje cilje. Kadar se ti cilji uskladijo in
postanejo cilji organizacije tudi cilji posameznika in obratno, tedaj lahko
pričakujemo, da bo posameznik motiviran in bo svoje delo opravljal z
zadovoljstvom. Poslanstvo podjetja je velikokrat, prav tako kot vizija, usmerjeno v
prihodnost. Določa elemente drugačnosti, po katerih se loči od drugih, in omogoča,
da se zaposleni identificirajo z organizacijo. Ti elementi so: vrednote, prepričanja,
kultura poslovanja itd.

Musek-Lešnik (2008) meni, da je poslanstvo povezano z uspešnostjo in preţivetjem
organizacije, medtem ko jo vizija usmerja, in sicer:

– Jasno poslanstvo podjetju omogoča, da se spreminja in prilagaja
okoliščinam, vendar lahko kljub temu ostaja osredotočeno na svoj temeljni
namen in mu ostaja zvesto;

– Jasne vrednote podjetju omogočajo, da se v svetu moralnega relativizma
sicer prilagaja okoliščinam, vendar nenehno ohranja jasno predstavo o
tem, kaj je pomembno, čemu sledi in kaj zavrača;
– Jasna vizija podjetju odpira pot proti ključnim ciljem, brez izgubljanja
dragocene energije na nekoristnih stranpoteh in za stvari, ki ovirajo pot v
ţeleni smeri ali celo vodijo stran od nje.
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Naloga vizije je zaposlenim prikazati dosegljivo točko prihodnosti, lahko je nekoliko
idealizirana in vsebuje določeno motivacijsko komponento. Pomembna je zlasti pri
načrtovanju strategije organizacije in spremembah organizacijske kulture.

Gruban (2007) vidi poslanstvo kot seštevek vizije, vrednot, etike in strategije
(Preglednica št. 4). Meni še, da mora poslanstvo kot zgoščen, integralen zapis
razvojne vizije opredeliti temeljni smoter obstoja organizacije ter zlasti pokazati, kje
in kakšna naj bi bila organizacija jutri. Gre torej za nekakšen strateški namen,
intenco, s katero vnaprej definiramo ţeleni uspeh organizacije in predpogoje, kako
bomo ta uspeh uresničili.
Preglednica št. 4: Poslanstvo kot seštevek vizije, vrednot, etike in strategije
Vizija

– kakšna naj bi bila organizacija jutri
– ambiciozna, toda ne neuresničljiva

Vrednote

– ideologije in odnosi, ki oblikujejo vedenje
– opredeljujejo dejanja in vedenje
posameznikov in s tem celotne organizacije

Etika

– standardi in norme okolja ter druţbe, ki
opredeljujejo vrednote in s tem sprejemljivost
celotne organizacije

Strategija

– koordinirana, upravljana aktivnost, ki
pojasnjuje, kako bomo uresničili svojo vizijo

Poslanstvo
(Misija)

– seštevek vizije, vrednot, etike in strategije

Vir:Gruban (2007)
Če povzamemo vprašalnik SiOK, je najpomembneje, da so cilji, vizija in poslanstvo
zaposlenim jasni. Cilji morajo biti postavljeni tako, da so realno dosegljivi in se
posameznik lahko z njimi identificira. Če so zaposlenim jasni cilji, vizija in
poslanstvo organizacije, razumejo razlog njenega dolgoročnega obstoja in delovanja.
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– Motivacija in zavzetost

Motivacija je proces bogatitve poslovnega ţivljenja posameznika, ki ob ustvarjalnem
delu v organizaciji doţivlja zadovoljstvo. Moţnost ustvarjalnega dela je naravnana k
uspešnosti, pomeni osebnostni in strokovni razvoj posameznika ter njegov prispevek
k odličnosti (Mayer, 1994).

Moţnost ustvarjalnega dela je za nekatere velik motivacijski dejavnik. Pri tem gre
največkrat za timsko obliko dela, s katero lahko doseţemo izredne rezultate. Druge
bo bolj motivirala moţnost strokovnega izpopolnjevanja itd. Kot je bilo ţe omenjeno,
med delom in motivacijo obstaja povezava. Enostavno bi to povezavo lahko opisali
na način: vsaka človeška dejavnost ima povod, potrebo in cilj, ki ga lahko doseţemo
z določeno aktivnostjo (Moţina, Bernik, & Svetic, 2004).

Človeško delovno motivacijo delimo na dva tipa (Moţina, & Kovač, 2006):

– Notranja motivacija, ki izhaja iz notranje vrednosti dela pri posamezniku
(vrednostni interes);
– Zunanja motivacija, ki izhaja iz ţelje po rezultatu (kot je nagrada) in
predstavlja tudi del delovnih aktivnosti.

Čeprav lahko oba tipa motivacije ljudi spodbujata pri njihovem delu, imata povsem
različne učinke v subjektivnih občutkih o delu, v pripravljenosti kaj narediti in v
sami izvedbi dela.

Ţelja vsakega managerja je, da bi mu uspelo zaposlene motivirati tako, da bi svoje
delo opravljali z veseljem in brez prisile. Vsak vodja se mora zavedati, da pravilno
oblikovana motivacija, ki jo lahko uporabljamo pri doseganju posledično načrtovanih
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ciljev, pripomore k notranji spodbudi podrejenega, k večji ţelji po uresničevanju
nadarjenosti, sposobnosti in ustvarjalnosti posameznika. Motivirana je taka oseba, ki
je močno zainteresirana, da bi pridobila pozitiven rezultat pri delu, kjer motivacijski
faktorji na osebnost delujejo zelo učinkovito. Pravo motiviranje se skriva v
umetnosti, da ljudje delajo nekaj, kar hočejo sami, ne pa da morajo narediti tisto, kar
ţelimo od njih (Lipičnik, & Moţina, 1993).

Zavzetost pri delu je odvisna od tega, v kolikšni meri je posameznik motiviran za
delo. S področja motivacije so znane številne teorije in znanstvena dela. Teorija
Maslowa je zasnovana na človeških potrebah, Vroomova teorija pričakovanj
zanemarja potrebe in preučuje samo dogajanje, ki zaznamuje prizadevanje
posameznika, da bi pridobil nagrado. Adamsova teorija enakosti oziroma pravičnosti
pa je osredotočena na to, kako je posameznik obravnavan glede na druge sodelavce.
Sledijo še Hackman-Oldhamov model obogatitve dela in Herzberg, ki je preučeval,
kako vpliva zadovoljstvo pri delu na učinkovitost in motiviranost itd.

Teorije o motiviranosti zasledimo ţe v besedilih grških mislecev. Teorije, ki jih
obravnavamo danes, so začele nastajati v začetku tridesetih let 20. stoletja. Skušajo
razloţiti človekov odnos do dela in odgovoriti na vprašanje, zakaj človek dela in od
katerih dejavnikov je odvisno njegovo delo (Černetič, 2007).

Obstaja veliko razlag, kako motivirati posameznika, da bi delal bolje. Vsaka teorija
daje prednost določenim dejavnikom, dejstvo pa je, da bodo le zadovoljni in
motivirani zaposleni delovne naloge izpolnjevali v skladu s pričakovanji.

– Razvoj kariere

Kariero pojmujemo kot napredovanje (navzgor) v izbrani smeri delovnega ţivljenja.
Pri tem s pojmom »delovna pot navzgor« označujemo večje zasluţke, večji obseg
dolţnosti in pridobivanje uglednejšega statusa, prestiţa in moči (Ivančevič, &
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Matteson, 1990).

Karierni razvoj zaposlenih je včasih temeljil na odpravljanju njihovih predhodno
ugotovljenih napak. Sedaj se upoštevajo ţelje posameznika. Poskušamo ugotoviti,
kaj ţeli postati in kaj mi ţelimo, da bi postal, pri tem pa upoštevamo, katere veščine
in sposobnosti ţeli razviti. V primeru, da mu ne prisluhnemo, tvegamo, da nas bo
zapustil in svoj karierni razvoj nadaljeval drugje.

V organizaciji je treba čim bolj gospodarno izkoristiti vse talente, sposobnosti in
razvojni

potencial

zaposlenih,

sistematično

od

začetka

spremljati

razvoj

posameznega delavca, evidentirati, kako pridobiva strokovne izkušnje in se prilagaja
organizacijski kulturi. Njegove sposobnosti in ambicije pogojujejo njegovo
napredovanje. V dobi zrelosti se namreč pokaţejo razlike, saj se nekateri tu
»ustavijo«, nekateri pa svoj potencial in ambicije še naprej razvijajo (Florjančič,
2002).

Organizacije si pri usklajevanju ţelja posameznika s potrebami organizacije
pomagajo z letnimi razgovori. Z njihovim rednim izvajanjem se odkrivajo novi
potenciali zaposlenih, izboljša se nivo komunikacije in vodenja. Letni razgovori so
ključni dejavnik razvoja kadrov organizaciji, saj je logično, da se najboljši rezultati
doseţejo, ko se cilji organizacije in posameznika prekrivajo.

Temeljna naloga razvoja kadrov je, da zagotavlja optimalno poklicno izobrazbeno in
kvalifikacijsko strukturo vseh zaposlenih glede na sedanjo razvitost in strateške cilje
organizacije (Florjančič, & Jereb, 1998).

Razvoj kadrov, pri katerem se upošteva interese posameznika, tako med drugim
zagotavlja:
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– večjo zaposljivost posameznika,
– poklicno samopotrjevanje posameznika,
– osebnostni in strokovni razvoj posameznika,
– moţnost posameznika, da napreduje v organizaciji.

– Inovativnost, iniciativnost

Inovativnost je v podjetju, ki se prilagaja spreminjajočemu se trgu, nujno prisotna.
Na ta način se podjetje odziva na zahteve kupcev. Uspešna podjetja imajo
inovativnost vgrajeno v poslovno strategijo, karakterizira pa jih še uspešno
upravljanje z novimi idejami in inovacijami. Vprašalnik SiOK, ki se dotika te
dimenzije organizacijske klime, nam poskuša odgovoriti na vprašanje, ali se
zaposleni zavedajo, da je inovativnost naloga vseh, in ali jih okolje, v katerem delajo,
k temu spodbuja.

Inovativnost lahko enačimo z načinom, kako podjetje ali posameznik oblikujeta
posle s pomočjo ustvarjalnosti. Podjetja, njihovi managerji in ostali zaposleni se
trudijo ustvarjati originalne ideje in koncepte, ki sčasoma postanejo inovacije, kot so
novi ali izboljšani proizvodi ali storitve, procesi, ki izboljšajo učinkovitost, zelo
konkurenčne marketinške kampanje ali izjemen management (Berlinc, & Krč, 2001).

Podjetju prinaša kot konkurenčno prednost ustvarjalnost, ki je osnova za nove
inovativne ideje. Ustvarjalnost in inovativnost sta konkurenčna prednost določene
organizacije, ki se na ta način loči od drugih in je navadno uspešna. Dimenzija
»inovativnost, iniciativnost« nam v bistvu kaţe, v kolikšni meri je okolje
organizacije naklonjeno ustvarjalnosti oziroma jo dopušča.

Šele ko imamo potrebno znanje in ustvarjalne posameznike, pridemo do tiste točke,
kjer je za uspešen sistem inoviranja treba imeti tudi motivirane posameznike. Pri tem
je ključno razumevanje dejavnikov, ki povzročajo motivacijo pri posameznikih. Le v
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tem primeru je mogoče na posameznike vplivati tako, da bomo spodbudili
motivacijo, ki bo dovolj močna in stabilna skozi daljše časovno obdobje in bo
omogočala podpiranje kulture inoviranja v sistemu (Novak, 2002).
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4

Empirični del

Namen empiričnega dela naloge je med drugim tudi statistično raziskati posamezne
dimenzije organizacijske klime. Obravnavano tematiko smo preučili s pomočjo
vprašalnika. Na osnovi tako pridobljenih podatkov so bile opravljene analize in
interpretacije.

4.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze

Zastavljene so bile hipoteze:

 H1 – Dobri medsebojni odnosi v organizaciji X so povezani z visoko
stopnjo zaupanja.

 H2 – Med zadovoljstvom z delom in postopki nadrejenih uslužbencev
obstaja povezava.

 H3 – Med zavzetostjo za lastno delo in učinkovitostjo organizacije
obstaja povezava.

V magistrski nalogi smo postavili sledeča raziskovalna vprašanja:

1. Kako vpliva organizacijska klima na zadovoljstvo zaposlenih v
obravnavani organizaciji?

Da bi dobili odgovor na raziskovalno vprašanje, smo na njegovi osnovi zastavili
hipotezo:
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 H4 – Med organizacijsko klimo v organizaciji X in zadovoljstvom
zaposlenih obstaja povezava.

2. Kakšna je vloga vodstva pri ustvarjanju pozitivne organizacijske klime v
organizaciji X?

Prav tako zadnja hipoteza izhaja iz drugega raziskovalnega vprašanja:

 H5 – V organizaciji X obstajajo razlike pri definiranju organizacijske
klime glede na nivo vodenja.

4.2 Metodologija
Z naborom metod deskriptivne statistike smo predstavili značilnost obravnavanega
vzorca. Nato smo nadaljevali z ustreznimi metodami analitične statistike, s katerimi
se ugotavlja lastnosti in zanesljivost posameznih pojavov.

4.2.1

Raziskovalne metode

V nalogi smo uporabili naslednje raziskovalne metode:
– Pearsonov koeficient korelacije

Ko ugotavljamo povezanost in smer morebitne povezave dveh numeričnih
spremenljivk, lahko uporabimo Pearsonov koeficient korelacije, katerega vrednost je
lahko od –1 do +1. Povezanost spremenljivk je popolna pri obeh vrednostih. Stopnjo
povezanosti med dvema spremenljivkama lahko pojasnimo (Field, 2005):
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r = 0,10 – nizka povezanost
r = 0,30 – srednja povezanost
r = 0,50 – visoka povezanost

Pri tem je treba upoštevati še statistično pomembnost (p), ki mora za potrditev
povezave med dvema spremenljivkama biti (p < 0,05).

– Faktorska analiza

Pri proučevanju kompleksnih pojavov moramo pogosto upoštevati veliko
medsebojno odvisnih spremenljivk. V takih primerih uporabimo faktorsko analizo, ki
nam z uvedbo sintetičnih spremenljivk (faktorjev) zmanjša število spremenljivk
(Bastič, 2006).

V nadaljevanju naloge smo uporabili tehniko glavne osi. Tako smo izločili
dominantne faktorje. Primernost podatkov smo preverili s koeficientom asimetrije in
koeficientom sploščenosti. Zanesljivost vprašalnika vsake dimenzije organizacijske
klime in kategorije »zadovoljstvo« pa je bila preverjena s Cronbachovim
koeficientom α (alfa).

