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POVZETEK
Organizacijska klima je niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki vplivajo na
motivacijo in vedenje zaposlenih in nastaja na podlagi interakcij med člani
organizacije. Nanjo vplivajo najrazličnejši dejavniki kot so: najvišje vodstvo
podjetja, zgodovina podjetja, tehnologija, informacijski sistemi, delovni postopki in
organizacija dela, nagrajevanje ter zastavljeni cilji in vrednote podjetja.
Namen: je ugotoviti prevladujoči tip organizacijske klime, ter prepoznati njene
značilnosti, ki spodbujevalno ali zaviralno vplivajo na uspešnost organizacije, ter
predlagati potrebne spremembe glede na raziskavo, ter ugotoviti povezanost
organizacijske klime s posameznimi dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom.
Metodologija: V teoretičnem delu smo uporabili metodo raziskovanja, ki je temeljila
na sistematičnem zbiranju podatkov. S pomočjo analize literature in virov smo
pripravili teoretični del naloge. V empiričnem delu je kot metoda zbiranja podatkov
uporabljen anonimni anketni vprašalnik, ki vsebuje lestvico za oceno organizacijske
klime. Raziskovalni vzorec je zajemal 100 naključno izbranih anketirancev, ki so
zaposleni v Splošni bolnišnici Celje. Anketirali smo različne profile zaposlenih in
sicer zdravstvene tehnike, diplomirane medicinske sestre, zdravnike, ekonomske
tehnike, ter zdravstvene administratorke.
Rezultati: Rezultati, ki smo jih dobili z raziskavo kažejo, da so zaposleni zadovoljni
z obstoječo organizacijsko klimo, da klima tudi vpliva na zadovoljstvo. Ugotovili
smo, da v organizaciji prevladuje demokratični stil vodenja, ki pa tudi vpliva na
obliko organizacijske klime.
Ključne besede: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, stili vodenja
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ABSTRACT
Organizational climate is a string of measurable properties in a working environment
that affect the motivation and behavior of the employees and is created by the
interactions among the members of the company. It is influenced by different factors
like: executive company leadership, company’s history, technology, informational
systems, working procedures and organization, rewarding and the company’s
objectives and values.
The purpose: is to determine the predominating type of organizational climate and
to recognize its features which encourage or hinder the company’s success and
therefore recommend the necessary adaptations according to this research, and also
to determine the connection between organizational climate and individual factors of
employees’ work satisfaction.
Methodology: In the theoretical part we have used a research method that based on a
systematical collecting of data, and with the help of literature and source analysis we
have prepared this part of the task. In the empirical part we have used an anonymous
survey questionnaire that contained a scale for organizational climate evaluation, and
used it as a data collecting method. The research sample included 100 randomly
chosen subjects employed at the Celje general hospital. We have surveyed different
profiles such as nurses, health care graduates, doctors, economic workers and health
administrators.
Results: The results gathered by the research are showing that employees are
satisfied with the existing organizational climate and that climate also affects the
satisfaction itself. We have determined that democratic style of leadership is the
predominating one while affecting the very shape of the organizational climate.
Keywords: organizational climate, employees’ satisfaction, leadership types
iv

KAZALO VSEBINE :
POVZETEK ............................................................................................................. iii
ABSTRACT ............................................................................................................. iv
1 UVOD .................................................................................................................... 1
2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE ........................................................................... 5
2.1 Namen raziskave ............................................................................................. 5
2.2 Cilji raziskave .................................................................................................. 5
2.2.1 Cilj v teoretičnem delu: ............................................................................. 5
2.2.2 Cilji empirične raziskave: ......................................................................... 5
3 OPREDELITEV ORGANIZACIJSKE KLIME..................................................... 7
3.1 Razvoj organizacijske klime ......................................................................... 11
3.2 Razlike med kulturo in klimo........................................................................ 15
3.3 Vpliv organizacijske klime na uspešnost podjetja ......................................... 20
3.4 Merjenje organizacijske klime ...................................................................... 24
3.5 SiOK – Slovenska organizacijska kultura ..................................................... 28
3.6 Kategorije organizacijske klime .................................................................... 32
3.6.1 Organiziranost ....................................................................................... 32
3.6.2 Strokovna usposobljenost in učenje ....................................................... 33
3.6.3 Odnos do kakovosti ............................................................................... 34
3.6.4 Nagrajevanje .......................................................................................... 34
3.6.5 Notranje komuniciranje in informiranje ................................................. 36
3.6.6 Notranji odnosi ...................................................................................... 36
3.6.7 Vodenje ................................................................................................. 37
3.6.8 Pripadnost organizaciji........................................................................... 38
3.6.9 Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev ................................................... 39
3.6.10 Motivacija in zavzetost ........................................................................ 40
3.6.11 Razvoj kariere ...................................................................................... 41
3.6.12 Inovativnost in iniciativnost ................................................................. 41
3.7 Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske klime ....................................... 42
3.8 Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji ......................................................... 45
3.9 Stili vodenja v organizaciji ........................................................................... 50
v

3.9.1 Vpliv vodenja in stilov vodenja na organizacijsko klimo ....................... 54
4 RAZISKAVA...................................................................................................... 57
4.1 Raziskovalna vprašanja ................................................................................ 57
4.2

Metodologija .............................................................................................. 57

4.2.1

Raziskovalne metode ......................................................................... 57

4.2.2 Raziskovalni vzorec .............................................................................. 57
4.2.3 Postopki zbiranja podatkov ................................................................... 58
5 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA ............................... 59
5.1 Preverjanje raziskovalnih vprašanj: ............................................................... 68
5.2 INTERPRETACIJA ...................................................................................... 75
6 SKLEP ................................................................................................................ 80
7 LITERATURA IN VIRI :.................................................................................... 81
8 PRILOGE............................................................................................................... 1
8.1 Anketni vprašalnik........................................................................................... 1
8.2 Potrdilo lektorja o lektoriranju ......................................................................... 7
8.3 Kopija diplome lektorja: .................................................................................. 8

KAZALO SLIK :
Slika 1: Ravni kulture .............................................................................................. 13
Slika 2: Dejavniki, ki v največji meri vplivajo na razvoj organizacijske kulture ...... 18
Slika 3: Dejavniki, ki v največji meri vplivajo na razvoj organizacijske klime ........ 19
Slika 4 : Povezanost kulture, strategije in uspešnosti ............................................... 24
Slika 5: Krog avtoritarnega vodenja ........................................................................ 53

vi

KAZALO TABEL :
Tabela 1: Opredelitev organizacijske klime različnih avtorjev ................................... 9
Tabela 2: Pojavni znaki kultur ................................................................................. 12
Tabela 3 : Kulture organizacij, odzivi organizacije in tveganje sodelavcev.............. 15
Tabela 4: Primerjava pojmov organizacijska kultura in organizacijska klima .......... 17
Tabela 4: Ob spreminjanju kulture upoštevajmo:..................................................... 43
Tabela 5: Način vedenja skupine ............................................................................. 52
Tabela 6: sklop trditev, ki se nanašajo na celotno organizacijo ................................ 63
Tabela 7: statistična metoda t-test za RV1 ............................................................... 68
Tabela 8: potrditev RV1 .......................................................................................... 69
Tabela 9: t-test za RV3 ............................................................................................ 70
Tabela 10: potrditev RV3 ........................................................................................ 71
Tabela 11: t-test za RV4 .......................................................................................... 72
Tabela 12: potrditev RV4 ........................................................................................ 73
Tabela 13: potrditev RV2 ........................................................................................ 74

vii

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje

1 UVOD
Zaposleni v zdravstveni negi predstavljajo največjo skupino zdravstvenih delavcev,
ob katerih prihajajo ljudje v sistem zdravstvenega varstva. Od prevladujoče in želene
organizacijske klime, ter zadovoljstva je odvisno ne samo hitrejše zdravljenje in
počutje bolnikov, temveč tudi razvoj in finančna vzdržnost zdravstvenega sistema
(Kragelj, 2010).
Organizacijska klima je niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki vplivajo na
motivacijo in vedenje zaposlenih in nastaja na podlagi interakcij med člani
organizacije. Nanjo vplivajo najrazličnejši dejavniki kot so: najvišje vodstvo
podjetja, zgodovina podjetja, tehnologija, informacijski sistemi, delovni postopki in
organizacija dela, nagrajevanje ter zastavljeni cilji in vrednote podjetja (Pelko, 2010).
»Organizacijska klima je običajno izraz, s katerim ponazarjamo odnose med
zaposlenimi v organizaciji. Če so ti odnosi pozitivni, se oblikuje ugodno in
prijateljsko vzdušje. Ljudje se med seboj dobro razumejo, so zadovoljni s svojim
delom in s svojimi prejemki. Povsem drugače pa je tedaj, ko so odnosi med ljudmi
negativni. Taki odnosi pripeljejo do napetega vzdušja, nezadovoljstva, konfliktov,
posledica tega pa je nizka produktivnost oziroma storilnost ljudi in slabi delovni
rezultati« (Mikl, 2010, str. 1).
Klima je lahko homogena in prežema celotno podjetje, ali pa se znotraj njega
pojavlja več specifičnih klim, ki se nanašajo zgolj na okolje znotraj posamezne
skupine, oddelka. Slednje je v veliki meri odvisno od velikosti podjetja: v manjših
podjetjih je večja verjetnost enotne homogene klime, v večjih podjetjih lahko v
različnih delih podjetja zasledimo zelo različne klime (Musek Lešnik, 2001-2006).
Organizacijska klima izhaja iz psihologije in pomeni zaznavanje kako zaposleni
dojemajo lastno organizacijo in kako dojemajo svoje možnosti in pogoje dela. Je pa
organizacijska klima tudi skupno ime za način vedenja in zaznavanja medsebojnih
odnosov v organizaciji ter vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, ter uspešnost
poslovanja.
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V današnjem svetu, kjer je edina stalnica sprememba, se mnoga podjetja ukvarjajo s
problemom kako prehiteti konkurenco in se prilagoditi nepredvidljivim razmeram na
trgu. Vse več kazalcev uspešnosti kaže, da je ključ uspeha v prilagodljivosti in hitrem
odzivanju na zahteve tržišča. Za vse to pa so odgovorni ljudje v organizaciji, zato
lahko trdimo, da so sposobni in visoko motivirani ljudje pravi konkurenčni vir
podjetja (Pelko, 2010).
Na zadovoljstvo pri delu poleg organizacijske klime vpliva mnogo dejavnikov npr.
delo samo, osebne karakteristike, možnosti napredovanja, stili vodenja itd. Morda je
ravno organizacijska klima tista, ki je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom
zaposlenih. V njej so zajete vse značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v
organizaciji zaradi katerih se organizacije med seboj tudi razlikujejo. Vključuje
individualno vedenje, motivacijo, status, vloge, skupinsko dinamiko in je pod
vplivom vrednot, čustev, stališč, pričakovanj in prizadevanj. Na organizacijsko klimo
vplivajo tudi različni načini vodenja in komunikacije v organizaciji (Pelko, 2010).
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: vodstvo
organizacije, zgodovino in tradicijo organizacije, tehnologijo, vrste storitev, stranke,
pričakovanja v organizaciji, informacijski sistem, delovne postopke, uporaba
spodbud, organizacija dela, ter cilje in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo. Dobra
klima ne pomeni, da so vsi srečni in zadovoljni. Bolj je pomembno, da so skupni cilji
dovolj jasni vsem, da jih sprejemajo in da poznajo svoje sposobnosti in sposobnosti
svojih sodelavcev. Vodja ima pri tem dejavno vlogo, zlasti pri pojasnjevanju skupnih
ciljev in pri motivaciji sodelavcev za skupni cilj.
»Zadovoljstvo zaposlenega je najbolj pomembno od vseh dejavnikov, saj je ravno
nezadovoljstvo prvi in tudi najpogostejši vzrok za prostovoljni odhod zaposlenih iz
posamezne organizacije. V praksi je na tem področju izjemno velik problem, saj se z
zadovoljstvom zaposlenega, organizacija in vodstvo največkrat začne ukvarjati šele
takrat, ko posameznik zaradi nezadovoljstva z delom že izrazi željo po odhodu iz
organizacije, vendar je takrat seveda že prepozno (Mikl, 2010, str. 5)«.
Jasmina Simler : magistrsko delo
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Lahko bi dejali, da so razlogi za zadovoljstvo zaposlenih povezani z dimenzijami
klime. Tak primer je lahko nagrajevanje. Če nagrajevanje temelji na delovni
uspešnosti zaposlenih in daje zaposlenim občutek enakosti, vodi k zadovoljstvu.
Podobno velja za dimenzijo vodenja. Če zaposleni čutijo, da so zaščiteni s prijaznim,
obzirnim in splošno humanim vodstvom, to povečuje njihovo zadovoljstvo, kar
vpliva na občutek, da se njihove želje upoštevajo (Mikl, 2010).
S pomočjo meritev organizacijske klime dobi management povratno informacijo,
kako dobro izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih ter pripravi akcijski načrt
za realizacijo sprememb. Cilj vsakega managementa je ustvariti takšno klimo, ki
pospešuje in podpira doseganje razvojnih ciljev neke organizacije (Pelko, 2010).
Za podjetje ni toliko pomembno, da meri klimo, pač pa da najprej ugotovi, kakšno
klimo želi in kakšna zaznana klima lahko največ prispeva k učinkovitosti in
uspešnosti njegovih ljudi. Šele v trenutku, ko podjetje ve, o čem govori, in ko ve, kaj
hoče, je merjenje klime učinkovito orodje za ugotavljanje, ali smo tam, kjer želimo
biti, oziroma kaj je treba storiti, da pridemo do tja (Musek Lešnik, 2001-2006).
Slovenska organizacijska klima ( v nadaljevanju SiOK ) projekt za primerjalno
raziskovanje in spremljanje klime v slovenskih organizacijah je nastal na pobudo
nekaterih uspešnih vidnih slovenskih podjetij in pod okriljem Gospodarske zbornice
Slovenije v letu 2001. Kasneje projekt ni bil več v povezavi z Gospodarsko zbornico
Slovenije. Tega leta so bile izvedene prve raziskave v katere je bilo vključenih 26
slovenskih podjetij. Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizacijske
klime in zadovoljstva zaposlenih z namenom povečevanja zavedanja pomena
organizacijske klime in spoznavanja ustreznih metod za njen razvoj. Temeljni
principi so primerljivost, periodičnost in kvantitativnost.
V okviru projekta SiOK merimo organizacijsko klimo s pomočjo standardnega
vprašalnika, ki je rezultat večletnega dela in skupnih prizadevanj več slovenskih
svetovalnih podjetij, kot strokovni recenzent pa je bil vključen Argio Sabadin (redni
predavatelj na Filozofski fakulteti na oddelku za psihologijo). Projekt deluje na
osnovi članstva in letne članarine. V letu 2001 je sodelovalo 26 organizacij, v letu
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2002 51, v letu 2003 62, v letu 2004 90, v letu 2005 93, v letu 2006 125, v letu 2007
117, v letu 2009 95, ter v letu 2010 96 organizacij (Praxis, 2011).
V zadnjih treh letih je v projektu vsako leto sodelovalo več kot 100 slovenskih
najvidnejših organizacij in tudi nekatere organizacije iz tujine. V njem je sodelovalo
tudi veliko slovenskih bolnišnic in zdravstvenih zavodov. Še posebej je projekt
zaživel na Hrvaškem, kjer se prav tako konstantno izvaja že od leta 2003 in je
poimenovan HrOK. Od leta 2003 naprej je v raziskavah organizacijske klime in
zadovoljstva pri delu bil uporabljen vedno isti vprašalnik. Tako je omogočena
primerjava povprečne organizacijske klime v slovenskih podjetjih (Praxis, 2011).
Podjetja, ki so v SiOK vključena že več let pravijo, da rezultate uporabljajo v več
namenov kot so:
 vključevanje v poslovne cilje,
 akcijski načrti za izboljševanje posameznih šibkejših kategorij org. klime,
 osnova za izdelavo programov izobraževanja,
 osnova za ocenjevanje in razvoj vodij,
 merjenje učinkovitosti kadrovske funkcije,
 merjenje uspešnosti vodij,
 rezultati merjenja kot kriterij pri nagrajevanju in napredovanju,
 povezava rezultatov merjenja in letnih razgovorov (Pelko, 2010).
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2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen raziskovanja organizacijske klime je, da organizacija ugotovi šibke točke
sistema in jih z ustreznimi ukrepi omili oz. odpravi. Zaposleni ocenjujejo
organizacijo na podlagi vprašalnika, ki vključuje različne vidike in delovanje
organizacije.