Smiselnost uporabe faktorske analize smo ugotavljali z Bartlettovim testom
sferičnosti. Z njim preizkušamo ničelno domnevo, da je osnovna korelacijska
matrika enaka matriki enote, kar pomeni, da odvisnost med opazovanimi
spremenljivkami ne obstaja. Velika vrednost te statistike govori v prid uporabe
faktorske analize. Poleg Bartlettovega testa sferičnosti se uporablja še Keiser-MeyerOlkinova statistika (KMO), ki temelji na primerjavi velikosti korelacijskih in
parcialnih korelacijskih koeficientov. Uporaba faktorske analize je smiselna pri
visoki vrednosti te statistike, to je pri vrednosti, ki je večja od 0,5 (Bastič, 2006).

39

– Analiza variance

Analizo variance (Anova) uporabimo, ko ţelimo med seboj primerjati tri ali več
neodvisnih skupin. Z analizo variance ugotavljamo, ali se aritmetične sredine treh ali
več skupin med seboj statistično pomembno razlikujejo (Klemenčič, 2005).

S post hoc testom (Games-Howell) smo iskali statistično značilne razlike med
posameznimi nivoji vodenja in posameznimi dimenzijami organizacijske klime.

4.2.2

Raziskovalni vzorec

Najprej smo predstavili vzorec sodelujočih iz organizacije X, ki ima 130 zaposlenih.
Sodelovalo je 59 posameznikov, od katerih je bila večina ţenskega spola (81,4 %),
kot je razvidno iz grafa št. 1. Število sodelujočih v anketi je doseglo 45,3 %.

Graf št. 1: Porazdelitev anketirancev po spolu

moški
ţenske

Iz grafa št. 2 oziroma preglednice št. 5 vidimo, da v organizaciji X prevladujejo
zaposleni z doseţeno univerzitetno izobrazbo in višjo. Teh je 40,7 %. Z nekaj več kot
27 % sledijo zaposleni s srednješolsko izobrazbo in s 15,3 % tisti, ki so dosegli
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visokošolsko izobrazbo. Najmanj zaposlenih ima poklicno izobrazbo, noben od
sodelujočih pa ni imel samo osnovnošolske izobrazbe.

Graf št. 2: Porazdelitev sodelujočih po stopnji izobrazbe

poklicna izobrazba
srednješolska izobrazba
višješolska izobrazba
visokošolska izobrazba
univerzitetna izobrazba in več

Graf št. 3: Prikaz strukture zaposlenih po starosti

do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
nad 50 let

Iz grafa št. 3 je razvidno, da je v organizaciji X največ starih nad 50 let. Najmanjša
skupina je skupina najmlajših, ki so stari do 30 let. Ostali dve starostni skupini sta
pribliţno enakovredno zastopani.
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Preglednica št. 5: Izobrazbena struktura sodelujočih
St. izobrazbe

Frekvenca

Odstotek

Veljavni %

Kumulativni %

Poklicna
izobrazba

2

3,4

3,4

3,4

Srednješolska
izobrazba

16

27,1

27,1

30,5

Višješolska
izobrazba

8

13,6

13,6

44,1

Visokošolska
izobrazba

9

15,3

15,3

59,3

Univerzitetna
izobrazba in
več

24

40,7

40,7

100,0

Skupaj

59

100,0

100,0

Graf št. 4: Raven v organizaciji

višji in srednji managerji

operativni vodje, izključno zadnji
nivo vodenja
samostojni strokovni kadri, ki pa
nimajo neposredno podrejenih
ljudi
izvajalci

Zaposleni so se opredelili tudi glede svoje ravni v organizaciji, kot vidimo v grafu
št. 4. Največ je samostojnega strokovnega kadra, sledijo izvajalci, najmanj pa je
višjega managementa in operativnih vodij. Iz preglednice št. 6 lahko sklepamo, da
so zaposleni na nek način pripadni organizaciji, saj je največ zaposlenih v skupini, ki
jo sestavljajo posamezniki z več kot dvajsetimi leti delovne dobe. Organizacija X
skrbi za revitalizacijo kadrov, saj je 22 % zaposlenih z manj kot dvema letoma
delovne dobe.
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Preglednica št. 6: Razpored zaposlenih po stažu
Staž v org.

Frekvenca

Odstotek

Veljavni %

Kumulativni %

Do 2 leti

13

22,0

22,0

22,0

Od 3 do 5 let

12

20,3

20,3

42,4

Od 6 do 10 let

12

20,3

20,3

62,7

Od 11 do 20
let

4

6,8

6,8

69,5

Nad 20 let

18

30,5

30,5

100

Skupaj

59

100,0

100,0

4.2.3

Postopki zbiranja podatkov

Vprašalnik je obseţen in v celoti zajema 85 spremenljivk, 60 od tega se jih nanaša na
dimenzije organizacijske klime. Dimenzij je 12 in vsaka vsebuje 5 trditev, medtem
ko 11 trditev tvori kategorijo »zadovoljstvo«.

Apriornim dimenzijam organizacijske klime so dodana še Primerjalna vprašanja, ki
vsebujejo primerjavo organizacije v slovenskem prostoru in v globalnem prostoru in
Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na organizacijske sisteme, in sicer sistem
nagrajevanja in kaznovanja, sistem napredovanja ter sistem informiranja in
komuniciranja (Biro-Praxis, 2012).

Pri posameznih trditvah je anketiranec podal stopnjo soglasja. Bolj ko je anketiranec
soglašal s posamezno trditvijo, višjo številko v razporeditvi od 1 do 5 je obkroţil.
Vprašalnik je zelo obseţen in je bil v organizacijo X podan v pisni obliki. Njegovo
izpolnjevanje je potekalo od 3. 6. 2012 do 5. 9. 2012. Tako pridobljene podatke smo
obdelali s programoma SPSS in Excel. Treba je poudariti še, da je bilo od 130
anketnih listov, kolikor je vseh zaposlenih v organizaciji X, vrnjenih 59. Vsi vrnjeni
anketni listi so bili pravilno izpolnjeni.
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4.3 Osnovna statistika dimenzij organizacijske klime

– Odnos do kakovosti

Zaposleni v organizaciji X se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela, pri tem se
vsak po svoji moči trudi prispevati k doseganju standardov kakovosti. Iz tega izhaja
zavedanje, da sta enako pomembna tako kakovost kakor tudi kvaliteta.

Najslabše je bila ocenjena trditev »Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in
cilje kakovosti«. Celotna dimenzija je dosegla povprečno ceno 3,6.

Graf št. 5: Odnos do kakovosti
Kakovost in količina dela sta pri nas enako
pomembni
Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost svojega
dela
Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in
cilje kakovosti
Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje
cenjene stranke
Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju
standardov kakovosti
3

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

– Inovativnost, iniciativnost

Inovativnost je v organizacijah zelo zaţelena. Zaposleni v organizaciji X se zavedajo
nujnosti sprememb, saj je to najbolje ocenjena spremenljivka. Iz grafa št. 6 je
razvidno še, da druga najbolje ocenjena spremenljivka kaţe na sprejemljivost
morebitnih napak, ki se pojavijo med preizkušanjem novih načinov dela. Celotna
dimenzija je bila ocenjena s 3,48, najslabše ocenjena spremenljivka pa kaţe na to, da
zaposleni niso preveč naklonjeni tveganju, ki ga prinašajo nove pobude.
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Graf št. 6: Inovativnost, iniciativnost

Naše izdelke in storitve stalno posodabljamo
Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za
uveljavitev svojih pobud
Napake med preizkušanjem novih načinov dela so v
naši organizaciji sprejemljive
V organizacji se pričakuje, da predloge za
izboljšave dajejo vsi, ne le naši vodje
Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti
sprememb
0

1

2

3

4

– Motivacija in zavzetost

Aritmetična sredina obravnavane dimenzije je 3,47. V organizaciji X so zaposleni
pripravljeni na dodaten napor, kadar se to od njih zahteva. Dobro opravljeno delo
vodje opazijo in cenijo, vendar pa to ne velja popolnoma za nivo organizacije.
Podobno je bila ocenjena dimenzija »pripadnost organizaciji«, in sicer s 3,46. Iz
grafa št. 8 je razvidno še, da se zaposleni najbolj zavedajo varnosti svoje zaposlitve.

Graf št. 7: Motivacija in zavzetost

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro
opazi in je pohvaljen
Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten
napor, kadar se to pri delu zahteva
Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za delo
V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno
delo
V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve
glede delovne uspešnosti
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
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– Pripadnost organizaciji

Graf št. 8: Pripadnost organizaciji
Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o
njej
Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji
Zaposlitev v
zagotovljena

naši

organizaciji

je

varna

oz.

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi
poslovnih teţav zniţala plača
Naša organizacija ima velik ugled v okolju

2,9

3

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

– Notranji odnosi

»V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev« je najbolje ocenjena trditev
dimenzije »notranji odnosi«, najslabše pa trditev, ki se nanaša na zaupanje v
organizaciji X, vendar kljub temu zaposleni bolj sodelujejo, kot tekmujejo.
Dimenzija ima skupno povprečno oceno 3,33.

Graf št. 9: Notranji odnosi

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj
sodelujemo, kot pa tekmujemo
Odnosi med zaposlenimi so dobri
Ljudje v naši organizaciji si medsebojno zaupamo
Konflikte rešujemo v skupno korist
V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6
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– Vodenje
Graf št. 10: Vodenje

V naši
vodenje

organizaciji

odpravljamo

Vodje nas spodbujajo k
odgovornosti za svoje delo

ukazovalno

sprejemanju

večje

Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela
Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje
delo
Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega
dela
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Trditev »Zaposleni so samostojni pri opravljanju svojega dela« je najbolje ocenjena
trditev dimenzije, ki se nanaša na vodenje. Glede na izobrazbeno strukturo
zaposlenih, v kateri prevladujejo posamezniki z najmanj univerzitetno izobrazbo, je
to nekako pričakovano. V tem kontekstu je prav tako pričakovana visoka ocena
trditve »V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje«, kot vidimo v grafu
št.10. Dimenzija organizacijske klime, ki se nanaša na vodenje, je tako dobila
povprečno skupno oceno 3,56. Najniţjo oceno je dobila trditev »Nadrejeni
sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo«.

– Strokovna usposobljenost in učenje
Dimenzija »strokovna usposobljenost in učenje« je bila med vsemi, ki so bile
predmet obravnave v tej nalogi, najbolje ocenjena. Povprečna ocena vseh petih
trditev je bila 3,64. Visoko izobraţeni posamezniki v organizaciji X se zavedajo
pomena znanja, zato je tudi najbolje ocenjena trditev »Zaposleni se učimo drug od
drugega«. Tako ne preseneča tudi druga najbolje ocenjena trditev »Pri nas so
zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo«, kot vidimo v grafu št. 11.
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Graf št. 11: Strokovna usposobljenost in učenje

Sistem usposabljanja je dober
Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za
svoje delo
Organizacija
nudi
zaposlenim
usposabljanje za dobro opravljanje dela

potrebno

Zaposleni se učimo drug od drugega
Pri usposabljanju se upoštevajo tudi ţelje zaposlenih

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

– Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev

Kljub nekoliko nizki izračunani aritmetični sredini dimenzije 3,41, ki se nanaša na
poznavanje poslanstva, je trditev »Naša organizacija ima jasno oblikovano
poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in delovanja«, zajeta v celotnem sklopu prej
omenjene dimenzije, v organizaciji X dobila visoko oceno zaposlenih. Poznavanje
poslanstva in vizije je za zaposlene zelo pomembno, usmerja njihov pogled v
prihodnost, jim pokaţe cilj, ki ga bo treba doseči, in jih tako motivira.

Graf št. 12: Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev

Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje
Pri zastavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi
ostali zaposleni
Politika in cilji organizacije so jasni vsem
zaposlenim
Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo
– dolgoročni razlog obstoja in delovanja
Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno
zastavljeni
0

1

2

3

4

5
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– Organiziranost

Najbolje ocenjena trditev dimenzije »organiziranost« je »Zaposleni imajo jasno
predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu«, najslabše pa »V organizaciji so
pristojnosti in odgovornosti na vseh ravneh medsebojno uravnoteţene«. Aritmetična
sredina celotne dimenzije je 3,32.

Graf št. 13: Organiziranost
Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih
pričakuje pri delu
Zaposleni razumemo svoj poloţaj v organizacijski
shemi
V naši organizaciji so zadolţitve jasno opredeljene
Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno
V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti
medsebojno uravnoteţene na vseh ravneh
2,7 2,8 2,9

3

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

– Notranje komuniciranje in informiranje

Graf št. 14: Notranje komuniciranje in informiranje

Delovni sestanki so redni
V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo
sproščeno, prijateljsko in enakopravno.
Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro
opravljanje našega dela
O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj
informacij
Vodstvo posreduje informacije na razumljiv način

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
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Aritmetična sredina dimenzije »notranje komuniciranje in informiranje« je 3,48. Da
vodstvo posreduje informacije na razumljiv način, vidimo iz grafa št. 14. Delovni
sestanki so redni, vzdušje v organizaciji pa je sproščeno, prijateljsko in enakopravno.

– Nagrajevanje

Graf št. 15: Nagrajevanje
Zaposleni prejemajo plačo, ki je vsaj enakovredna
ravni plač na trţišču
Razmerja med plačami v organizaciji so ustrezna
Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi
ustrezno stimulirani
Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja
oziroma kazen
Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih
ciljih in standardih
0

1

2

3

4

Prišli smo do najslabše ocenjene dimenzije, ovrednotene z oceno 2,84. Nagrajevanje
je zelo pomembno tako v vsakdanjem ţivljenju kot v organizaciji, kjer smo
zaposleni. Vpliva na motivacijo zaposlenih, na odnose v organizaciji, na fluktuacijo
itd. Iz grafa št. 15 vidimo, da so najmanjšo stopnjo soglasja dobile trditve, ki se
nanašajo na sankcije za slabo opravljeno delo in stimulacijo za tiste, ki več delajo.

– Razvoj kariere

Trditev »Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim« je najbolje ocenjena v
celotni dimenziji, ki zajema trditve, ki se nanašajo na razvoj kariere. Lahko trdimo
tudi, da so zaposleni deloma zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem.

Dimenzija »razvoj kariere« je z rezultatom 3,14 druga najslabše ocenjena dimenzija.
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Graf št. 16: Razvoj kariere

Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z
dosedanjim osebnim razvojem
Zaposleni na vseh ravneh imamo realne moţnosti za
napredovanje
Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da
najboljši zasedejo najboljše poloţaje
Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike
Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim
0

1

2

3

4

V nadaljevanju smo v preglednici št. 7 predstavili primerjavo med rezultati
organizacije X-2012 in SiOK-2010.

Najslabše

ocenjene

dimenzije

organizacijske

klime

organizacije

X

so:

»nagrajevanje«, »razvoj kariere«, »organiziranost« in »notranji odnosi«. Za
omenjene dimenzije so ob upoštevanju preostalih ugotovitev predstavljeni predlogi
za njihovo izboljšanje. Raziskava SiOK na veliko večjem vzorcu pa je pokazala, da
so to: »nagrajevanje«, »razvoj kariere«, »notranje komuniciranje in informiranje« ter
»organiziranost«.