2.1 Namen raziskave
Namen naloge je ugotoviti prevladujoči tip organizacijske klime, ter prepoznati njene
značilnosti, ki spodbujevalno ali zaviralno vplivajo na uspešnost organizacije, ter
predlagati potrebne spremembe glede na raziskavo in korake za izvedbo, ter
ugotoviti povezanost organizacijske klime s posameznimi dejavniki zadovoljstva
zaposlenih z delom in delovnimi pogoji. Predmet raziskave je analiza organizacijske
klime in povezave tipov organizacijske klime z dejavniki zadovoljstva z delom in
delovnimi razmerami na področju zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje.

2.2 Cilji raziskave
2.2.1 Cilj v teoretičnem delu:
 podrobno preučiti literaturo;
 poiskati novejše objavljeno literaturo;
2.2.2 Cilji empirične raziskave:
 na dovolj velikem vzorcu zaposlenih Splošne bolnišnice Celje ugotoviti, ali so
zaposleni zadovoljni z obstoječo organizacijsko klimo;
 ugotoviti ali organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih;
 ugotoviti v kolikšnem obsegu zaposlenih je zadovoljnih z delom in delovnimi
pogoji Splošne bolnišnice Celje;
 ugotoviti koliko vpliva stil vodenja na klimo organizacije;
 ugotoviti kakšen stil vodenja prevladuje v organizaciji;
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upravljavske spremembe in načine za dosego le-teh, da bi bilo delo zaposlenih
uspešno in učinkovito.

TEORETIČNI DEL

Jasmina Simler : magistrsko delo

Stran 6

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje

3 OPREDELITEV ORGANIZACIJSKE KLIME
(Mihalič, 2007) organizacijsko kulturo opredeljuje kot celostni in korporativni sistem
vrednot, norm, pravil, stališč, prepričanj, skupnih lastnosti, načinov izvajanja
procesov ter postopkov vedenja in načinov delovanja zaposlenih, skupnih ciljev ter
vrste in oblike interakcij tako znotraj poslovnega sistema kot z njegovim zunanjim
okoljem. Skupne vrednote, norme, stališča, pravila in drugi elementi v bistvu
opredeljujejo tako imenovani kolektivni fenomen organizacije, ki ga zelo
poenostavljeno imenujemo »tako delamo mi« oziroma »tako je pri nas« (Mihalič,
2007, str. 5).
Izraz kultura izvira iz latinščine, v kateri culturae pomeni obvladovanje, vzgojo,
izobraževanje. Kultura je pomenila tudi vzgojo in izobrazbo ter spoštovanje ljudi. Za
veliko ljudi je kultura oznaka za področje umetnosti ali širše za dejavnosti, povezane
z umetnostjo in umetniškim ustvarjanjem, izražanjem. Vendar pojem tako poleg
umetnosti zajema tudi religijo, filozofijo, znanost in podobno. S pojmom kultura
označujemo tudi vzorce vedenja. Za kulturnega označimo nekoga, ki spoštuje
določena pravila vedenja v neki družbi ali družbeni skupini (Brod, 2007).
Organizacijska klima je eden od najmanj razumljenih pojmov a hkrati najbolj
pomembnih, v organizacijskem vedenju in menedžmentu.
Organizacijsko klimo lahko najširše opredelimo kot psihološko ozračje v
organizaciji, kot ga zaznavajo njeni člani, ki preko zaznav vpliva na njihovo vedenje.
Helriegel in Slocum sta že leta 1974 zapisala nekaj ključnih lastnosti organizacijske
klime:


zaznavni odzivi, ki jih iščemo pri preučevanju klime, so bolj opisni kot
vrednostni;



nivo preučevanja pri organizacijski klimi je prej makro kot mikro;



enota analize pri organizacijski klimi so lastnosti organizacije ali njenega
specifičnega podsistema, in ne posameznik;



zaznane značilnosti organizacijske klime imajo potencialne vedenjske posledice
(Musek Lešnik, 2001-2006).
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Skupni imenovalec opredelitev klime je prepričanje, da je organizacijska klima več
kot le način, kako počnemo stvari pri nas. Organizacijska klima je relativno trajen
pojav v podjetju, ki:
 označuje množico lastnosti podjetja, ki jih lahko preučujemo z različnimi
dimenzijami;
 te lastnosti so zaznavne narave;
 zaposleni jih lahko opišejo, kar pomeni, da se jih zavedajo;
 nastaja preko interakcije med člani podjetja, ki si jo delijo;
 povratno vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi

na

vedenje ljudi;
 nanaša se tako na odnose med zaposlenimi kot tudi na odnos podjetja do
zunanjega okolja;
 odraža tako organizacijske cilje kot tudi kakovost delovnega okolja;
 predstavlja pomemben vidik uspešnosti poslovanja (Musek Lešnik, 2001-2006).
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Tabela 1: Opredelitev organizacijske klime različnih avtorjev
Avtorji

Letnica

Reichers in

1990

Schneider

Opredelitev / razumevanje klime
Organizacijska klima se nanaša na zaznave organizacijske
politike, njene prakse in postopke, ki si jih delijo
zaposleni. Zaposleni predvidoma ocenjujejo značilnosti
organizacije glede na lastne vrednote in glede na
pomembnost teh značilnosti za njihovo lastno dobrobit.
Gre za molarni koncept, ki indicira org. cilje in ustrezne
načine oziroma sredstva za dosego le-teh.

Koys

in

1991

Organizacijska klima je večdimenzionalni in trajno
obstojni zaznavni fenomen, ki je skupen večini članov

DeCotis

org. enote. Gre za opis in ne vrednotenje dogodkov.
Baskin

in

1992

Aronof

Klima sestoji iz subjektivnih zaznav zaposlenih o takšnih
org. realnostih, kot so politika org., struktura, vodenje,
vrednote in pravila. Enostavno jo lahko opredelimo kot
''način, kako počnemo stvari pri nas (tj. v naši org.)''.

Moran

in

1992

Klima je relativno trajna lastnost org., ki posamezno org.
loči od drugih org. in je zanjo značilno naslednje:

Volkwein

-

gre za kolektivno zaznavo članov o org. glede na
določene dimenzije;

-

ustvarja se preko interakcije med člani org.;

-

služi za osnovo pri interpretaciji situacij;

-

reflektira

prevladujoče

norme

in

stališča

organizacijske kulture;
West,
Smith, Lu

1998

predstavlja izhodišče za vplivanje na vedenje.

Organizacijska

klima

se

nanaša

na

zaznave

o

fundamentalnih elementih organizacije, ki si jih člani
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Feng

in

organizacije med seboj delijo.

Lawthom
Burton

,

1999

Klima je atmosfera v organizaciji, relativno trajna

Lauridsen,

kakovost notranjega okolja org., ki jo zaznavajo njeni

Obel

člani in vpliva na njihovo vedenje.

Neal, West

2000

Klima v org. pomeni zaznavo, kako ljudje dojemajo

in

lastno org. in kako dojemajo svoje možnosti in pogoje

Patterson

dela. Posamezniki zaznavajo lastnosti org. v okviru svojih
lastnih vrednot, ki so pomembne za lastno blagostanje.

Vir: (Musek Lešnik, 2001-2006, str. 3)
Musek Lešnik, 2001-2006, pravi, da je organizacijska klima močna sila, ki določa
obnašanje posameznikov in skupin v podjetju. Pravi tudi, da zajema niz zaznav v
obliki predpostavk, verovanj, stališč in mnenj; preko teh pa zaposlenim zagotavlja
poznano psihološko okolje za opravljanje dela in zato pomembno prispeva k
njihovemu občutku varnosti. Klima je homogena in prežema celotno podjetje ali pa
se znotraj njega pojavlja več specifičnih klim, ki se nanašajo zgolj na okolje znotraj
posamezne skupine, oddelka. To pa je v veliki meri odvisno od velikosti podjetja in
sicer v manjših podjetjih je večja verjetnost enotne homogene klime, v večjih pa
lahko v različnih delih podjetja zasledimo zelo različne klime. Bolj kot je podjetje
razpršeno, več kot ima različnih skupin ali celo objektov na različnih lokacijah, več
različnih klim lahko obstaja znotraj njega – hkrati pa na te specifične klime še vedno
vpliva globalna klima znotraj podjetja (Musek Lešnik, 2001-2006, str. 4).
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3.1 Razvoj organizacijske klime
Možina in drugi, 2002, pravijo, da nas poslovno življenje zanese v to ali katero drugo
organizacijo, podjetje, ustanovo, zavod in vsaka je svet zase. V eni pri nagovarjanju
veljajo akademski naslovi s priimkom ter gospodom ali gospo spredaj, v drugi se
tikajo in nagovarjajo z imeni - pa je prav tako jasno, kdo ima prvo besedo. Spet nekje
tiči vsak v svoji sobi ali vsaj za pregrado, drugje jih je v enem prostoru več, pa dobro
shajajo. Obstajajo organizacije, kjer skupaj praznujejo godove in rojstne dneve,
zmerno in tako, da to ne škoduje delu, in so druge, kjer si še za praznike komaj
stisnejo roko. So tudi organizacije, kjer eden drugemu vsevprek postavljajo ovire in
pasti, in druge, kjer so kot ena sama zadovoljna družina. Ponekod se vselej počutimo
kot tujci, drugje pa kot doma. Celo znotraj ene in iste organizacije so lahko velike
razlike, kot da ne bi vsi sodili pod isto streho (Možina, in drugi, 2002, str. 177).
Kultura daje organizaciji osebnost - takšni smo, tako ravnamo, za to se zavzemamo.
Bolj znanstvena opredelitev pravi: »Organizacijska kultura je vzorec temeljnih
podmen, ki jih je kaka skupina iznašla, odkrila ali razvila, ko se je soočala s
prilagajanjem navzven in povezovanjem navznoter« (Možina, in drugi, 2002, str.
177). Vzorec se je dovolj izkazal, da je v skupini obveljal, zato nove člane učijo po
njem, kako naj dojemajo, mislijo in zaznavajo zadeve. Kulturo prepoznavamo po
tem, kar vidimo ali drugače zaznavamo. Kar neverjetno je, koliko razlik zaznavamo
v stikih z drugimi ljudmi, skupinami in organizacijami. Gre za način obnašanja ljudi
v organizaciji med seboj in do drugih, za vzornike in simbole, za navade in obrede v širšem pomenu pa za vse značilnosti vedenja v podjetju, ustanovi, javni službi,
kakršni koli organizaciji (Možina, in drugi, 2002, str. 177).
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Tabela 2: Pojavni znaki kultur

Vir: (Možina, in drugi, 2002, str. 178)
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Kulturo organizacije oblikujejo ljudje, ki so v njej, vendar organizacija lahko
pomembno vpliva na kulturo okolja, kjer deluje. Značilne so oblike obnašanja ljudi,
ki delujejo v tej organizaciji. »Kultura izhaja iz vrednot, ki jih usvoji 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 organizaciji, so jim za obnašanje pomembne
zlasti tiste, ki jim daje prednost vodja. Urejenost organizacije je bolj vidna kot njena
kultura, vendar je urejenost praviloma le eno izmed sredstev, s katerimi skuša
organizacija dosegati zastavljene cilje« (Možina, in drugi, 2002, str. 185).
Černetič, 2007, pravi, da organizacijska kultura nastaja v procesih skupinskega
reševanja problemov, v prilagajanju na okolje in pri reševanju problemov njene
notranje integracije. Kot odprt sistem je organizacija odvisna od uspešne prilagoditve
okolju. Pojav kulture lahko strukturiramo v tri ravni: proizvode, vrednote in temeljne
predpostavke (Černetič, 2007, str. 277).
Slika 1: Ravni kulture

Vir: (Černetič, 2007, str. 277)
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A) »Proizvodi so najvidnejše sestavine organizacijske kulture in predstavljajo fizično
ter družbeno realnost, tehnološki output organizacije, vidne vedenjske obrazce in
besednjak, ki ga uporabljajo njeni člani. To so obstoječa tehnologija, jezik in vidni
vedenjski obrazci zaposlenih.
B) Drugo raven predstavljajo vrednote. Če so sprejete vrednote v skladu s temeljnimi
predpostavkami, imajo pomembno vlogo pri združevanju skupine, so vir
identifikacije ter občutka pripadnosti. Po sprejetih vrednotah še ne moremo soditi o
organizacijski kulturi, zlasti če so le-te nasprotne obstoječi kulturi. Velik del
obnašanja nam še vedno ostane nerazumljiv. Če spoznamo vrednote, razumemo
samo del kulture.
C) Temeljne predpostavke so splošno sprejeta prepričanja, v katera ne dvomimo, so
samoumevna in se zelo težko spreminjajo. So nevidne in praviloma eksistirajo na
višji stopnji nezavednega. Določajo, kako člani mislijo, čutijo in zaznavajo. Za
organizacijo in njeno kulturo so izredno pomembne, ker določajo odnos do
zunanjega okolja, naravo časa in prostora, naravo resničnosti, odnos do človeka in
njegovih aktivnosti ter odnose med ljudmi« (Černetič, 2007, str. 277).
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Tabela 3 : Kulture organizacij, odzivi organizacije in tveganje sodelavcev

Vir: (Možina, in drugi, 2002, str. 188)

3.2 Razlike med kulturo in klimo
Nekateri avtorji menijo, da pojmi, kot so organizacijska klima, organizacijska
kultura, psihološka klima, osebnost podjetja itd, pomenijo isto, drugi pa jim očitajo,
da ne poznajo pojmov in zato ne vidijo razlik. Pomembnejše razlike med njima so:
pojem kulture naj bi bil bolj globalen, usmerjen v preteklost in prihodnost. Za
raziskovanje organizacijske kulture se uporablja kvalitativna metodologija (analiza
jezika, obredov, mitov itd.). Pojem klime je bolj analitičen, usmerjen v opisovanje
sedanjega stanja in izkoriščanje kvantitativnih metodologij raziskovanja, kot so
vprašalniki (Černetič, 2007, str. 287).
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(Černetič, 2007) navaja, da je osnovna razlika med organizacijsko kulturo in klimo v
viru nastanka. Klima izhaja iz psihologije, pojem organizacijske kulture pa je nastal
kot področje preučevanja v kulturni antropologiji. Stična točka obeh pojmov je v
tem, da oba poskušata razlagati določenost človekovega vedenja v združbi in se
zanimata za posledice vplivov združbe na vedenje njenih članov (Černetič, 2007, str.
288).
»Organizacijska klima ali organizacijsko vzdušje je vrsta značilnosti, ki kažejo
zadovoljnost zaposlenih s socialnega vidika dela. Organizacijska kultura pa se po
drugi strani ne ukvarja z zadovoljstvom ljudi, ampak bolj z osnovnim načinom
reševanja problemov v združbi in s samimi procesi medsebojnega vplivanja.
Vsaka združba ima svojo kulturo, ki se razlikuje od organizacijskih kultur drugih
podjetij. Klima pa je pojem, nanaša se na zaznave, ki jih imajo zaposleni o dogodkih,
postopkih, pravilih in odnosih v združbi. Različna socialna okolja lahko opišemo s
pomočjo dimenzij klime. Dimenzije klime, ki so med združbami podobne,
omogočajo primerjavo klime med združbami. Pri raziskovanju klime izhajamo iz
vizije in ciljev in se sprašujemo, ali obstoječa organizacijska klima spodbuja ali
zavira doseganje razvojnih ciljev« (Černetič, 2007, str. 288).
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Tabela 4: Primerjava pojmov organizacijska kultura in organizacijska klima