Omeniti je treba še najbolje ocenjene postavke. V organizaciji X sta to kategorija
»zadovoljstvo« in dimenzija organizacijske klime »strokovna usposobljenost in
učenje«, medtem ko sta pri raziskavi SiOK to »odnos do kakovosti« in »inovativnost
in iniciativnost«.
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Preglednica št. 7: Rezultati po dimenzijah med SiOK in organizacijo X
SiOK
2010

Organizacija X
2012

Razlika

Strokovna usposobljenost in učenje

3,23

3,64

+ 0,41

Inovativnost in iniciativnost

3,54

3,48

- 0,06

Motivacija in zavzetost

3,43

3,46

+ 0,03

Odnos do kakovosti

3,67

3,6

- 0,07

Pripadnost organizaciji

3,36

3,47

+ 0,11

Notranji odnosi

3,27

3,33

+ 0,06

Vodenje

3,28

3,56

+ 0,28

Notranje komuniciranje in
informiranje

3,05

3,48

+ 0,43

Organiziranost

3,18

3,32

+ 0,14

Poznavanje poslanstva in vizije in
ciljev

3,20

3,41

+ 0,21

Razvoj kariere

2,74

3,14

+ 0,40

Nagrajevanje

2,74

2,84

+ 0,10

Zadovoljstvo

3.46

3,85

+ 0,39

DIMENZIJA

V organizaciji X sta le dve dimenziji, ki sta slabše ocenjeni od ţe omenjene raziskave
SiOK. Ti dimenziji sta »inovativnost in iniciativnost« ter »odnos do kakovosti«. Vse
ostale so ocenjene z višjo povprečno oceno, vključno s kategorijo »zadovoljstvo«.
Največja razlika pri dimenziji »strokovna usposobljenost in učenje« v korist
raziskave, opravljene v organizaciji X, je kar 0,41.
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5

Rezultati raziskave

Zanesljivost vprašalnika za vsak sklop trditev o posamezni dimenziji organizacijske
klime in kategorije »zadovoljstvo« smo najprej preverili s Cronbachovim
koeficientom α (alfa), katerega vrednost je lahko od 0 od 1. Ko je vrednost
koeficienta nad 0,8, govorimo o visoki zanesljivosti vprašalnika. V primeru, ko je
njegova vrednost med 0,6 in 0,8, je vprašalnik še vedno dovolj zanesljiv. V
preglednici št. 8 vidimo, da je α 0,842. Torej je sklop trditev, ki se nanašajo na
zadovoljstvo zaposlenih, visoko zanesljiv.

Preglednica št. 8: Cronbachov koeficient α (alfa) za kategorijo »zadovoljstvo«
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,842

11

V preglednici št. 9 vidimo, da gre za srednje zanesljiv sklop trditev dimenzije
»inovativnost, iniciativnost«, saj je α 0,767.

Osnovni vprašalnik smo namreč

razdelili na 12 sklopov – dimenzij, tako smo naredili test zanesljivosti za vsak sklop
trditev posebej.

Ostale tabele za vsako posamezno dimenzijo so dodane v prilogi. Njihove vrednosti
α pa so v razponu od 0,6 do 0,9. Torej lahko zaključimo, da so vsi sklopi trditev
dovolj zanesljivi.
Preglednica št. 9: Cronbachov koeficient α (alfa) dimenzije »inovativnost,
iniciativnost«
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,767

5
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Preglednica št. 10: Koeficienta
»inovativnost, iniciativnost«

asimetrije

sploščenosti

in

dimenzije

Zaposleni v naši

V organizaciji se

Napake med

Zaposleni smo

Naše izdelke

organizaciji se

pričakuje, da

preizkušanjem

pripravljeni

in storitve

zavedamo nujnosti

predloge za

novih načinov

prevzeti tveganje

stalno

sprememb

izboljšave dajejo

dela so v naši

za uveljavitev

posodabljamo

vsi, ne le naši

organizaciji

svojih pobud

vodje

sprejemljive

Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,93

3,34

3,61

3,27

3,29

Skewness

-,437

-,191

-,770

,219

,201

,311

,311

,311

,311

,311

-,628

-,294

,617

-,948

,212

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

2

1

1

2

1

Maximum

5

5

5

5

5

N

Std. Error of
Skewness
Kurtosis
Std. Error of
Kurtosis

V preglednici št. 10 vidimo, da vrednosti koeficientov asimetrije kaţejo na pribliţno
normalno porazdelitev. Tudi koeficienti sploščenosti dimenzije »inovativnost,
iniciativnost« nakazujejo pribliţno normalno porazdelitev.

Vrednosti koeficientov asimetrije (Skewness) in sploščenosti (Kurtosis) morajo biti
med – 2 in + 2, da so podatki primerni za faktorsko analizo.

Vsi sklopi trditev za posamezne dimenzije so imeli koeficiente asimetrije in
koeficiente sploščenosti v prej omenjenem območju. Zaradi večje preglednosti
naloge so dodani v prilogi.
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5.1

Testiranje hipotez

S prvo hipotezo smo ugotavljali, ali so medsebojni odnosi v organizaciji X povezani
z zaupanjem.

H1 – Dobri medsebojni odnosi v organizaciji X so povezani z visoko stopnjo
zaupanja. Hipoteza je potrjena.

Preglednica št. 11: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije med trditvama
»Odnosi med zaposlenimi so dobri« in »Ljudje v naši organizaciji si medsebojno
zaupamo«

Odnosi med zaposlenimi so dobri

Ljudje v naši organizaciji
medsebojno zaupamo

si

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Odnosi med
zaposlenimi so
dobri
1
59
,558(**)
,000
59

Ljudje v naši
organizaciji si
medsebojno
zaupamo
,558(**)
,000
59
1
59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Med trditvama »Odnosi med zaposlenimi so dobri« in »Ljudje v naši organizaciji si
medsebojno zaupamo« znaša Pearsonov korelacijski koeficient 0,558 in ima skoraj
ničelno stopnjo značilnosti. Povezava med spremenljivkama je močna. Lahko
zaključimo, da so medsebojni odnosi tem boljši, čim večje je medsebojno zaupanje.

Z drugo hipotezo smo iskali stopnjo povezave med trditvama o zadovoljstvu z delom
in nadrejenimi.

Tretja hipoteza se je nanašala na zavzetost zaposlenih in učinkovitost organizacije.
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H2 – Med zadovoljstvom z delom in postopki nadrejenih uslužbencev obstaja
povezava. Hipoteza je potrjena.

Preglednica št. 12: Izračun Pearsonovega koeficienta med trditvama
»Zadovoljstvo z delom« in »Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim«

Zadovoljstvo z delom

Pearson Correlation

Zadovoljstvo z
delom
1

Sig. (2-tailed)

,000

N
Zadovoljstvo z neposredno
nadrejenim

Zadovoljstvo z
neposredno
nadrejenim
,458(**)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

59

59

,458(**)

1

,000

N

59

59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Med trditvama »Zadovoljstvo z delom« in »Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim«
znaša Pearsonov korelacijski koeficient 0,458 in ima skoraj ničelno stopnjo
značilnosti. Povezava med njima je srednje visoka. Prav tako vidimo, da je
zadovoljstvo ljudi z delom tem večje, čim bolj so zaposleni zadovoljni z neposredno
nadrejenim.

H3 – Med zavzetostjo za svoje delo in učinkovitostjo organizacije obstaja
povezava. Hipoteza je potrjena.

Preglednica št. 13: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije med trditvama
»Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za delo« in »Naša organizacija je
učinkovita«

Zaposleni
v
naši
organizaciji smo zavzeti za
delo
Naša organizacija je
učinkovita

Zaposleni v naši
organizaciji smo
zavzeti za delo
1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

59
,328(*)
,011
59

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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Naša organizacija je
učinkovita
,328(*)
,011
59
1
59

V preglednici št. 13 vidimo, da Pearsonov koeficient med trditvama »Zaposleni v
naši organizaciji smo zavzeti za delo« in »Naša organizacija je učinkovita« znaša
0,328 in je značilen z 0,05 stopnjo značilnosti. Povezava med njima je srednje
visoka.

Sklepamo lahko, da je njihova organizacija tem bolj učinkovita, čim bolj so
zaposleni zavzeti pri svojem delu.

5.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja
Pri obeh raziskovalnih vprašanjih je bilo v ospredju dejstvo, da spremenljivka z
največjo varianco najbolj »vpliva« na ostale spremenljivke. Prvo postavljeno
raziskovalno vprašanje je:

1. Kako vpliva organizacijska klima na zadovoljstvo zaposlenih v
obravnavani organizaciji?

Glede na samo obliko vprašalnika za posamezne dimenzije organizacijske klime smo
pričakovali, da bo prvi faktor pojasnjeval dovolj veliko skupno variabilnost v večini
dimenzij organizacijske klime. Spremenljivka z največjo varianco ima, kot je bilo ţe
omenjeno, namreč največji vpliv na ostale komponente.

Najprej si v preglednici št. 14 oglejmo KMO in Bartlettov test sklopa trditev o
zadovoljstvu. Vrednost signifikance v preglednici je manjša od 0,05, zato so podatki
ustrezni. Prav tako je vrednost KMO večja od 0,5, zato lahko trdimo, da je uporaba
faktorske analize smiselna.
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Preglednica št. 14: KMO in Bartlettov test kategorije »zadovoljstvo«
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

df

,797
267,579
55

Sig.

,000

Preglednica št. 15: KMO in Bartlettov test dimenzije »vodenje«
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,598
48,419
10

Sig.

,000

V preglednici št. 15 vidimo KMO in Bartlettov test sklopa trditev za dimenzijo
»vodenje«. Podatki so ustrezni, saj je signifikanca manjša od 0,05, vrednost KMO pa
je 0,598, kar prav tako kaţe na smiselnost uporabe faktorske analize. KMO in
Bartlettovi testi ostalih dimenzij organizacijske klime se nahajajo v prilogi. Vrednosti
ostalih testov so pokazale, da so tudi podatki za ostale dimenzije organizacijske
klime ustrezni.

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali povezave med posameznimi
dimenzijami organizacijske klime in kategorijo »zadovoljstvo«. S faktorsko analizo
se najprej izločijo faktorji, ki pojasnjujejo odločilni del skupne variabilnosti
elementov posamezne dimenzije organizacijske klime. Prav tako smo s faktorsko
analizo poskušali zmanjšati število komponent kategorije »zadovoljstvo«. Faktorsko
analizo smo v vseh primerih izvedli postopoma in rešitve pregledovali.

V preglednici št. 16 vidimo vrednosti variance, ki so pojasnjene z izločenimi faktorji.
Vidimo, da prvi faktor pojasnjuje 35,6 % skupne variance trditev kategorije
»zadovoljstvo«. Izločeni faktor pojasnjuje več kot 30 % skupne variabilnosti prej
omenjene kategorije, kar zadostuje za nadaljnjo statistično obdelavo.
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Preglednica št. 16: Celotna varianca kategorije »zadovoljstvo«
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

4,465

40,588

40,588

3,919

35,624

35,624

2

1,740

15,820

56,409

3

1,003

9,114

65,523

4

,865

7,862

73,385

5

,706

6,414

79,798

6

,582

5,295

85,094

7

,527

4,792

89,885

8

,441

4,005

93,890

9

,295

2,678

96,568

10

,199

1,806

98,374

11

,179

1,626

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

V preglednici št. 17 vidimo, da izločeni faktor pojasnjuje 30,6 % skupne variance
dimenzije »vodenje«. Izločeni faktor pojasnjuje več kot 30 % skupne variabilnosti
omenjene »kategorije« in dominantno predstavlja ostale »indikatorje« dimenzije.
Preostale izločene faktorje, ki sedaj predstavljajo vsako celotno posamezno
dimenzijo organizacijske klime, smo umestili v prilogo. Vsi posamezno izločeni
faktorji predstavljajo več kot 30 % skupne variance posamezne dimenzije.

Preglednica št. 17: Celotna varianca dimenzije »vodenje«
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,119

42,387

42,387

1,531

30,629

30,629

2

1,048

20,954

63,342

3

,866

17,324

80,666

4

,611

12,224

92,890

5

,356

7,110

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

V nadaljevanju smo preverjali povezavo med izločenim faktorjem kategorije
»zadovoljstvo« in faktorjem dimenzije »vodenje«. Tako smo preverili povezave s
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Pearsonovim koeficientom med faktorji vseh dimenzij organizacijske klime in
faktorjem »zadovoljstvo«. Na osnovi prvega raziskovalnega vprašanja je bila
oblikovana četrta hipoteza.

H4 – Med organizacijsko klimo v organizaciji X in zadovoljstvom zaposlenih
obstaja povezava. Hipoteza je potrjena.

Preglednica št. 18: Pearsonov koeficient med faktorjem »zadovoljstvo« in
faktorjem »vodenje«

REGR factor zadovoljstvo 1 for

Pearson Correlation

analysis 1

Sig. (2-tailed)

REGR factor

REGR factor

zadovoljstvo 1 for

vodenje 1 for

analysis 1

analysis 2
,572**

1

,000

N

59

REGR factor vodenje 1 for

Pearson Correlation

analysis 2

Sig. (2-tailed)

,572

59
**

1

,000

N

59

59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Med faktorjema »zadovoljstvo« in »vodenje« znaša Pearsonov korelacijski
koeficient 0,572 in ima skoraj ničelno stopnjo značilnosti. Povezava med faktorjema
je močna. Ostali izračuni med faktorjem »zadovoljstvo« in faktorji preostalih
dimenzij organizacijske klime so podani v prilogi.

Omeniti je treba, da je povezava med vsemi faktorji posameznih dimenzij in
faktorjem »zadovoljstvo« pozitivna.

Če povzamemo rezultate celotnega sklopa izračunov Pearsonovih koeficientov med
faktorjem »zadovoljstvo« in faktorji v preglednici št. 19, ki predstavljajo dimenzije
organizacijske klime, vidimo, da je razen v enem primeru ugotovljena močna
povezanost med kategorijo »zadovoljstvo« in posameznimi dimenzijami
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organizacijske klime. Lahko trdimo, da sta organizacijska klima in zadovoljstvo
zaposlenih resnično prepletena.

Preglednica št. 19: Rezultati Pearsonovih koeficientov med faktorji vseh
posameznih dimenzij organizacijske klime in faktorjem »zadovoljstvo«
FAKTOR

Zadovoljstvo
r =,572**
r =,585**
r =,701**
r =,657**
r =,500**
r =,667**
r =,400**
r =,706**
r =,711**
r =,596**
r =,597**
r =,626**

vodenje
strokovna usposobljenost in učenje
razvoj kariere
pripadnost organizaciji
poznavanje poslanstva, vizije in ciljev
organiziranost
odnos do kakovosti
notranji odnosi
notranje komuniciranje in informiranje
nagrajevanje
motivacija in zavzetost
inovativnost, iniciativnost
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Tako lahko zaključimo, da klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, boljša klima v
organizaciji zagotavlja namreč večje zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji X.