Vir: (Černetič, 2007, str. 289)
Mihalič, 2007, pravi, da je razvoj organizacijske kulture dolgotrajnejši, bolj strateški
in kompleksnejši kot razvoj organizacijske klime.
Naslednja slika predstavlja, kateri dejavniki vplivajo na razvojno dinamiko kulture
(Mihalič, 2007, str. 24).
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Slika 2: Dejavniki, ki v največji meri vplivajo na razvoj organizacijske kulture

Vir: (Mihalič, 2007, str. 24)
Razvoj organizacijske klime je hitrejši, izvaja se v trenutnem časovnem obdobju ter
je vezan na operativni in taktični nivo. Spodnja slika prikazuje dejavnike, ki vplivajo
na razvojno dinamiko klime.
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Slika 3: Dejavniki, ki v največji meri vplivajo na razvoj organizacijske klime

Vir: (Mihalič, 2007, str. 25)
Mihalič, 2007, pravi, da poleg naštetih dejavnikov, ki vplivajo na razvojno dinamiko
organizacijske kulture in klime, je razvoj obeh odvisen tudi od nekaterih splošnih
pogojev. Ti so vezani predvsem na velikost organizacije, njeno strukturiranost, širše
poslovno okolje, dejavnost organizacije in podobno. »Ne glede na to da je razvoj
organizacijske kulture v splošnem počasnejši in zahtevnejši ter razvoj organizacijske
klime hitrejši in enostavnejši, pa sta razvoja tako kulture kot klime vedno hitrejša in
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enostavnejša v manjših organizacijah kot pa v velikih. Tako bo razvoj kulture in
klime najbolj dinamičen na primer v majhnem podjetju, nekoliko manj v srednje
velikem in najmanj v velikem podjetju. Vzrok je seveda v tem, da vsaka sprememba
v velikih sistemih počasneje vpliva na kulturo in klimo ter vsaka sprememba kulture
in klime v velikih sistemih kasneje povzroči spremembe na drugih področjih«
(Mihalič, 2007, str. 26).
Nova organizacijska kultura in klima spodbujata vsesplošno odličnost, tako
organizacije kot tudi vsakega posameznika v njej. Nova organizacijska kultura in
klima namreč krepita rast, razvoj ter splošen napredek poslovnega sistema,
spodbujata k stalnemu izboljševanju sistema, procesov in postopkov, podpirata
demokratične načine komuniciranja, spodbujata inovativnost zaposlenih. Gre namreč
za obliko kulture in klime, ki sta v splošnem najbolj ustrezni ter imata pozitivne
učinke v vseh poslovnih sistemih (Mihalič, 2007, str. 28).

3.3 Vpliv organizacijske klime na uspešnost podjetja
Kavčič, 2008, meni, da so obsežnejše raziskave potrdile nekatere že prej izražene
kritike o povezanosti močne kulture in uspešnosti organizacij. »Predvsem se je
pokazalo, da je korelacija med močno kulturo in uspešnostjo pozitivna, vendar
sorazmerno nizka. To pa navaja na nekaj zaključkov. Nekatere organizacije imajo
močno kulturo, pa so neuspešne in obratno, da so lahko zelo uspešne tudi
organizacije s šibko kulturo. Kritika je tudi bila, da lahko močna kultura usmerja
člane organizacije v napačno smer delovanja. Posebej so preučevali organizacije z
močno organizacijsko kulturo, a nizko gospodarsko uspešnostjo. Tu se je pokazalo,
da ima močna organizacijska kultura lahko nekatere negativne učinke. Mehanizem je
navadno naslednji: vse organizacije so bile kdaj v preteklosti uspešne. Tako so imele
močan tržni položaj in malo resne konkurence« (Kavčič, 2008, str. 107).
Velika uspešnost lahko še okrepi kulturo in povzroči razvoj domišljavosti ter
arogantnosti, posebej managementa organizacije. Management razvije prepričanje,
da je tako dober, da se mu ne more zgoditi neuspešnost. Ne sprejema novosti in
vztraja pri starih konceptih reševanja problemov, (ki so se pokazali v preteklosti kot
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uspešni, novim razmeram pa ne ustrezajo več). Dejavnost managementa se obrne
navznoter v organizacijo, organizacija se politizira in birokratizira. Management vse
manj ceni zaposlene, delničarje in uporabnike.
Kavčič, 2008, pravi, da v takih razmerah lahko močna kultura pokaže
disfunkcionalne učinke, predvsem odvrne pozornost managementa od okolja in
sprememb v okolju. Ne zazna dovolj močno in dovolj hitro, da se je okolje
pomembno spremenilo in da stari vzorci organizacijskega vedenja na izzive iz okolja
niso več uspešni. Ne razvije novih vzorcev reakcij organizacije na okolje, ampak se
oklepa starih, sicer preizkušenih, vendar ne več primernih. Tako močna kultura
postane ovira organizacijskim spremembam in s tem ovira prilagajanju organizacije
svojemu okolju. Močna kultura lahko prepreči uvajanje inovacij. Lahko vpliva na
razvoj konformizma v organizaciji, strinjanja za vsako ceno. Močna kultura lahko
ovira obstoj in razvoj različnosti v organizaciji, lahko tudi prepreči združevanje
podjetij. Skupni učinek močne kulture v takih primerih je postopno zmanjševanje
uspešnosti organizacije. Povzroči lahko celo propad organizacije. Drugače rečeno:
velika uspešnost zastrupi organizacijsko kulturo. Odkrili pa so tudi organizacije s
šibko kulturo, ki so bile gospodarsko uspešne. Šibka organizacijska kultura je bila
posledica mnogih nakupov in združevanj podjetij v preteklosti. Tako se še ni utegnila
razviti močna skupna kultura. So pa uspešne organizacije z nakupom in
priključitvami konkurenčnih podjetij dosegle neke vrste monopol na trgu. Vsake
vrste monopol pa je ugoden za uspešnost organizacije, če ga zna izkoristiti. V teh
primerih je bila uspešnost posledica drugih dejavnikov, ne močne organizacijske
kulture (Kavčič, 2008, str. 107).
Različne empirične ugotovitve, glede učinkov močne organizacijske kulture na
uspešnost organizacije, označujejo kot največji paradoks organizacijske kulture.
Močna kultura lahko močno pozitivno vpliva na gospodarsko uspešnost, lahko pa
tudi močno negativno. Poleg močne kulture je za uspešnost odločilnega pomena tudi
kreativnost oziroma inovativnost zaposlenih. Gospodarska uspešnost ni več odvisna
le od informacij, ampak od kreativnosti zaposlenih. Ta pa zahteva sproščeno vzdušje,
ki ne le dopušča, ampak tudi spodbuja različne nazore. In če je uspešnost odvisna od
inovacij, mora kultura dopuščati divergentno mišljenje.
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Za uspešnost je v podjetju treba ustvariti močno organizacijsko kulturo, v kateri so
vrednote zaposlenim skupne, zaposleni so socializirani tako, da zadevam dajejo
skupni pomen, obenem pa je treba vzdrževati raznolikost med zaposlenimi z dovolj
sproščenosti za kreativnost in inovativnost (Kavčič, 2008, str. 108).
Kot je razvidno iz že navedenega, je odnos med močjo organizacijske kulture in
uspešnostjo organizacije precej zapleten. Povzetek različnih empiričnih raziskav vodi
do sklepa, da obstaja pozitivna povezanost med organizacijsko kulturo in
uspešnostjo, vendar je nizka (Kavčič, 2008).
»Močna kultura lahko zelo ugodno vpliva na uspešnost, lahko pa tudi neugodno in
vodi do propada organizacije. Pomeni, da uspešnost poleg moči kulture določajo še
drugi dejavniki. Raziskovalci so razvili vrsto novih hipotez za pojasnjevanje odnosa
med kulturo in uspešnostjo. Ena od privlačnejših je hipoteza, da mora biti močna
kultura tudi strateško ustrezna, da na uspešnost vpliva pozitivno. To pomeni, da ni
dovolj samo močna kultura, ampak mora biti ta kultura tudi pravilno usmerjena, da
pospešuje uspešnost. Močna kultura, ki ni ustrezno usmerjena, pa negativno vpliva
na gospodarsko uspešnost. Močna kultura močno vpliva na aktivnosti managementa
in članov organizacije. Ali so učinki na uspešnost pozitivni ali negativni, je odvisno
od smeri (vsebine) vplivanja« (Kavčič, 2008, str. 110).
Kavčič, 2008, pravi, da je povezanost med organizacijsko kulturo in uspešnostjo
organizacije zapletena. Vpliv kulture na uspešnost potrjujejo tudi empirične
raziskave, vendar večinoma niso odkrile posebno močnih povezav, kar pomeni, da je
kultura samo eden izmed dejavnikov, ki določajo uspešnost organizacije.
Precej so se strokovnjaki ukvarjali z vplivom "močne kulture". Empirične raziskave
so opozorile na to, da ni ene same uspešne organizacijske kulture, pač pa je to
specifična kombinacija dejavnikov, ki imajo v določenih pogojih za posledico, da je
vpliv podobno močne kulture na uspešnost organizacije lahko pozitiven ali
negativen. Kulture uspešnih in neuspešnih organizacij imajo lahko mnogo skupnih
lastnosti, razlike v uspešnosti torej povzročajo druge stvari, ki so različne. Kultura
sama ne pojasnjuje razlik v uspešnosti. Vprašanje je tudi vzročno-posledične zveze:
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ali je močna kultura vzrok organizacijske uspešnosti ali je obratno: organizacijska
uspešnost je vzrok močne kulture (Kavčič, 2008, str. 113).
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Slika 4 : Povezanost kulture, strategije in uspešnosti