Drugo postavljeno raziskovalno vprašanje se glasi:

2. Kakšna je vloga vodstva pri ustvarjanju pozitivne organizacijske klime v
organizaciji X?

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju smo tako iskali statistično značilne razlike med
posameznimi nivoji vodenja v okviru vsake posamezne dimenzije organizacijske
klime. Zaradi nehomogenosti varianc smo uporabili post hoc test Games-Howell.
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Preglednica št. 20: Statistično značilne razlike med skupinami »raven v
organizaciji« glede faktorja »odnos do kakovosti«
Dependent Variable: REGR factor odnos do kakovosti 1 for analysis 8
Games-Howell
(I) Raven v
organizaciji

(J) Raven v organizaciji

Mean
Difference

Std. Error

Sig.

(I-J)

95 % Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

,70132330

,55207513

-1,2947276

2,6973742

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

,04905891

,53198812 1,000 -1,9793512

2,0774690

izvajalci

-,31555703

,57247637

,943

-2,2867310

1,6556169

višji in srednji managerji

-,70132330

,55207513

,614

-2,6973742

1,2947276

operativni vodje, samostojni strokovni kadri,
izključno zadnji ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi
nivo vodenja

-,65226439

,24667739

,079

-1,3670125

,0624837

izvajalci

-1,01688033

,32491163

,023

-1,9163100

-,1174506

višji in srednji
managerji

samostojni
strokovni kadri,
ki pa nimajo
neposredno
podrejenih ljudi

izvajalci

*

,614

višji in srednji managerji

-,04905891

,53198812 1,000 -2,0774690

1,9793512

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

,65226439

,24667739

,079

-,0624837

1,3670125

izvajalci

-,36461594

,28946844

,596

-1,1561718

,4269400

višji in srednji managerji

,31555703

,57247637

,943

-1,6556169

2,2867310

,32491163

,023

,1174506

1,9163100

,28946844

,596

-,4269400

1,1561718

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

1,01688033

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

,36461594

*

*. The mean difference is significant at the 0.05 level

Iz preglednice št. 20 lahko ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike med
skupino »operativni vodje, izključno zadnji nivo vodenja« in skupino »izvajalci« v
okviru dimenzije »odnos do kakovosti« ob tveganju s stopnjo 0,05. Statistično
značilnih razlik »med posameznimi nivoji vodenja in preostalimi dimenzijami
organizacijske klime« pa nismo zaznali. Preostali rezultati so podani v prilogi.

Iz drugega raziskovalnega vprašanja je bila oblikovana še peta hipoteza.
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H5 – V organizaciji X obstajajo razlike pri definiranju organizacijske klime
glede na nivo vodenja. Hipoteza je zavrnjena.

Preglednica št. 21: Analiza spremenljivke »raven v organizaciji« in faktorja
»odnos do kakovosti«
ANOVA
REGR factor odnos do kakovosti 1 for analysis 8
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

5,766

3

1,922

2,516

,068

Within Groups

42,015

55

,764

Total

47,781
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V preglednici št. 21 je vrednost stopnje značilnosti 0,068, kar pomeni, da razlike med
variancami vseh prej obravnavanih skupin v preglednici št. 20 niso statistično
pomembne (F = 2,516, p > 0,05).

Preglednica št. 22: Pregled rezultatov analiz vseh posameznih dimenzij
organizacijske klime in spremenljivke »raven v organizaciji«
SPREMENLJIVKA

Raven v organizaciji

FAKTOR
vodenje
strokovna usposobljenost in učenje
razvoj kariere
pripadnost organizaciji
poznavanje poslanstva, vizije in ciljev
organiziranost
odnos do kakovosti
notranji odnosi
notranje komuniciranje in informiranje
nagrajevanje
motivacija in zavzetost
inovativnost, iniciativnost

F
,261
,714
,524
,145
1,267
,743
2,516
1,024
,285
1,089
2,307
,572

p
,853
,548
,668
,933
,295
,531
,068
,389
,836
,361
,087
,636

Če povzamemo vrednosti stopenj značilnosti v preglednici št. 22, ki se nanašajo na
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vse dimenzije organizacijske klime, in spremenljivko »raven v organizaciji«, vidimo,
da niso manjše od 0,05.
Tako ne moremo trditi, da obstajajo razlike pri definiranju organizacijske klime med
zaposlenimi v organizaciji X glede na nivo vodenja, lahko pa potrdimo, da je vloga
vodstva pri ustvarjanju pozitivne organizacijske klime enotna.
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6 Interpretacija in razprava
Rezultat empiričnega dela nam je pokazal, da med zaupanjem in dobrimi
medsebojnimi odnosi v organizaciji X obstaja močna povezava. Zaupanje med
zaposlenimi omogoča hitrejše reševanje konfliktov, omogoča sodelovanje in širjenje
znanja v organizaciji. V tem kontekstu je treba omeniti zlasti odnos med posamezniki
in neposredno nadrejenimi. Če zaposleni zaupajo nadrejenim, to zagotovo vpliva na
raven zadovoljstva v organizaciji. Večja je stopnja zaupanja, boljše medsebojne
odnose lahko pričakujemo v organizaciji.

Zaposleni v organizaciji X menijo, da je njihovo zadovoljstvo z delom povezano z
ravnanjem neposredno nadrejenih. Na zadovoljstvo z delom posameznika vpliva več
dejavnikov: osebni cilji, ki jih zasleduje, uspešnost delovnih rezultatov, sama narava
dela itd. Glede na najslabše ocenjene trditve dimenzije »vodenje« svetujemo vodjem
v organizaciji X, naj bodo bolj samokritični in naj se s podrejenimi več pogovarjajo o
rezultatih dela.

S četrto hipotezo smo potrdili močno povezanost organizacijske klime in
zadovoljstva zaposlenih v organizaciji X ter dokazali, da organizacijska klima vpliva
na zadovoljstvo zaposlenih. Tako lahko pričakujemo, da se bosta po uveljavitvi
predlaganih ukrepov, ki so predstavljeni v nadaljevanju, izboljšala tako
organizacijska klima kot zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji X.

Organizacijsko klimo oblikujejo vsi zaposleni v organizaciji. V obravnavani
organizaciji so zaposleni razdeljeni na štiri hierarhične ravni. Zanimalo nas je, ali
obstajajo razlike med njimi pri oblikovanju oziroma definiranju organizacijske
klime. Razlik med skupinami zaposlenih, ki predstavljajo različne ravni vodenja v
organizaciji, nam ni uspelo dokazati.

Zavzetost zaposlenih je pomemben element uspešnega podjetja. Organizacije z
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zavzetimi posamezniki navadno dosegajo večjo inovativnost, njihovi zaposleni so
pripravljeni na večje napore in beleţijo manjšo fluktuacijo. Povezanost med
učinkovitostjo organizacije X in zavzetostjo zaposlenih so potrdili tudi anketiranci iz
omenjene organizacije, ki so sodelovali v raziskavi. Menijo še, da bo njihova
organizacija tem bolj učinkovita, čim bolj bodo zavzeti pri svojem delu.

V empiričnem delu smo definirali še najslabše ocenjene dimenzije organizacijske
klime: »razvoj kariere«, »nagrajevanje«, »organiziranost« in »notranje odnose«. V
nadaljevanju sledijo predlogi izboljšav za posamezne dejavnike organizacijske klime.

– Razvoj kariere

Dve najslabše ocenjeni trditvi, ki sestavljata omenjeno dimenzijo organizacijske
klime, sta bili: »Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo
najboljše poloţaje« in »Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike«.

Čeprav trditvi

»Zadovoljstvo z moţnostjo napredovanja« in »Zadovoljstvo s

statusom v organizaciji« sodita v kategorijo »zadovoljstvo«, ju lahko omenimo na
tem mestu. Trditvi sta med najslabše ocenjenimi v kategoriji »zadovoljstvo«.

Organizacija X je del javne uprave, v kateri je mogoče tako vertikalno kot
horizontalno napredovanje na zahtevnejše delovno mesto.

Razvoj kariere je za posameznika zelo pomemben, saj pomeni nagrado za uspešno
minulo delo, posameznika motivira in kaţe njegov osebni in strokovni napredek. Po
septembru l. 2008 se pri napredovanju v javni upravi upošteva le še delovna
uspešnost posameznika, medtem ko je prejšnja ureditev dopuščala tudi napredovanje
glede na zbrane točke, ki jih je prineslo dodatno usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenega (Novak, 2009).
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Po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list Republike Slovenije [Ul
RS], 2009) ima pri ocenjevanju delovne uspešnosti diskrecijsko pravico vodilni. Zato
je potrebna ustrezna usposobljenost vodij, ki to ocenjevanje izvajajo. Sistem sicer ob
ustrezni delovni uspešnosti omogoča napredovanje vsaka tri leta, prav tako je bolj
naklonjen starejšim delavcem, ki lahko doseţejo višjo plačo laţe kot mladi in
ustvarjalni posamezniki.

Izboljšanje te dimenzije organizacijske klime je mogoče z dodatnim usposabljanjem
vodij, ki izvajajo ocenjevanje delovne uspešnosti. Le tako bo doseţeno njeno
nepristransko ocenjevanje. Ena izmed najodgovornejših nalog vodilnega je tudi
prepoznavanje in vzgajanje naslednikov. Pri tem je treba razmišljati dolgoročno, saj
so vodstvene kompetence povezane z organizacijsko kulturo.

Kot smo videli v teoretičnem delu, sta organizacijska kultura in klima med seboj
povezani. Tako izberemo naslednika, katerega vodenje se najbolj prilagaja
specifičnim lastnostim organizacije. Mentorstvo naj prevzame najsposobnejši
manager, po potrebi tudi odhajajoči, ki na svojega naslednika prenese znanje in
izkušnje. Pri vzgoji naslednika je nujno neprestano spremljati napredek kandidata in
izboljševati šibke točke njegovih kompetenc.

V vsakem primeru je treba s pomočjo kadrovske sluţbe vzpostaviti učinkovit sistem
mentorstva in nasledstva. Če bo za naslednika vedno pravočasno izbran najboljši
kandidat, bo to vplivalo na zadovoljstvo zaposlenih oziroma na izboljšanje dimenzije
»razvoj kariere« v sklopu organizacijske klime.

– Nagrajevanje

Nagrajevanje javnih usluţbencev je povezano z njihovim napredovanjem, to pomeni,
da noben napredek zaposlenega ne sme biti spregledan, temveč ustrezno ocenjen in
pohvaljen. Vodja pa mora narediti učinkovit načrt sistema nagrajevanja, saj
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pripomore k najboljšemu zadovoljstvu usluţbenca. Načrt sistema nagrajevanja je
učinkovit, če smo popolnoma prepričani, da je vanj vključena strategija nagrajevanja
in jo bo mogoče doseči s postavljenimi cilji. Posebno pozornost kaţe namenjati
učinkom, ki jih bo imel sistem nagrajevanja na vedenje posameznikov in
organizacijo kot celoto (Lipičnik,1998).

Nagrajevanje javnih usluţbencev je torej povezano z njihovim napredovanjem. Treba
je omeniti, da je v času anketiranja začel veljati Zakon za uravnoteţenje javnih
financ (Uradni list Republike Slovenije [Ul RS], 2012), in sicer 31. 5. 2012. Tako so
se osnovne plače javnih usluţbencev linearno zniţale za 8 %, odpravljena pa so bila
tudi določena nesorazmerja. Zakon je s seboj prinesel še spremembe na področju
nagrajevanja delovne uspešnosti in napredovanja. V letu 2013 se bo tako izplačevala
le delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, in sicer pod določenimi
pogoji. Kljub temu menimo, da to ni vzrok za tako nizko oceno dimenzije
»nagrajevanje«.

Zaposleni vidijo največje slabosti te dimenzije tudi v tem, da se slabo delo ne
sankcionira in da se neustrezno nagrajuje tiste, ki so z delom bolj obremenjeni.
Lahko dodamo še, da je bila trditev »Zadovoljstvo s plačo« v kategoriji
»zadovoljstvo« najslabše ocenjena.

Glede na to, da je izobrazbena raven v organizaciji X dokaj visoka, je treba
zaposlenim ponuditi nove moţnosti izobraţevanja in jih tako motivirati. Nekatere pa
bo motivirala ţe pohvala za dobro opravljeno delo, ki bo izrečena ob pravem času.
Najbolj obremenjene bo treba pravično nagraditi, pa tudi sankcionirati tiste, ki pri
delu ne dosegajo pričakovanih rezultatov. Seznanitev posameznikov z oceno njihove
delovne uspešnosti ter predstavitev moţnosti izobraţevanja se lahko opravi med
izvedbo letnih razgovorov. Predstavitev rezultatov raziskave vsem zaposlenim naj se
opravi čim prej.
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– Organiziranost

Trditvi obravnavane dimenzije »V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti
medsebojno uravnoteţene na vseh ravneh« in »Odločitve naših vodij se sprejemajo
pravočasno« sta bili najslabše ocenjeni. Za dimenzijo »organiziranost« predlagamo
kot rešitev vpeljavo sestankov, ki bi se izvajali po potrebi. Tako bi bilo zaposlenim
omogočeno, da predstavijo probleme, ki bi se nato reševali skupno.

Če vodje niso usposobljeni za izvajanje sestankov, jih je treba za to primerno
usposobiti. Poznati morajo svojo vlogo med sestankom, tehnike komunikacije, znati
vzpostaviti stik z udeleţenci, poznati tehnike obvladovanja teţavnih sogovornikov
itd. To bo omogočilo, da bodo sestanki vodeni pravilno in da bo med udeleţenci
vzpostavljeno zaupanje. Tako bodo udeleţenci izpostavili tudi probleme, ki jih sicer
morda ne bi. Vzpostavljena bo vzajemna komunikacija, vodjem pa bo tako
omogočeno, da bodo odločitve sprejemali pravočasno. Če hoče vodja zagotoviti
uspešno reševanje delovnih nalog, mora vzpostaviti organiziranost med podrejenimi,
poudarjati razvoj samodiscipline in širiti pozitivno mišljenje med zaposlenimi.

– Notranji odnosi

Z vidika kakovosti notranjih odnosov se mi zdita, zlasti v krizi, ključna vodstvo ter
odprta, odkrita, spoštljiva in pogosta komunikacija vodstva z zaposlenimi. Povedano
preprosteje: kjer se vodstvo pogosteje in bolj odkrito pogovarja z vsemi zaposlenimi,
tam se zaposleni počutijo, da imajo večjo vlogo in pomen v podjetju, kar vpliva na
kakovostnejši odnos med podjetjem in zaposlenim, večjo moţnost za njegovo osebno
rast in razvoj, kar pa se na koncu prevede tudi v večjo podjetnost in inovativnost
zaposlenih, ki vodita v ustvarjanje višje dodane vrednosti in k boljšim poslovnim
rezultatom (Pavlin, 2009).

Zaposleni so slabo ocenili medsebojno zaupanje in reševanje konfliktov, ki naj bi se
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reševali konstruktivno in v skupno korist. Potrdili pa so prvo hipotezo, ki se je
nanašala na povezanost medsebojnih odnosov z zaupanjem.

Če ţelimo zgraditi medsebojno zaupanje med zaposlenimi, je treba med njimi
vzpostaviti odprto sodelovanje. To pomeni, da je treba spoštovati drugačno mnenje,
občutke, stališča itd. To velja tako za vodilne delavce kot njihove podrejene. Če
ţelimo povečati stopnjo zaupanja med zaposlenimi, je treba vzpostaviti okolje
skupnega ustvarjanja, razumevanja in tolerance. In, kot je bilo ţe omenjeno, z večjo
stopnjo zaupanja se bodo izboljšali tudi medsebojni odnosi.

Medsebojno zaupanje se gradi počasi in končni rezultat je večje sodelovanje vseh
zaposlenih pri opravljanju delovnih nalog. Reševanje konfliktov v skupno korist
pomeni, da na koncu ni ne zmagovalcev ne poraţencev, temveč sporazumno rešen
problem. Spori v organizaciji nastajajo na veliko načinov in nam s pravilnim
pristopom do njihovega reševanja nudijo moţnost za razvoj medsebojnih odnosov.

Za dobre medsebojne odnose mora nadrejeni:

– vsakega posameznika pohvaliti za dobro opravljeno delo,
– sugerirati zaposlenim, kaj se od njih na delovnem mestu pričakuje,
– odprto komunicirati,
– upoštevati ţelje in sposobnosti zaposlenih.

Za dobre medsebojne odnose je potrebno poznavanje samega sebe in sodelavcev,
prav tako pa moramo znati sklepati kompromise. Vodje morajo razen tega spodbujati
še kulturo sodelovanja in zaupanja v organizaciji, na strokovnem nivoju nadzorovati
ter znati pravočasno vplivati na reševanje zapletenih situacij in konfliktov v odnosih
med zaposlenimi. Pri razvoju te dimenzije mora vodja vzpostaviti ustrezno
komunikacijo, brez katere bodo notranji odnosi ostali nepovezani in ne bodo
omogočili konstruktivnega funkcioniranja organizacije.
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7

Sklep

Raziskave organizacijske klime nam pokaţejo razpoloţenje zaposlenih v
organizaciji. Na ugotovljeni osnovi jo nato lahko spreminjamo. V nalogi smo
izpostavili štiri najslabše ocenjene dimenzije in predlagali konkretne rešitve za
njihovo izboljšanje. To je prvi korak, ki ga je treba narediti. Pri tem pa ne smemo
misliti, da ostale dimenzije niso pomembne. Tako smo ugotovili, kako sta
zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima prepletena in zelo povezana. Ta
statistično dokazana povezava se zdi tudi logična, saj bodo zaposleni le v dobri
organizacijski klimi zadovoljni. Zadovoljstvo zaposlenih je pomembno za uspešnost
podjetja in se prej ali slej lahko izkaţe kot njegova konkurenčna prednost. Zaposleni
pa so potrdili še, da je učinkovitost organizacije odvisna od njihove zavzetosti za
delo.

Ponovno je treba omeniti ocenjevanje zaposlenih. Vsaka organizacija potrebuje
informacije o zaposlenih, na podlagi katerih se med drugim odloča tudi o
napredovanju in nagrajevanju posameznikov. V dimenziji, ki se dotika notranjih
odnosov, smo izpostavili zaupanje in odprtost komuniciranja, ki ju je teţko
vzpostaviti, kadar imamo opravka s posameznikom, ki ne dosega ustreznih delovnih
rezultatov. V tem primeru mora biti vodja usposobljen za tak način podajanja
ustrezne povratne informacije, ki bo omogočal nadaljnje sodelovanje in ne bo vplival
negativno na medsebojne odnose. V nasprotnem primeru bo vodja izgubil vso
kredibilnost. Zaposleni namreč velikokrat dobro vedo, kdo od njih ne dosega
ustreznih rezultatov pri delu. Tako lahko še enkrat ponovimo, da je ocenjevanje
delovne uspešnosti elementarna naloga vodij, pred katero ne smejo beţati.

Zaključimo lahko z mislijo, nasvetom za prihodnost: »Če bodo zaposleni zadovoljni
s svojim nadrejenim, bodo tudi svoje delo opravljali z zadovoljstvom«.

.

71

Literatura in viri:
Andrejčič, R. (1994). Globalni in kadrovski management. Kranj: Moderna
organizacija.
Bastič, M. (2006). Metode raziskovanja. Prevzeto 1. 6. 2012 s http://shrani.si/f/2J/WJ
/1HkYy8qF/file.pdf.
Berginc, J., & Krč, M. (2001). Ustvarjalnost in inovativnost v podjetju. Portoroţ:
Visoka strokovna šola za podjetništvo.
Biro-Praxis. (2012). Kaj je organizacijska klima? Prevzeto 2. 5. 2012 s
http://www.biro-praxis.si/kaj-je-organizacijska-klima.html.
Černetič, M. (2007). Management in sociologija organizacij. Kranj: Moderna
organizacija.
Čertalič, B. (2009). Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize. Prevzeto 15. 4.
2012 s http://www.poslovnisvet.si/clanki/vodenje/motiviranje-zaposlenih-v-casugospodarske-krize.
Demšar, K. (2007). Analiza zadovoljstva z internim komuniciranjem v organizaciji:
primer Merkur d.d. Diplomsko delo univerzitetnega študija. Univerza v Ljubljani,
Ljubljana: Fakulteta za druţbene vede.
Dimovski, V., Penger, S., Škerlavaj, M. & Ţnidaršič, J. (2005). Učeča se
organizacija: ustvarite podjetje znanja. Ljubljana: GV zaloţba.
Dolenc, M. (2007). Model FUTURE-O® kot osnova za udejanjanje učeče se
organizacije v podjetju Tomas sport 2. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
Dremelj, U. (2010). Indentifikacija zaposlenih s cilji organizacije. Diplomsko delo
univerzitetnega študija. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske
vede.
Drucker, P. (2004). O managementu. Ljubljana: GV Zaloţba.
Field, A. (2005). Discovering statistic using SPSS. London: Sage Publications.
Florjančič, J. (2002). Planiranje in razvoj kadrov. Kranj: Moderna organizacija.
Florjančič, J., & Jereb, J. (1998). Načrtovanje kadrov in njihovega razvoja.
Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za druţbene vede.

72

Florjančič, J., & Vukovič, G. (1998). Kadrovska funkcija – management. Kranj:
Moderna organizacija.
Florjančič, J., Vukovič G., & Ferjan M. (2002). Planiranje in razvoj kadrov –
praktikum. Kranj: Moderna organizacija.
Gruban, B. (2003). HRM* je mrtev. Živel HRM. Prevzeto 2. 5. 2012 s
http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/organizacijska-kultura/.
Gruban, B. (2004). Zaupanje v moč ali moč zaupanja? Prevzeto 3. 4. 2012. s
http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/zaupanje/.
Gruban, B. (2007). Interno organizacijsko komuniciranje. Prevzeto 6. 5. 2012 s
http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/interno-okolje/.
Gruban, B. (2012). Kako izmeriti organizacijsko kulturo. Prevzeto 15. 4 2012 s
http://industrija.finance.si/344286/Kako-izmeriti-organizacijsko-kulturo.
Hrovatin, N. (2001). Ekonomski vidiki menedžmenta nevladnih organizacij. Prevzeto
3. 4. 2012 s http://www.radiostudent.si/projekti/ngo/teksti/Hrovatin.
html.
Ivancevic, J., & Matteson, M. (1990). Organizational Behavior and Management.
Boston: Homewood, BPI IRWIN.
Ivanuša-Bezjak, M. (2006). Zaposleni - največji kapital 21.stoletja. Maribor: ProAndy.
Klemenčič, M. (2005). Pa ne spet ta SPSS. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Kovač, J., Mayer, J., & Jesenko, M. (2004). Stili in značilnosti uspešnega vodenja.
Kranj: Moderna organizacija.
Krause, Donald G. (1999). Zgled vodje. Ljubljana: Taxus.
Lipičnik, B. (1998). Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
Lipičnik, B. (2003). Organizacija podjetja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Lipičnik, B., & Moţina, S. (1993). Psihologija v podjetjih. Ljubljana: Drţavna
zaloţba Slovenije.
Lipovec, F. (1987). Razvita teorija organizacije. Maribor: Zaloţba Obzorja Maribor.

73

Lovrak, K. (2006). Oblikovanje strategije nedobičkonosne organizacije – primer
Varuha človekovih pravic. Specialistično delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta.
Mayer, J. (2001). Skrivnost ustvarjalnega teama. Ljubljana: Dedalus.
Mesner-Andolšek, D. (1995). Organizacijska kultura. Ljubljana: Gospodarski
vestnik.
Mesner-Andolšek, D. (2002). »Make me whole again« Čustva v organizaciji.
Prevzeto 4. 4. 2012 s http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20021MesnerAndolsek.PDF.
Mihalič, R. (2006). Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič in
Partner d.n.o.
Mihalič, R. (2007). Upravljamo organizacijsko kulturo in klimo. Škofja Loka:
Mihalič in Partner d.n.o.
Mihelčič, M. (2003). Organizacija in ravnateljevanje, Ljubljana: Fakulteta za
računalništvo in informatiko.
Moţina, S., Bernik, J., & Svetic, A. (2004). Osnove managementa. Ljubljana:
Dokumentarna d.o.o.
Moţina, S., Jereb, J., Florjančič, J., Svetlik, I., Jamšek, F., & Lipičnik, B., (1998).
Management kadrovskih virov, Ljubljana: Fakulteta za druţbene vede.
Moţina, S., & Kovač, J. (2006). Menedžment znanja: Na poti k učečemu se podjetju.
Maribor: Zaloţba Pivec.
Moţina, S., Rozman, R., Glas, M., Tavčar, M., & Pučko, D. (2002). Management –
nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Moţina, S., Tavčar, M., Zupan, N., & Kneţevič, A. (2003). Poslovno komuniciranje.
Maribor: Obzorja, zaloţništvo in izobraţevanje.
Musek-Lešnik, K. (2003). Od poslanstva do vizije zavoda in neprofitne organizacije.
Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.
Musek-Lešnik, K. (2008). Vrednote, poslanstvo in vizija podjetja. Koper: Fakulteta
za management Koper.
Novak, B. (2000). Krizno komuniciranje in odpravljanje nevarnosti. Ljubljana:
Gospodarski vestnik.

74

Novak, B. (2009). Sistemi napredovanja v državni upravi: primerjalna analiza.
Diplomsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
Koper.
Novak, M. (2002). Inoviranje v podjetjih. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani: Ekonomska fakulteta.
Pavlin, B. (2012). Dobri odnosi v podjetju podvojijo dobiček. Prevzeto 18. 10. 2012
s http://m.delo.si/clanek/222395.
Podnar, K. (2008). Pripadnost in zavezanost zaposlenih kot konkurenčna prednost
podjetij. Prevzeto 18. 4. 2012 s http://www.delavska-participacija.com/clanki/ID060504.
Potokar, B. (2005). Uvedba sistema kakovosti v državni upravi s primerom
uveljavitve kakovosti v upravnem organu. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
Raines, L. (2011). Staff conflicts often challenge managers. Prevzeto 29. 4. 2012 s
http://www.ajc.com/jobs/staff-conflicts-often-challenge-910955.html.
Rozman, R. (2000). Analiza in oblikovanje organizacije. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
Schneider, B. (1990). Organizational climate and culture. San Francisco: Jossey
Bass.
Tavčar, M. (2005). Strateški management nepridobitnih organizacij. Koper:
Fakulteta za management.
Tracy, B. (2000). Vrhunsko vodenje, Ključ za uspešno in učinkovito vodenje v 21.
stoletju. Narodna in univerziitetna knjiţnjica, Ljubljana: Bled: Vernar consulting.
Tratnik, M. (2002). Osnove raziskovanja v managementu. Koper: Visoka šola za
management.
Trunk Širca, N., & Tavčar, M. (1998). Management nepridobitnih organizacij.
Koper: Visoka šola za management.
Uhan, S. (2000). Vrednotenje dela II. Kranj: Moderna organizacija.
Vila, A., & Kovač, J. (1997). Osnove organizacije in managementa. Kranj: Moderna
organizacija.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. (Uradni list RS, št. 108/2009).

75

Zakon za uravnoteţenje javnih financ. (Uradni list RS, št. 40/12).
Zupan, N. (2001). Nagradite uspešne: spodbujanje uspešnosti in sistemi
nagrajevanja v slovenskih podjetjih. Ljubljana: GV zaloţba.
Ţnidaršič-Kranjc, A. (1996). Ekonomika in upravljanje neprofitne organizacije.
Postojna: Dej. d.o.o.
Ţurga, G. (2001). Učinki izboljševanja kakovosti v javni upravi. Prevzeto 3.4. 2012 s
http://www.arhiv.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju doku
menti/pdf/Gordana_20Zurga.pdf.

76

Priloge:
Priloga št. 1: Vprašalnik

Sem

Nataliya

Kirevnina,

absolventka

podiplomskega

drugostopenjskega

magistrskega študijskega programa »Management v zdravstvu in socialnem varstvu«
Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Vljudno Vas prosim za
sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, ki je anonimen. S pomočjo
vprašalnika ţelim narediti raziskavo o organizacijski klimi v Vaši organizaciji,
rezultate pa uporabiti pri pisanju magistrske naloge »Management in organizacijska
klima v socialni organizaciji«. Prosim Vas, da vsako trditev preberete in nato
obkroţite le eno številko, ki najbolj ustreza vašemu prepričanju.

Splošni podatki o anketirancu:

1. Spol:

2. Starost:

– ţenski

– do 30 let

– moški

– od 31 do 40 let
– od 41 do 50 let
– nad 50 let

3. Stopnja izobrazbe:

4. Staţ v organizaciji:

– osnovnošolska izobrazba

– do 2 leti

– poklicna izobrazba

– od 3 do 5 let

– srednješolska izobrazba

– od 6 do 10 let

– višješolska izobrazba

– od 11 do 20 let

– visokošolska izobrazba

– nad 20 let

– univerzitetna izobrazba in več

1

5. Raven v organizaciji:
– višji in srednji managerji
– operativni vodje, izključno zadnji nivo vodenja
– samostojni strokovni kadri, ki pa nimajo neposredno podrejenih ljudi
– izvajalci

Organizacijska klima:
1.

2.

3.

4.

5.