Vir: (Kavčič, 2008, str. 114)

3.4 Merjenje organizacijske klime
Kavčič, 2008, meni, da razloge za merjenje organizacijske klime navadno delimo v
dve temeljni skupini:
 spoznavanje pojava, razvoj vedenja (o pojavu). »Tovrstne raziskave so torej
namenjene predvsem razvoju znanosti. Označujemo jih kot temeljne (bazične)
raziskave. Raziskave te vrste so npr.: kako nastaja organizacijska kultura, katere
so njene temeljne vsebine, v čem se kažejo njeni učinki, kakšne so razlike med
kulturami ipd. Njihova uporaba je predvsem odkrivanje zakonitosti, izgradnja
teorije. Zato naj bi bile znanstveno objektivne, izven subjektivnih lastnosti in
prepričanj raziskovalca. Takšno prepričanje o znanstvenih raziskavah je
prevladovalo do druge polovice 20. stoletja. Potem so natančnejše analize
pokazale, da tudi znanost ni povsem objektivna. Znanstveniki raziskujejo pod
vplivom svojih prepričanj, ideologije, ki ji pripadajo. Pristranosti se kažejo tako v
izbiri raziskovalnega problema kot v izbiri raziskovalnih metod, zbiranja, analize
in predvsem interpretacije v raziskavi zbranih podatkov« (Kavčič, 2008, str. 76).
 raziskovanje z namenom doseganja enega ali več praktičnih ciljev. »Te vrste
raziskav poimenujemo uporabne (aplikativne) raziskave. Tematika je npr.: ali
organizacijska kultura vpliva na gospodarsko uspešnost firme, kakšna
organizacijska kultura je najboljša, kako ustvariti enotno kulturo ob združevanju
ali prevzemu podjetij, ali kultura vpliva na zadovoljstvo zaposlenih itd. Takšnih
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tem je zelo veliko, odvisno od tega, kaj koga v podjetju ali izven njega zanima«
(Kavčič, 2008, str. 76).
Za gospodarske organizacije je značilno, da raziskave naroča skoraj izključno
vodstvo organizacije, ki je tudi plačnik. Zato so predmet raziskovanja predvsem
vidiki, ki lahko neposredno služijo vodstvu pri njegovi dejavnosti za povečevanje
uspešnosti organizacije. Zaradi tega se pojavlja v aplikativnih raziskavah t. i.
managerska deformacija - raziskovalci raziskujejo tisto, kar jim naroči in plača
management. Management pri tem upošteva predvsem svoje interese in operativne
potrebe. Tako so bile tudi uporabne raziskave organizacijske kulture omejene
predvsem na vsebine, ki jih vodstva organizacij štejejo za pomembne.
Tudi pri raziskovanju organizacijske kulture velja, da raziskovalci izberejo metode,
ki ustrezajo njihovi koncepciji raziskovalnega pojava. Za preučevanje različnih
vsebin organizacijske kulture je potrebno uporabiti različne metode. Za preučevanje
stališč in mnenj so uporabne ankete, za preučevanje zgodb, mitov ipd. je primerna
analiza vsebine, za preučevanje globljih predpostavk pa etnografska metoda (Kavčič,
2008, str. 77).
»Uporabljene metode glede na njihovo kakovost delimo na kvantitativne in
kvalitativne. Kvantitativne so tiste, pri katerih lahko preučevani pojav merimo in
njegovo velikost izražamo v količinski obliki.
Zadovoljstvo zaposlenih npr. lahko merimo na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5
(zelo zadovoljen) in rezultat izrazimo ali s povprečno oceno za celo skupino ali v
odstotkih posameznih vrst odgovorov. Kvalitativne metode so tiste, ki jih uporabimo,
kadar je pojav take vrste, da ga ne moremo meriti, ampak ga lahko le opisujemo. Če
analiziramo vizijo organizacije (dokument), potem lahko ugotavljamo, katere teme
omenja. Če preučujemo proslavo, potem lahko opišemo njen potek, zaporedje
dogodkov, raven sodelovanja navzočih itd.
Za kvantitativne metode velja, da so natančnejše. Številčno izražen pojav ima to
prednost, da številke vsi razumemo približno enako. Kakovostne oznake pa lahko
različni ljudje razumejo zelo različno. Da je treba npr. nekaj narediti "takoj" eden
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razume, kot da je treba narediti v naslednjih minutah, drugi pa, da najkasneje do jutri.
Natančnost je odvisna od uporabljene lestvice merjenja« (Kavčič, 2008, str. 77).
Razlikujemo štiri stopnje natančnosti merjenja:
nominalna lestvica: pri tej le uporabljamo imena za označevanje določene
karakteristike. Npr: sadje delimo na jabolka, hruške, slive, marelice itd.
Ordinalna lestvica: pri tej lahko karakteristiko, ki jo imajo različne osebe, razvrstimo
po velikosti, ali razvrstimo osebe glede na velikost karakteristike. Npr. po
karakteristiki "telesna višina v cm" lahko osebe razvrstimo v vrsto od najmanjše do
največje.
Intervalna lestvica: ta je že natančnejša, saj so razdalje med zaporednimi enotami
enake. Razlika med 112 in 113 cm je enaka kot med 60 in 61 cm. Tako neka razlika
v "x" v merskih enotah pomeni enak razliko pri vseh vrednostih karakteristike, ki jo
merimo.
Proporcionalna skala: ta je še natančnejša, saj je znana tudi izhodiščna točka
merjenja. Pri merjenju temperature je to absolutna ničla, kar je izhodišče Kelvinove
lestvice merjenja temperature (Kavčič, 2008, str. 78).
Kavčič, 2008, pravi, da se v družboslovju srečujemo le z nominalno, ordinalno in
intervalno lestvico merjenja. Lestvica merjenja je pomembna zato, ker različne
statistične mere predpostavljajo določeno natančnost merjenja. Če imamo neki pojav
izmerjen le v nominalni lestvici, ne moremo izračunati aritmetične sredine,
korelacije, mer variabilnosti itd. in je tako uporaba statističnih tehnik zelo omejena.
Malo je statističnih mer, ki zahtevajo le ordinalno ali nominalno lestvico merjenja,
večina zahteva intervalno lestvico. Če imamo izmerke na natančnejši lestvici, lahko
uporabimo vse mere, ki zahtevajo nižjo lestvico merjenja.
Tako pogosto uporabljeno lestvico odgovorov Likertovega tipa (npr. 1 - zelo
nezadovoljen, 2 - nezadovoljen, 3 - zadovoljen, 4 - zelo zadovoljen) nekateri štejejo
za intervalno (kar pomeni, da je razdalja med 1 in 2 enaka kot med 2 in 3 ali 3 in 4).
Drugi so mnenja, da gre le za ordinalno raven merjenja (tisti, ki odgovorijo, da so
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"zadovoljni", so nedvomno bolj zadovoljni kot "nezadovoljni", ni pa dokaza, da bi
bila stopnja zadovoljstva enako večja kot med "zadovoljni" in "zelo zadovoljni")
(Kavčič, 2008, str. 79).
Posamezne vrste navedenih metod so vse bolj deležne kritike. »Glavna kritika
kvantitativnih metod je, da so uporabljene le za kvantifikacijo nazorov raziskovalca o
raziskovanem pojavu in da ne omogočajo razkrivanja novega v pojavih. Ta kritika se
povezuje s kritiko raziskovalcev kot neobjektivnih, kot pristransko usmerjenih z
njihovim vrednostnim sistemom (ideologijo). Glavna kritika kvalitativnih metod pa
je, da kvalitativne pojme različni ljudje različno razumejo, da so torej neekzaktne in
da delajo posplošitve na posameznih primerih. Zato so se razvile kombinacije
kvalitativnih in kvantitativnih metod z namenom izkoristiti prednosti enih in drugih«
(Kavčič, 2008, str. 79).
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3.5 SiOK – Slovenska organizacijska kultura
SiOK projekt za primerjalno raziskovanje klime v slovenskih organizacijah je nastal
na pobudo nekaterih uspešnih in vidnih slovenskih podjetij ter pod okriljem
Gospodarske zbornice Slovenije v letu 2001. Kasneje projekt ni bil več v povezavi z
Gospodarsko zbornico Slovenije. Tega leta so bile izvedene prve raziskave, v katere
je bilo vključenih 26 slovenskih podjetij. Vodilna ideja projekta je primerjalno
raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z namenom
povečevanja zavedanja pomena organizacijske