Sploh ne

Delno

Niti da

Večinoma

Popolnoma

soglašam

soglašam

niti ne

soglašam

soglašam

Naša organizacija ima velik ugled v okolju.

1

2

3

4

5

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno zastavljeni.

1

2

3

4

5

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela.

1

2

3

4

5

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – 1

2

3

4

5

2

3

4

5

dolgoročni razlog obstoja in delovanja.
Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in 1
standardih.
Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim.

1

2

3

4

5

Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo.

1

2

3

4

5

nujnosti 1

2

3

4

5

Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov 1

2

3

4

5

Zaposleni

v naši

organizaciji

se zavedamo

sprememb.

kakovosti.
Naše poslovodstvo je učinkovito.

1

2

3

4

5

Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim.

1

2

3

4

5

2

Vodstvo posreduje informacije na razumljiv način.

1

2

3

4

5

V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve 1

2

3

4

5

2

3

4

5

glede delovne uspešnosti.
Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje 1
cenjene stranke.
V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo.

1

2

3

4

5

V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev.

1

2

3

4

5

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

V naši organizaciji se v praksi uporablja stimulativni del 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma 1

2

3

4

5

poslovnih teţav zniţala plača.
Konflikte rešujemo v skupno korist.

plač.
Pri usposabljanju se upoštevajo tudi ţelje zaposlenih.

uravnoteţene na vseh ravneh.
Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela.

dajejo vsi, ne le naši vodje.
Zaposleni se učimo drug od drugega.

kazen.
Naše poslovodstvo spada med uspešnejše v Sloveniji.

1

2

3

4

5

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike.

1

2

3

4

5

Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje 1

2

3

4

5

2

3

4

5

kakovosti.
Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za delo.

3

1

Naša organizacija spada v primerjavi z drugimi

1

2

3

4

5

Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno.

1

2

3

4

5

Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

slovenskimi organizacijami med uspešnejše.

zasedejo najboljše poloţaje.
Zaposlitev v naši organizaciji je varna oz. zagotovljena.
O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj

1

2

3

4

5

informacij.
Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za 1

2

3

4

5

svoje delo.
Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji.

1

2

3

4

5

Ljudje v naši organizaciji si medsebojno zaupamo.

1

2

3

4

5

V naši organizaciji imam vsaj enkrat na leto strukturiran

1

2

3

4

5

V naši organizaciji so zadolţitve jasno opredeljene.

1

2

3

4

5

Organizacija nudi zaposlenim potrebno usposabljanje za

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Zaposleni razumemo svoj poloţaj v organizacijski shemi.

1

2

3

4

5

Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje.

1

2

3

4

5

Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost svojega dela.

1

2

3

4

5

V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vedenje.

1

2

3

4

5

(temeljit) razgovor s svojim vodjem.

dobro opravljanje dela.
Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno
stimulirani.
Pri zastavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali
zaposleni.

4

Zaposleni na vseh ravneh imamo realne moţnosti za

1

2

3

4

5

Napake med preskušanjem novih načinov dela so v naši 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

za 1

2

3

4

5

smo zadovoljni z 1

2

3

4

5

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro 1

2

3

4

5

napredovanje

organizaciji sprejemljive.
Naši vodje nam jasno razloţijo, zakaj smo dobili 1
stimulacijo in zakaj ne.
Naša organizacija je učinkovita.
Zaposleni

smo

pripravljeni

prevzeti

tveganje

uveljavitev svojih pobud.
Zaposleni v naši organizaciji
dosedanjim osebnim razvojem.

opravljanje našega dela.
Naše

izdelke

in

storitve

stalno

izboljšujemo

in

1

2

3

4

5

Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih

1

2

3

4

5

V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo 1

2

3

4

5

posodabljamo.

pričakuje pri delu.

sproščeno, prijateljsko in enakopravno.
Razumem in si lahko razloţim vsebino plačilne liste.

1

2

3

4

5

Odnosi med zaposlenimi so dobri.

1

2

3

4

5

Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej.

1

2

3

4

5

Zaposleni prejemajo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje 1

2

3

4

5

plač na trţišču.
Delovni sestanki so redni.

delo.

5

Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

kadar se to pri delu zahteva.
V naši org. med seboj mnogo bolj sodelujemo, kot pa 1
tekmujemo.
Moj neposredni vodja se drţi stvari, ki sva se jih 1
dogovorila.
Kakovost in količina dela sta pri nas enako pomembni.

1

2

3

4

5

Razmerja med plačami v organizaciji so ustrezna.

1

2

3

4

5

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in 1

2

3

4

5

2

3

4

5

je pohvaljen.
Sistem usposabljanja je dober.

1

Zadovoljstvo:
1.

2.

3.

4.

5.

Sploh ne

Delno

Niti da

Večinoma

Popolnoma

soglašam

soglašam

niti ne

soglašam

soglašam

Stopnja
ZADOVOLJSTVO

zadovoljstva

Zadovoljstvo z delom.

1

2

3

4

5

Zadovoljstvo z vodstvom organizacije.

1

2

3

4

5

Zadovoljstvo s sodelavci.

1

2

3

4

5

Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim.

1

2

3

4

5

Zadovoljstvo z moţnostmi za napredovanje.

1

2

3

4

5

Zadovoljstvo s plačo.

1

2

3

4

5

Zadovoljstvo s statusom v organizaciji.

1

2

3

4

5

6

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema, prostori).

1 2

3

4

5

Zadovoljstvo z moţnostjo za izobraţevanje.

1 2

3

4

5

Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve.

1 2

3

4

5

Zadovoljstvo z delovnim časom.

1 2

3

4

5

7

Priloga št. 2: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »vodenje«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,635

5

Priloga št. 3: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »strokovna
usposobljenost in učenje«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,733

5

Priloga št. 4: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »razvoj
kariere«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,679

5

Priloga št. 5: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »pripadnost
organizaciji«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,615

5

Priloga št. 6: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »poznavanje
poslanstva in vizije ter ciljev«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,779

5

Priloga št. 7: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije
»organiziranost«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,891

5

8

Priloga št. 8: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »odnos do
kakovosti«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,788

5

Priloga št. 9: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »notranji
odnosi«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,844

5

Priloga št. 10: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »notranje
komuniciranje in informiranje«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,851

5

Priloga št. 11: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije
»nagrajevanje«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,816

5

Priloga št. 12: Preglednica Cronbachovega koeficienta α (alfa) dimenzije »motivacija
in zavzetost«
Cronbach's

N of Items

Alpha
,775

5

9

Priloga št. 13: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije »vodenje«
Zaposleni

Nadrejeni

Vodje se

Vodje nas

V naši

smo

sprejemajo

pogovarjajo s

spodbujajo k

organizaciji

samostojni

utemeljene

podrejenimi o

sprejemanju večje

odpravljamo

pri

pripombe na

rezultatih dela

odgovornosti za

ukazovalno

opravljanju

svoje delo

svoje delo

vodenje

svojega dela
Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

4,03

3,31

3,32

3,47

3,69

Skewness

-,628

,134

-,316

,084

-,661

Std. Error of Skewness

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

,827

-,241

-,821

-,423

,196

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

2

1

1

2

1

Maximum

5

5

5

5

5

N

Priloga št. 14: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije
»strokovna usposobljenost in učenje«
Pri

Zaposleni se Organizacija

Pri nas so

Sistem

usposabljanju

učimo drug

zaposlenim nudi

zaposleni le

usposabljanja

se upoštevajo

od drugega

potrebno

ljudje, ki so

je dober

tudi ţelje

usposabljanje za

usposobljeni

zaposlenih

dobro opravljanje

za svoje delo

dela
Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,49

3,90

3,68

3,73

3,42

Skewness

-,096

-,317

-,632

-,696

-,034

Std. Error of Skewness

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

-,247

-,117

,410

,244

-,847

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

2

2

1

1

2

Maximum

5

5

5

5

5

N
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Priloga št. 15: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije »razvoj
kariere«
Kriteriji za

Naši

Imamo sistem

Zaposleni na

Zaposleni v naši

napredovanje

vodilni

napredovanja, ki

vseh ravneh

organizaciji smo

so jasni vsem

vzgajajo

omogoča, da

imamo realne

zadovoljni z

zaposlenim

svoje

najboljši zasedejo

moţnosti za

dosedanjim

naslednike

najboljše poloţaje

napredovanje

osebnim
razvojem

Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,51

3,12

2,46

3,20

3,44

Skewness

-,340

-,565

,509

-,502

-,168

Std. Error of Skewness

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

-,687

-,250

-,308

-,281

-,160

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

1

1

1

1

1

Maximum

5

5

5

5

5

N

Priloga št. 16: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije
»pripadnost organizaciji«
Naša

Zaposleni ne bi

Zaposlitev v

Ponosni smo,

Zaposleni zunaj

organizacija

zapustili

naši

da smo

organizacije

ima velik

organizacije, če bi

organizaciji je zaposleni v

ugled v

se zaradi poslovnih varna oz.

naši

okolju

teţav zniţala plača

organizaciji

zagotovljena

pozitivno
govorimo o njej

Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,20

3,31

3,80

3,59

3,37

Skewness

-,288

-,078

-,122

-,029

,239

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

,347

-,552

-,696

-,503

-,445

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

1

1

2

2

2

Maximum

5

5

5

5

5

N

Std. Error of
Skewness
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Priloga št. 17: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije
»poznavanje poslanstva, vizije in ciljev«
Cilji, ki jih

Naša organizacija

Politika in

Pri

Zaposleni

moramo

ima jasno

cilji

zastavljanju

cilje

zaposleni

oblikovano

organizacije

ciljev poleg

organizacije

doseči, so

poslanstvo –

so jasni vsem vodij

sprejemamo

realno

dolgoročni razlog

zaposlenim

za svoje

zastavljeni

obstoja in delovanja

sodelujemo
tudi ostali
zaposleni

Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,36

4,03

3,42

3,03

3,22

Skewness

-,334

-,353

-,026

,359

,349

Std. Error of Skewness

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

,373

-1,099

-,521

-,270

-,971

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

1

2

2

1

2

Maximum

5

5

5

5

5

N

Priloga št. 18: Preglednica koeficienta asimetrije in koeficienta sploščenosti
dimenzije »organiziranost«
V organizaciji

Odločitve

V naši

Zaposleni

Zaposleni imajo

so pristojnosti

naših vodij se

organizaciji so razumemo

jasno predstavo

in odgovornosti sprejemajo

zadolţitve

svoj poloţaj v

o tem, kaj se od

medsebojno

jasno

organizacijski

njih pričakuje

opredeljene

shemi

pri delu

pravočasno

uravnoteţene
na vseh ravneh
Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,02

3,17

3,36

3,51

3,54

Skewness

,113

,356

-,161

,063

-,136

Std. Error of Skewness

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

-,055

-,643

-,108

-,504

-,543

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

1

2

1

2

2

Maximum

5

5

5

5

5

N
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Priloga št. 19: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije »odnos do
kakovosti«
Zaposleni po svoji Druge sodelavce Naši oddelki

Zaposleni se Kakovost in

moči prispevamo

in oddelke

imajo jasno

čutimo

količina

k doseganju

obravnavamo

zastavljene

odgovorne

dela sta pri

standardov

kot svoje

standarde in cilje

za kakovost

nas enako

kakovosti

cenjene stranke

kakovosti

svojega dela pomembni

Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,73

3,47

3,29

3,85

3,66

Skewness

-,418

,076

-,047

-,481

-,356

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

,476

-,814

-,300

-,714

-,474

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

1

2

1

2

2

Maximum

5

5

5

5

5

N

Std. Error of
Skewness

Priloga št. 20: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije »notranji
odnosi«
V naši

Konflikte

Ljudje v naši

Odnosi med

V naši

organizaciji

rešujemo v

organizaciji si

zaposlenimi so

organizaciji med

cenimo delo

skupno

medsebojno

dobri

seboj mnogo

svojih

korist

zaupamo

bolj sodelujemo,

sodelavcev

kot pa
tekmujemo

Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,58

3,22

3,07

3,34

3,47

Skewness

-,023

-,172

,017

-,134

-,554

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

-,765

-,426

,054

,345

1,289

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

2

1

1

1

1

Maximum

5

5

5

5

5

N

Std. Error of
Skewness
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Priloga št. 21: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije »notranje
komuniciranje in informiranje«
Vodstvo

O tem, kaj se

Naši nadrejeni nam

V naši organizaciji

posreduje

dogaja v

dajejo dovolj

se vodje in sodelavci sestanki

informacije

drugih enotah,

informacij za dobro

pogovarjamo

na razumljiv dobimo dovolj opravljanje našega

sproščeno,

način

prijateljsko in

informacij

dela

Delovni

so redni

enakopravno
Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,76

2,88

3,47

3,63

3,69

Skewness

-,710

,420

-,055

-,162

-,283

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

1,317

-,297

-,830

-,564

-,356

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

1

1

2

2

2

Maximum

5

5

5

5

5

N

Std. Error of
Skewness

Priloga št. 22: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije
»nagrajevanje«
Uspešnost se

Za slabo

praviloma

Tisti, ki so

Zaposleni

Razmerja med

opravljeno delo bolj

prejemajo plačo,

plačami v

vrednoti po

sledi ustrezna

obremenjeni

ki je vsaj

organizaciji so

dogovorjenih

graja oziroma

z delom, so

enakovredna

ustrezna

ciljih in

kazen

tudi ustrezno

ravni plač na

stimulirani

trţišču

standardih
Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,19

2,31

2,36

3,19

3,15

Skewness

-,225

,523

,693

-,180

,026

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

-,723

-,348

-,021

-,342

-,653

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

1

1

1

1

1

Maximum

5

5

5

5

5

N

Std. Error of
Skewness
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Priloga št. 23: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti dimenzije
»motivacija in zavzetost«
V naši

V naši

Zaposleni v

Vsi v naši

Dober delovni

organizaciji so

organizaciji

naši

organizaciji smo

rezultat se v

postavljene zelo

vodje cenijo

organizaciji

pripravljeni na

naši organizaciji

visoke zahteve

dobro

smo zavzeti

dodaten napor,

hitro opazi in je

glede delovne

opravljeno

za delo

kadar se to pri

pohvaljen

uspešnosti

delo

delu zahteva

Valid

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3,17

3,76

3,53

3,78

3,15

Skewness

,655

-,023

-,084

-,305

,195

,311

,311

,311

,311

,311

Kurtosis

-,474

-,809

-,423

-,347

,125

Std. Error of Kurtosis

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

2

2

2

2

1

Maximum

5

5

5

5

5

N

Std. Error of
Skewness
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Priloga št. 24: Preglednica koeficienta asimetrije in sploščenosti kategorije »zadovoljstvo«
Statistics
Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo z Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo
z delovnim

s stalnostjo

moţnostjo za

z delovnimi

s statusom v

časom

zaposlitve

izobraţevanje

pogoji

organizaciji

s plačo

z moţnostjo

z neposredno s sodelavci

napredovanja nadrejenim

z vodstvom

z delom

organizacije

Valid

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,47

4,19

3,88

4,29

3,66

3,25

3,25

4,02

3,76

3,80

3,88

-1,298

-1,214

-,630

-1,047

-,721

-,361

-,241

-,754

-,514

-,431

-,779

,311

,311

,311

,311

,311

,311

,311

,311

,311

,311

,311

1,252

,921

,059

1,360

1,120

-,107

,067

,309

,014

-,046

1,637

,613

,613

,613

,613

,613

,613

,613

,613

,613

,613

,613

Minimum

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

Maximum

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

N
Mean
Skewness
Std. Error of
Skewness
Kurtosis
Std. Error of
Kurtosis
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Priloga št. 25: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »strokovna
usposobljenost in učenje« (Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,636
86,288
10

Sig.