klime ter spoznavanja ustreznih

metod za njen razvoj. Temeljni principi so primerljivost, periodičnost in
kvantitativnost (Pelko, 2010).
Število organizacij, ki je v posameznih letih sodelovalo pri projektu: 2001 - 26
organizacij, 2002 - 51 organizacij, 2003 - 62 organizacij, 2004 - 90 organizacij, 2005
- 93 organizacij, 2006 - 125 organizacij, 2007 - 117 organizacij, 2008 – 98
organizacij, 2009 – 95 organizacij, ter 2010 – 96 organizacij. Kot je razvidno iz
podatkov, se je v letu 2003 v projekt vključilo že 100 podjetij, kar je postala dobra
osnova za bolj kompleksne statistične obdelave in strukturiranje vprašalnika. Od tega
leta je v raziskavah uporabljen vedno enak vprašalnik. Tako omogočimo primerjavo
povprečne organizacijske klime v slovenskih podjetjih. Podjetja, ki so v SiOK
vključena že več let, pravijo, da rezultate uporabljajo v več namenov, kot so:
 vključevanje v poslovne cilje,
 akcijski načrti za izboljševanje posameznih šibkejših kategorij org. klime,
 osnova za izdelavo programov izobraževanja,
 osnova za ocenjevanje in razvoj vodij,
 merjenje učinkovitosti kadrovske funkcije,
 merjenje uspešnosti vodij,
 rezultati merjenja kot kriterij pri nagrajevanju in napredovanju,
 povezava rezultatov merjenja in letnih razgovorov.
Praxis, 2011, pravi, da so v projekt SiOK vključene organizacije iz različnih panog
npr: banke, bolnišnice, elektro industrija, energetski sektor, farmacija, gradbeništvo,
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holdinška podjetja, javni sektor, kemijska, kovinska, prehrambena industrija, prodaja
avtomobilov, prodaja na debelo - distribucija, prodaja na debelo in drobno, prodaja
na debelo zdravil in medicinskih pripomočkov, prodaja na drobno, proizvodnja razna, razne storitve, razvoj in vzdrževanje programske opreme, telekomunikacije,
turizem ter gostinstvo, zavarovalnice. V zadnjih treh letih je v projektu vsako leto
sodelovalo več kot 100 slovenskih najvidnejših organizacij in tudi nekatere
organizacije iz tujine. V njem je sodelovalo tudi veliko slovenskih bolnišnic in
zdravstvenih zavodov. Še posebej je projekt zaživel na Hrvaškem, kjer se izvaja že
od leta 2003 in je poimenovan HrOK (Praxis, 2011).
Od leta 2003 je v raziskavah organizacijske klime in zadovoljstva pri delu bil
uporabljen vedno isti vprašalnik. Tako je omogočena primerjava povprečne
organizacijske klime v slovenskih podjetjih (Praxis, 2011).
Merjenje organizacijske klime poteka s pomočjo standardnega vprašalnika, ki
vsebuje lestvico za oceno organizacijske klime. Vsebuje 69 vprašanj in vprašanja v
zvezi z zadovoljstvom z delom - 11 vidikov zadovoljstva. Poleg dimenzij
organizacijske klime so dodana še primerjalna vprašanja, ki vsebujejo primerjavo
organizacije v slovenskem prostoru, in dodatna vprašanja, ki se nanašajo na
organizacijske sisteme kot so sistemi nagrajevanj, kaznovanj, napredovanj ter sistem
informiranja in komuniciranja (Pelko, 2010, str. 12).
Od prvotne ideje primerjalnega raziskovanja klime se je projekt SiOK v 10 letih
razvil v gibanje, v katerem je doslej sodelovalo 340 slovenskih podjetij in v okviru
katerega je bilo izpolnjenih nekaj več kot 174.000 anket. Izkušnje podjetij, ki so
merjenje klime vključila v vodenje (redno izvajanje in vključevanje ukrepov v
poslovne načrte), so pozitivne. V povprečju ugotavljajo manjše poslabšanje v krizi.
V 10 letih je bilo opravljenih dovolj merjenj za poglobljene statistične analize, ki
omogočajo izboljšanje vprašalnika (čiščenje vprašanj in kategorij, možnosti za nove
teme). Z razvojem projekta se je razvila tehnološka platforma, ki omogoča krepitev
partnerske mreže in širitev na nove trge. Kombinacija s spletom omogoča
oblikovanje novih poslovnih modelov in ponudbo novih storitev naprednim