,000

Priloga št. 26: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »razvoj kariere«
(Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,557
53,757
10

Sig.

,000

Priloga št. 27: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »pripadnost
organizaciji« (Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

df

,601
44,025
10

Sig.

,000

Priloga št. 28: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »poznavanje
poslanstva, vizije in ciljev« (Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,790
72,819
10

Sig.

,000

Priloga št. 29: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »organiziranost«
(Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,848
161,104
10

Sig.

,000
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Priloga št. 30: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »odnos do kakovosti«
(Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,747
85,121
10

Sig.

,000

Priloga št. 31: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »notranji odnosi«
(Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,829
111,681
10

Sig.

,000

Priloga št. 32: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »notranje
komuniciranje in informiranje« (Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,847
113,716
10

Sig.

,000

Priloga št. 33: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »nagrajevanje«
(Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,766
96,877
10

Sig.

,000

Priloga št. 34: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »motivacija in
zavzetost« (Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df

,742
80,567
10

Sig.

,000
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Priloga št. 35: Preglednica KMO in Bartlettov test dimenzije »inovativnost,
iniciativnost« (Hipoteza 4)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

,676
93,735

df

10

Sig.

,000

Priloga št. 36: Preglednica izločeni faktor – »strokovna usposobljenost in učenje«
(Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,495

49,895

49,895

2,040

40,794

40,794

2

1,145

22,904

72,798

3

,585

11,710

84,508

4

,541

10,825

95,334

5

,233

4,666

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

Priloga št. 37: Preglednica izločeni faktor – »razvoj kariere« (Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,223

44,465

44,465

1,582

31,642

31,642

2

,985

19,694

64,159

3

,790

15,803

79,962

4

,678

13,569

93,530

5

,323

6,470

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring
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Priloga št. 38: Preglednica izločeni faktor – »pripadnost organizaciji« (Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Factor

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,006

40,115

40,115

1,617

32,349

32,349

2

1,131

22,623

62,737

3

,872

17,446

80,184

4

,625

12,504

92,688

5

,366

7,312

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

Priloga št. 39. Preglednica izločeni faktor – »poznavanje poslanstva« (Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,685

53,697

53,697

2,128

42,555

42,555

2

,740

14,796

68,493

3

,649

12,973

81,466

4

,539

10,777

92,243

5

,388

7,757

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

Priloga št. 40: Preglednica izločeni faktor – »organiziranost« (Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Component

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3,490

69,796

69,796

3,490

69,796

69,796

2

,587

11,745

81,541

3

,386

7,724

89,265

4

,320

6,406

95,672

5

,216

4,328

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring
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Priloga št. 41: Preglednica izločeni faktor – »odnos do kakovosti« (Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,726

54,527

54,527

2,197

43,941

43,941

2

,882

17,649

72,176

3

,601

12,013

84,189

4

,479

9,574

93,762

5

,312

6,238

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

Priloga št. 42: Preglednica izločeni faktor – »notranji odnosi« (Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3,106

62,111

62,111

2,643

52,864

52,864

2

,688

13,761

75,872

3

,468

9,354

85,226

4

,421

8,415

93,642

5

,318

6,358

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

Priloga št. 43: Preglednica izločeni faktor – »notranje komuniciranje in informiranje«
(Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3,142

62,848

62,848

2,699

53,971

53,971

2

,639

12,787

75,635

3

,502

10,039

85,674

4

,380

7,600

93,274

5

,336

6,726

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

21

Priloga št. 44: Preglednica izločeni faktor – »nagrajevanje« (Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,880

57,593

57,593

2,361

47,229

47,229

2

,840

16,803

74,396

3

,535

10,710

85,106

4

,435

8,698

93,804

5

,310

6,196

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

Priloga št. 45: Preglednica izločeni faktor – »motivacija in zavzetost« (Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,678

53,555

53,555

2,152

43,044

43,044

2

,856

17,130

70,685

3

,649

12,981

83,665

4

,506

10,111

93,776

5

,311

6,224

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring

Priloga št. 46: Preglednica izločeni faktor – »inovativnost, iniciativnost«
(Hipoteza 4)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Factor

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2,664

53,285

53,285

2,209

44,173

44,173

2

,982

19,641

72,926

3

,577

11,543

84,469

4

,557

11,138

95,607

5

,220

4,393

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring
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Priloga št. 47: Pearsonov koeficient med faktorjem »zadovoljstvo« in faktorjem
»strokovna usposobljenost in učenje« (Hipoteza 4)

REGR factor zaupanje 1 for

Pearson Correlation

analysis 1

Sig. (2-tailed)

REGR factor

REGR factor strokovna

zadovoljstvo for

usposobljenost in učenje

analysis 1

for analysis 3
,585**

1

,000

N
REGR factor strokovna

Pearson Correlation

usposobljenost in učenje 1 for

Sig. (2-tailed)

analysis 3

N

59

59

,585**

1

,000
59

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Priloga št. 48: Pearsonov koeficient med faktorjem »zadovoljstvo« in faktorjem
»razvoj kariere« (Hipoteza 4)

REGR factor zadovoljstvo 1 for

Pearson Correlation

analysis 1

Sig. (2-tailed)

REGR factor

REGR factor

zadovoljstvo for

razvoj kariere 1 for

analysis 1

analysis 4

1

,701**
,000

N
REGR factor razvoj kariere 1 for

Pearson Correlation

analysis 4

Sig. (2-tailed)

59

59

,701**

1

,000

N

59

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Priloga št. 49: Pearsonov koeficient med faktorjem »zadovoljstvo« in faktorjem
»pripadnost organizaciji« (Hipoteza 4)
REGR factor

REGR factor pripadnost

zadovoljstvo for

organizaciji for analysis 5

analysis 1
Pearson Correlation
REGR factor zadovoljstvo for
analysis 1

Sig. (2-tailed)

,000

N

59

Pearson Correlation
REGR factor pripadnost
organizaciji for analysis 5

,657**

1

Sig. (2-tailed)

,657

59
**

1

,000

N

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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59

Priloga št. 50: Pearsonov koeficient med faktorjem »zadovoljstvo« in faktorjem
»poznavanje poslanstva, vizije in ciljev« (Hipoteza 4)

REGR factor zadovoljstvo 1

Pearson Correlation

for analysis 1

Sig. (2-tailed)

REGR factor

REGR factor poznavanje

zadovoljstvo for

poslanstva, vizije in ciljev

analysis 1

for analysis 6
,500**

1

,000

N
REGR factor poznavanje

Pearson Correlation

poslanstva, vizije in ciljev 1

Sig. (2-tailed)

for analysis 6

N

59

59

**

1

,500

,000
59

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Priloga št. 51: Pearsonov koeficient med faktorjema »zadovoljstvo« in
»organiziranost« (Hipoteza 4)

REGR factor zadovoljstvo 1 for

Pearson Correlation

analysis 1

Sig. (2-tailed)

REGR factor

REGR factor

zadovoljstvo for

organiziranost for

analysis 1

analysis 7
,667**

1

,000

N

59

REGR factor organiziranost 1

Pearson Correlation

for analysis 7

Sig. (2-tailed)

,667

59
**

1

,000

N

59

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Priloga št. 52: Pearsonov koeficient med faktorjema »zadovoljstvo« in »odnos do
kakovosti« (Hipoteza 4)
REGR factor

REGR factor zadovoljstvo 1

Pearson Correlation

for analysis 1

Sig. (2-tailed)

zadovoljstvo for

REGR factor odnos do

analysis 1

kakovosti for analysis 8
,400**

1

,002

N

59

REGR factor odnos do

Pearson Correlation

kakovosti 1 for analysis 8

Sig. (2-tailed)

,400

59
**

1

,002

N

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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59

Priloga št. 53: Pearsonov koeficient med faktorjem »zadovoljstvo« in faktorjem
»notranji odnosi« (Hipoteza 4)
REGR factor

REGR factor zadovoljstvo 1

Pearson Correlation

for analysis 1

Sig. (2-tailed)

zadovoljstvo for

REGR factor notranji

analysis 1

odnosi for analysis 9
,706**

1

,000

N
REGR factor notranji odnosi 1

Pearson Correlation

for analysis 9

Sig. (2-tailed)

59

59

,706**

1

,000

N

59

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Priloga št. 54: Pearsonov koeficient med faktorjema »zadovoljstvo« in »notranje
komuniciranje in informiranje« (Hipoteza 4)

REGR factor zadovoljstvo 1

Pearson Correlation

for analysis 1

Sig. (2-tailed)

zadovoljstvo for

komuniciranje in

analysis 1

informiranje for analysis 10
,711**
,000

59

Pearson Correlation

,711

komuniciranje in informiranje Sig. (2-tailed)
for analysis 10

REGR factor notranje

1

N
REGR factor score notranje

REGR factor

59
**

1

,000

N

59

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Priloga št. 55: Pearsonov koeficient med faktorjem »zadovoljstvo« in faktorjem
»nagrajevanje« (Hipoteza 4)

Pearson Correlation
REGR factor zadovoljstvo for
analysis 1

zadovoljstvo for

nagrajevanje for

analysis 1

analysis 11
,596**

1

,000
59

Pearson Correlation
analysis 11

REGR factor

Sig. (2-tailed)
N

REGR factor nagrajevanje for

REGR factor

Sig. (2-tailed)

,596

59
**

1

,000

N

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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59

Priloga št. 56: Pearsonov koeficient med faktorjema »zadovoljstvo« in »motivacija
in zavzetost« (Hipoteza 4)
REGR factor

REGR factor score

zadovoljstvo for

motivacija in zavzetost

analysis 1

for analysis 12

REGR factor zadovoljstvo 1 for Pearson Correlation
analysis 1

,597**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

59

REGR factor score motivacija

Pearson Correlation

in zavzetost for analysis 12

Sig. (2-tailed)

,597

59
**

1

,000

N

59

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Priloga št. 57: Pearsonov koeficient med faktorjem »zadovoljstvo« in faktorjem
»inovativnost, iniciativnost« (Hipoteza 4)

REGR factor zadovoljstvo 1

Pearson Correlation

for analysis 1

Sig. (2-tailed)

REGR factor

REGR factor

zadovoljstvo for

inovativnost, iniciativnost

analysis 1

for analysis 13
,626**

1

,000

N

59

REGR factor inovativnost,

Pearson Correlation

iniciativnost for analysis 13

Sig. (2-tailed)

,626

59
**

1

,000

N

59

59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Priloga št. 58: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »pripadnost organizaciji«
(Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor pripadnost organizaciji for analysis 5
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

,445

3

,148

,145

,933

Within Groups

56,346

55

1,024

Total

56,791

58

Between Groups
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Priloga št. 59: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»pripadnost organizaciji« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor pripadnost organizaciji for analysis 5
Games-Howell
(I) Raven v
(J) Raven v organizaciji
Mean
Std. Error
organizaciji
Difference
(I-J)
operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
višji in srednji
managerji

samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi
izvajalci
višji in srednji managerji

operativni vodje, samostojni strokovni
izključno zadnji kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
nivo vodenja
ljudi
izvajalci
samostojni
strokovni kadri,
ki pa nimajo
neposredno
podrejenih ljudi

višji in srednji managerji
operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
izvajalci
višji in srednji managerji

izvajalci

operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi

Sig.

95 % Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound

-,18953119

,47463864

,977

-1,6180194 1,2389570

-,00022770

,32728613

1,000

-1,1047467 1,1042913

,09367645

,42111691

,996

-1,1310195 1,3183724

,18953119

,47463864

,977

-1,2389570 1,6180194

,18930349

,40706581

,965

-1,0687215 1,4473285

,28320764

,48572195

,936

-1,1028827 1,6692980

,00022770

,32728613

1,000

-1,1042913 1,1047467

-,18930349

,40706581

,965

-1,4473285 1,0687215

,09390415

,34316204

,993

-,8483500

-,09367645

,42111691

,996

-1,3183724 1,1310195

-,28320764

,48572195

,936

-1,6692980 1,1028827

-,09390415

,34316204

,993

-1,0361583

1,0361583

,8483500

Priloga št. 60: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »inovativnost,
iniciativnost« (Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor inovativnost, iniciativnost for analysis 13
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1,547

3

,516

,572

,636

Within Groups

49,588

55

,902

Total

51,135

58
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Priloga št. 61: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»inovativnost, iniciativnost« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor inovativnost, iniciativnost for analysis 13
Games-Howell
(I) Raven v
(J) Raven v organizaciji
Mean
Std. Error
Sig.
organizaciji
Difference
(I-J)
operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja
višji in srednji
managerji

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi
izvajalci
višji in srednji managerji

operativni
vodje, izključno samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
zadnji nivo
podrejenih ljudi
vodenja
izvajalci
samostojni
višji in srednji managerji
strokovni kadri,
operativni vodje, izključno
ki pa nimajo
zadnji nivo vodenja
neposredno
podrejenih ljudi izvajalci
višji in srednji managerji
izvajalci

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja
samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

95 % Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound

,63828501

,55001530

,667

-1,1535112 2,4300812

,57286292

,47052400

,647

-1,2540935 2,3998194

,49509195

,56132455

,814

-1,2797150 2,2698989

-,63828501

,55001530

,667

-2,4300812 1,1535112

-,06542209

,32075893

,997

-1,0732692

-,14319306

,44337198

,988

-1,3797082 1,0933221

-,57286292

,47052400

,647

-2,3998194 1,2540935

,06542209

,32075893

,997

-,9424250

1,0732692

-,07777097

,33978629

,996

-1,0264680

,8709261

-,49509195

,56132455

,814

-2,2698989 1,2797150

,14319306

,44337198

,988

-1,0933221 1,3797082

,07777097

,33978629

,996

-,8709261

,9424250

1,0264680

Priloga št. 62: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »motivacija, zavzetost«
(Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor motivacija in zavzetost for analysis 12
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

5,306

3

1,769

2,307

,087

Within Groups

42,166

55

,767

Total

47,472

58
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Priloga št. 63: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»motivacija in zavzetost« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor motivacija in zavzetost for analysis 12
Games-Howell
(I) Raven v
(J) Raven v organizaciji
Mean
Std. Error
organizaciji
Difference
(I-J)
operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

Sig.

95 % Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound

,41970337

,353

-,5586060

2,024139
8

,33715294

,999

-1,1444365

1,232208
5

,40759081

,930

-1,4754943

,9859436

višji in srednji managerji
-,73276689
operativni vodje, samostojni strokovni kadri,
izključno zadnji ki pa nimajo neposredno
-,68888086
nivo vodenja
podrejenih ljudi
izvajalci
-,97754223

,41970337

,353

-2,0241398

,5586060

,31548449

,191

-1,6469443

,2691826

,38985719

,091

-2,0752548

samostojni
strokovni kadri,
ki pa nimajo
neposredno
podrejenih ljudi

-,04388602

,33715294

,999

-1,2322085

,1201703
1,144436
5
1,646944
3
,5322594
1,475494
3
2,075254
8

višji in srednji
managerji

izvajalci

,73276689

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
,04388602
podrejenih ljudi
izvajalci
-,24477535

višji in srednji managerji
operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja
izvajalci

,68888086

,31548449

,191

-,2691826

-,28866137

,29918191

,770

-1,1095821

višji in srednji managerji

,24477535

,40759081

,930

-,9859436

,97754223

,38985719

,091

-,1201703

,28866137

,29918191

,770

-,5322594

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja
samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

1,109582
1

Priloga št. 64: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »nagrajevanje«
(Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor nagrajevanje for analysis 11
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2,682

3

,894

1,089

,361

Within Groups

45,133

55

,821

Total

47,814

58
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Priloga št. 65: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»nagrajevanje« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor nagrajevanje for analysis 11
Games-Howell
(I) Raven v
(J) Raven v organizaciji
Mean
Std. Error
organizaciji
Difference
(I-J)
operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja
višji in srednji
managerji

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi
izvajalci

višji in srednji managerji
operativni vodje, samostojni strokovni kadri,
izključno zadnji ki pa nimajo neposredno
nivo vodenja
podrejenih ljudi
izvajalci
samostojni
višji in srednji managerji
strokovni kadri,
operativni vodje, izključno
ki pa nimajo
zadnji nivo vodenja
neposredno
podrejenih ljudi izvajalci
višji in srednji managerji
izvajalci

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja
samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

Sig.

95 % Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound

,32077929

,58489194

,944

-1,5690387

2,2105972

,08608793

,50075353

,998

-1,8139545

1,9861304

-,30321309

,54602305

,942

-2,1500475

1,5436213

-,32077929

,58489194

,944

-2,2105972

1,5690387

-,23469136

,35873203

,912

-1,3425627

,8731800

-,62399237

,41961381

,468

-1,8278077

,5798230

-,08608793

,50075353

,998

-1,9861304

1,8139545

,23469136

,35873203

,912

-,8731800

1,3425627

-,38930101

,29108635

,548

-1,1865889

,4079869

,30321309

,54602305

,942

-1,5436213

2,1500475

,62399237

,41961381

,468

-,5798230

1,8278077

,38930101

,29108635

,548

-,4079869

1,1865889

Priloga št. 66: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »notranje komuniciranje
in informiranje« (Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor notranje komuniciranje in informiranje for analysis 10
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

,769

3

,256

Within Groups

49,488

55

,900

Total

50,258

58

30

F

Sig.
,285

,836

Priloga št. 67: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»notranje komuniciranje in informiranje« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor notranje komuniciranje in informiranje for analysis 10
Games-Howell
(I) Raven v
(J) Raven v organizaciji
Mean
Std. Error
Sig.
95 % Confidence
organizaciji
Difference
Interval
(I-J)
Lower
Upper
Bound
Bound
operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja
višji in srednji
managerji

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi
izvajalci
višji in srednji managerji

,42725585

,50043939

,828

-1,0988986

1,9534103

,16407293

,37627885

,970

-1,2142832

1,5424291

,29369272

,46436603

,919

-1,1134572

1,7008426

-,42725585

,50043939

,828

-1,9534103

1,0988986

,37611329

,895

-1,4399227

,9135568

,46423189

,991

-1,4524668

1,1853405

,37627885

,970

-1,5424291

1,2142832

,37611329

,895

-,9135568

1,4399227

,32658450

,978

-,7735134

1,0327530

,46436603

,919

-1,7008426

1,1134572

,46423189

,991

-1,1853405

1,4524668

,32658450

,978

-1,0327530

,7735134

operativni vodje, samostojni strokovni kadri,
izključno zadnji ki pa nimajo neposredno
-,26318292
nivo vodenja
podrejenih ljudi
izvajalci
-,13356313
samostojni
višji in srednji managerji
-,16407293
strokovni kadri,
operativni vodje, izključno
ki pa nimajo
,26318292
zadnji nivo vodenja
neposredno
,12961979
podrejenih ljudi izvajalci
višji in srednji managerji
izvajalci

-,29369272

operativni vodje, izključno
,13356313
zadnji nivo vodenja
samostojni strokovni kadri,
-,12961979
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

Priloga št. 68: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »notranji odnosi«
(Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor notranji odnosi for analysis 9
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

2,622

3

,874

Within Groups

46,927

55

,853

Total

49,548

58

31

F
1,024

Sig.
,389

Priloga št. 69: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»notranji odnosi« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor notranji odnosi for analysis 9
Games-Howell
(I) Raven v
(J) Raven v organizaciji
Mean
Std. Error
organizaciji
Difference
(I-J)

višji in srednji
managerji

operativni vodje,
izključno zadnji
nivo vodenja

samostojni
strokovni kadri, ki
pa nimajo
neposredno
podrejenih ljudi

izvajalci

operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi
izvajalci
višji in srednji managerji
samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi
izvajalci
višji in srednji managerji
operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
izvajalci
višji in srednji managerji
operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi

Sig.

95 % Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound

,90478315

,48929944

,324

-,6868397

2,4964060

,45415170

,42334682

,720 -1,1520334

2,0603368

,51386725
-,90478315

,51175663
,48929944

,751 -1,0752102
,324 -2,4964060

2,1029446
,6868397

-,45063145

,29482122

,458 -1,3578117

,4565488

-,39091590
-,45415170

,41181534
,42334682

,779 -1,5350209
,720 -2,0603368

,7531891
1,1520334

,45063145

,29482122

,458

-,4565488

1,3578117

,05971555
-,51386725

,33075741
,51175663

,998 -,8594282
,751 -2,1029446

,9788593
1,0752102

,39091590

,41181534

,779

-,7531891

1,5350209

-,05971555

,33075741

,998

-,9788593

,8594282

Priloga št. 70: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »organiziranost«
(Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor organiziranost for analysis 7
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

2,258

3

,753

Within Groups

55,742

55

1,013

Total

58,000

58

32

F

Sig.
,743

,531

Priloga št. 71: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»organiziranost« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor organiziranost for analysis 7
Games-Howell
(I) Raven v
(J) Raven v organizaciji
Mean
Std. Error
organizaciji
Difference
(I-J)

višji in srednji
managerji

operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi
izvajalci
višji in srednji managerji

operativni vodje, samostojni strokovni
izključno zadnji kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
nivo vodenja
ljudi
izvajalci
samostojni
strokovni kadri,
ki pa nimajo
neposredno
podrejenih ljudi

višji in srednji managerji
operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
izvajalci
višji in srednji managerji

izvajalci

operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi

Sig.

95 % Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

,74387517

,53554858

,544

-1,0420350 2,5297854

,22048188

,48806659

,966

-1,5782317 2,0191954

,22925215

,55102672

,974

-1,5442810 2,0027853

-,74387517 ,53554858

,544

-2,5297854 1,0420350

-,52339329 ,31628685

,386

-1,4590019 ,4122153

-,51462302 ,40676630

,594

-1,6465407 ,6172946

-,22048188 ,48806659

,966

-2,0191954 1,5782317

,52339329

,31628685

,386

-,4122153

,00877027

,34184139

1,000 -,9275719

1,4590019
,9451125

-,22925215 ,55102672

,974

-2,0027853 1,5442810

,51462302

,594

-,6172946

,40676630

-,00877027 ,34184139

1,000 -,9451125

1,6465407

,9275719

Priloga št. 72: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »poznavanje poslanstva in
vizije ter ciljev« (Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor poznavanje poslanstva for analysis 6
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

2,991

3

,997

Within Groups

43,270

55

,787

Total

46,261

58

33

F
1,267

Sig.
,295

Priloga št. 73: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor poznavanje poslanstva for analysis 6
Games-Howell
(I) Raven v
(J) Raven v organizaciji
Mean
Std. Error
organizaciji
Difference
(I-J)

višji in srednji
managerji

operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi
izvajalci
višji in srednji managerji

operativni
vodje, izključno
zadnji nivo
vodenja

samostojni
strokovni kadri,
ki pa nimajo
neposredno
podrejenih ljudi

samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi
izvajalci
višji in srednji managerji
operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
izvajalci
višji in srednji managerji

Izvajalci

operativni vodje,
izključno zadnji nivo
vodenja
samostojni strokovni
kadri, ki pa nimajo
neposredno podrejenih
ljudi

Sig.

95 % Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

,25973281

,61381277

,973

-1,6622902

2,1817558

-,01405266

,49988866

1,000

-1,8752035

1,8470982

-,40730791

,51538378

,856

-2,2446918

1,4300760

-,25973281

,61381277

,973

-2,1817558

1,6622902

-,27378546

,41818653

,911

-1,5696105

1,0220395

-,66704072

,43659105

,455

-1,9837158

,6496344

,01405266

,49988866

1,000

-1,8470982

1,8752035

,27378546

,41818653

,911

-1,0220395

1,5696105

-,39325525

,25245651

,415

-1,0735710

,2870605

,40730791

,51538378

,856

-1,4300760

2,2446918

,66704072

,43659105

,455

-,6496344

1,9837158

,39325525

,25245651

,415

-,2870605

1,0735710

Priloga št. 74: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »razvoj kariere«
(Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor razvoj kariere for analysis 4
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1,159

3

,386

Within Groups

40,544

55

,737

Total

41,703

58

34

F

Sig.
,524

,668

Priloga št. 75: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»razvoj kariere« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor razvoj kariere for analysis 4
Games-Howell
(I) Raven v
organizaciji

Mean
Difference
(I-J)

Std. Error

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

,57987845

,49789043

,667 -1,1113411

2,2710980

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

,47389648

,44949464

,730 -1,2668345

2,2146275

izvajalci

,45161112

,52465278

,825 -1,2331541

2,1363763

-,57987845

,49789043

,667 -2,2710980

1,1113411

operativni vodje, samostojni strokovni kadri,
izključno zadnji ki pa nimajo neposredno
nivo vodenja
podrejenih ljudi

-,10598197

,25856334

,975

-,9004855

,6885215

izvajalci

-,12826733

,37425942

,986 -1,1651421

,9086075

višji in srednji managerji

-,47389648

,44949464

,730 -2,2146275

1,2668345

,10598197

,25856334

,975

-,6885215

,9004855

-,8767955

,8322248

višji in srednji
managerji

(J) Raven v organizaciji

višji in srednji managerji

samostojni
strokovni kadri,
ki pa nimajo
neposredno
podrejenih ljudi

izvajalci

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

Sig.

95 % Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

izvajalci

-,02228536

,30695385 1,000

višji in srednji managerji

-,45161112

,52465278

,825 -2,1363763

1,2331541

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

,12826733

,37425942

,986

-,9086075

1,1651421

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

,02228536

,30695385 1,000

-,8322248

,8767955

Priloga št. 76: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »strokovna
usposobljenost in učenje« (Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor strokovna usposobljenost in učenje for analysis 3
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1,882

3

,627

Within Groups

48,326

55

,879

Total

50,208

58

35

F

Sig.
,714

,548

Priloga št. 77: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»strokovna usposobljenost in učenje« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor strokovna usposobljenost in učenje for analysis 3
Games-Howell
(I) Raven v
organizaciji

višji in
srednji
managerji

operativni
vodje,
izključno
zadnji nivo
vodenja
samostojni
strokovni
kadri, ki pa
nimajo
neposredno
podrejenih
ljudi

izvajalci

(J) Raven v organizaciji

Mean
Difference (IJ)

Std. Error

Sig.

95 % Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

,24669179

,40817513

,927

-1,1213450

1,6147286

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

,05350984

,37717280

,999

-1,3204813

1,4275010

izvajalci

,44330589

,47355804

,787

-,9773281

1,8639399

višji in srednji managerji

-,24669179

,40817513

,927

-1,6147286

1,1213450

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

-,19318194

,24290579

,855

-,9030229

,5166590

,19661411

,37550116

,953

-,8392523

1,2324805

-,05350984

,37717280

,999

-1,4275010

1,3204813

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

,19318194

,24290579

,855

-,5166590

,9030229

izvajalci

,38979605

,34154576

,668

-,5553405

1,3349326

višji in srednji managerji

-,44330589

,47355804

,787

-1,8639399

,9773281

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

-,19661411

,37550116

,953

-1,2324805

,8392523

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

-,38979605

,34154576

,668

-1,3349326

,5553405

izvajalci
višji in srednji managerji

Priloga št. 78: Preglednica Anova »raven v organizaciji« – »vodenje« (Hipoteza 5)
ANOVA
REGR factor vodenje for analysis 2
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

,601

3

,200

Within Groups

42,298

55

,769

Total

42,899

58

36

F

Sig.
,261

,853

Priloga št. 79: Preglednica statistične razlike med skupinami »raven v organizaciji« –
»vodenje« (Hipoteza 5)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: REGR factor vodenje for analysis 2
Games-Howell
(I) Raven v
organizaciji

višji in srednji
managerji

(J) Raven v organizaciji

Mean
Difference
(I-J)

Std. Error

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

,32692838

,52385701

,922 -1,2622017

1,9160585

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

,36090313

,37656809

,778 -1,0467229

1,7685292

izvajalci

,37076617

,44717741

,839 -1,0255114

1,7670437

-,32692838

,52385701

,922 -1,9160585

1,2622017

višji in srednji managerji
operativni vodje,
izključno zadnji
nivo vodenja

samostojni
strokovni kadri, ki
pa nimajo
neposredno
podrejenih ljudi

izvajalci

Sig.

95 % Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

,03397475

,39818919 1,000 -1,2311059

1,2990554

izvajalci

,04383779

,46553061 1,000 -1,3077682

1,3954438

višji in srednji managerji

-,36090313

,37656809

,778 -1,7685292

1,0467229

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

-,03397475

,39818919 1,000 -1,2990554

1,2311059

izvajalci

,00986304

,28999328 1,000

-,7919189

,8116450

višji in srednji managerji

-,37076617

,44717741

,839 -1,7670437

1,0255114

operativni vodje, izključno
zadnji nivo vodenja

-,04383779

,46553061 1,000 -1,3954438

1,3077682

samostojni strokovni kadri,
ki pa nimajo neposredno
podrejenih ljudi

-,00986304

,28999328 1,000

37

-,8116450

,7919189