Jasmina Simler : magistrsko delo

Stran 29

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje

strankam, ki bodo lahko ob ustrezni usposobljenosti večino merjenja klime izvajale
brez zunanje pomoči (Cimerman & Jerman, 2011).
»V obdobju 10-letnega merjenja organizacijske klime je bilo narejenih kar nekaj
statističnih analiz. Pri njihovih predstavitvah širši javnosti sta se oblikovali dve
ugotovitvi:
10 let SiOK prakse je pokazalo, da jo je vredno razvijati naprej in jo uporabljati v
podjetjih. To se kaže predvsem v podatkih o sodelujočih podjetjih, številu raziskav in
vključenih zaposlenih. Analize pa tudi potrjujejo pozitivnejšo naravnanost v
podjetjih, ki uporabljajo SiOK metodologijo kot orodje vodenja.
Smiselno je, da podjetja merijo klimo celovito in vanjo vključijo vse zaposlene.
Najboljši primeri prakse kažejo celovito, sklenjeno merjenje organizacijske klime in
delovanja na osnovi: merjenja, priprave ukrepov, komuniciranja, izvedbe ukrepov ter
ponovnega merjenja čez eno leto.
Izkazalo se je, da imajo podjetja, ki redno in celovito merijo klimo, bolj pozitivno
naravnanost zaposlenih. Ker so projekti merjenja klime postajali vse kompleksnejši,
so se v podjetju AT Adria lotili razvoja naprednejšega OCS – portala. OCS je kratica
za Organizational Climate Survey ( raziskava organizacijske klime) « (Cimerman &
Jerman, 2011, str. 79).
Po desetih letih izkušenj v SiOK se je nadgradilo merjenje organizacijske klime v
praktično managersko orodje, ki omogoča upravljanje mehkejše plati organizacije.
Merjenje organizacijske klime po sistemu OCS je koristno za vsako organizacijo nad
10 zaposlenih. Merjenje klime je v vsakem primeru uporabno orodje za vključevanje
vseh zaposlenih in razumevanje njihovega razmišljanja. Bolj kot sami rezultati je
pomemben kontinuiran proces merjenja in reagiranja. Vodstvo dobi priložnost za
mobilizacijo vseh za spremembe. Analiza deset letnih podatkov je pokazala, da se je
klima v podjetjih, ki so se resno ukvarjala z merjenjem klime, v tem času poslabšala
bistveno manj, kot v skupini podjetij, ki so klimo merila le občasno (OCS, 2012).
OCS sistem kot praktično managersko orodje predstavlja:
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praktičen pristop - enostavna izvedba.



managersko orodje za uveljavitev odgovornosti za vodenje ljudi.



povratna informacija za vse vodje. Merimo lahko mikro klimo po enotah.



sistem za zgodnje opozarjanje. Pridobimo čas za ukrepanje.



orodje za vključevanje zaposlenih. Vsi so povabljeni, vsi sodelujejo.



orodje za poglabljanje zaupanja v vodstvo. Vprašamo ljudi in ukrepamo –
dokažemo verodostojnost.



priložnost za komuniciranje preko celotne organizacije.



orodje za vplivanje na organizacijsko kulturo. Lahko usmerjamo njen razvoj
(OCS, 2012).

»Na osnovi empirično zbranih podatkov v zadnjih desetih letih je bila opravljena
faktorska analiza in na tej osnovi določenih šest klimatskih faktorjev. Pri tem je bila
upoštevana želja uporabnikov po zmanjšanju števila vprašanj. Poleg šestih faktorjev
je v vprašalniku ohranjena kategorija o percepciji uspešnosti organizacije in
poslovodstva. Novi klimatski del vprašalnika omogoča skoraj popolno primerljivost
s preteklimi podatki, dodani sta le dve novi vprašanji, za katere bodo v preteklosti
podatki manjkali povsod ter eno poskusno vprašanje, ki je bilo v delni uporabi od
leta 2009. Pri nekaterih vprašanjih se je malenkost spremenila dikcija. Vprašalnik
osebnega zadovoljstva je ostal nespremenjen, razen ene trditve, ki je bila odstranjena.
Dodan je nov del vprašalnika, ki se osredotoča na nekatere organizacijske sisteme. V
desetih letih merjenja organizacijske klime se je v podatkovni bazi nabralo veliko
število podatkov, ki so bila osnova za statistične analize in posledično za izredno
pomembne ugotovitve. Projekt SiOK je na področju organizacijske klime prešel že v
standard in normo, ki jo uporabljajo podjetja pri načrtovanju kadrovskih dejavnosti«
(OCS, 2012).
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3.6 Kategorije organizacijske klime
Osnovne kategorije organizacijske klime, ki so vključene v vprašalnik SiOK so:
 organiziranost,
 strokovna usposobljenost in učenje,
 odnosi do kakovosti,
 nagrajevanje,
 notranje komuniciranje in informiranje,
 notranji odnosi,
 vodenje,
 pripadnost organizaciji,
 poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev,
 motivacija in zavzetost,
 razvoj kariere,
 inovativnost in iniciativnost (Černetič, 2007, str. 299).
3.6.1 Organiziranost
Černetič, 2007, pravi, da lastniki dajejo skupno nalogo združbe v izvedbo
managerjem, ti pa nadalje svoje naloge, dolžnosti ali zadolžitve naložijo podrejenim.
Tako se tvorijo razmerja oziroma hierarhija v združbi. Managemet prenese na
podrejene zadolžitve in odgovornosti, hkrati pa tudi moč oziroma oblast za izvedbo
naloge. Poskuša se ugotoviti ali v združbi zaposleni prevzemajo odgovornost za
rezultate svojega dela, imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje,
razumejo svoje mesto v organizacijski shemi. Vodje sprejemajo odločitve
pravočasno in spodbujajo samostojnost zaposlenih pri delu. Pristojnosti in
odgovornosti so medsebojno uravnotežene na vseh nivojih in ni preveč hierarhičnih
nivojev med vodstvom in operativnimi kadri (Černetič, 2007, str. 302).
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3.6.2 Strokovna usposobljenost in učenje
Černetič, 2007, meni, da je znanje ključni dejavnik konkurenčnosti, zato mu uspešna
podjetja namenijo veliko pozornosti in sredstev. Združbe uporabljajo različne
programe usposabljanja zaposlenih, poleg tega pa morajo zagotoviti prenos znanja
med zaposlenimi. Tako so v to dimenzijo klime vključene trditve, da se zaposleni, ne
glede na starost, delovno dobo in položaj, učijo od drugih, zaposleni so le ljudje, ki
so usposobljeni za svoje delo, združba nudi potrebno usposabljanje za dobro
opravljeno delo in upošteva tudi želje zaposlenih. Zanima nas mnenje zaposlenih o
sistemu usposabljanja v njihovi združbi. V njej se morajo zavedati, da so le
izobraženi, usposobljeni delavci, ki so voljni razvijati svoje sposobnosti in hkrati
prispevati k njeni rasti, pomemben element, ki povečuje zadovoljstvo, gradi
osebnostni razvoj ter posredno povečuje vrednost združbe (Černetič, 2007, str. 302).
»Nenehne in nepričakovane spremembe so stalnica današnjega življenja. Kažejo se v
drugačnem načinu življenja in dela, spremembi mišljenja ljudi in njihovih vrednotah.
Včasih so tako bliskovite, da jih z usvojenim znanjem težko obvladujemo. Tako
spremembam lahko sledimo le, če smo sposobni svoje znanje ustvarjalno uporabljati,
ga nenehno obnavljati in dopolnjevati. Organizacija, ki želi imeti take zaposlene, jim
mora zagotoviti redno učenje, obnavljanje in dopolnjevanje znanja. Učenje v
organizaciji postaja nujnost. Organizacija skozi učenje spoznava procese in stanja v
okolju ter se jim prilagaja. Poleg usmerjenega učenja lahko v organizaciji poteka tudi
učenje drug od drugega« (Kos Knez & Deutsch, 2009, str. 24).
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3.6.3 Odnos do kakovosti
»Kakovost je za podjetja ne le konkurenčna prednost, ampak vse bolj konkurenčna
nujnost, saj trendi v svetu in zakonske zahteve določajo vse ostrejše kakovostne in
ekološke kriterije. Vse bolj se uveljavlja program celovitega obvladovanja kakovosti
(Total Quality Mamagemet - TQM). Ta postavlja v središče zaposlene, ki lahko
najbolj prispevajo k

zagotavljanju kakovosti in odpravljanju napak.

Za

konkurenčnost podjetja je nujna vpeljava standardov kakovosti, kot so npr. ISO
standardi, EQA (Evropska nagrada za kakovost), zato se s to dimenzijo
organizacijske klime poskuša ugotoviti ali se zaposleni zavedajo, da so vpliven in
odgovoren člen tako pri ravnanju z okoljem kot pri doseganju standardov kakovosti.
Ugotavlja se tudi odnos zaposlenih do drugih sodelavcev in oddelkov v združbi«
(Černetič, 2007, str. 299).
Zagotavljanje kakovosti pomeni, da ljudi pripravimo do tega, da bodo bolje
opravljali vsa dela, ki bi jih morali opraviti v vsakem primeru. Zagotavljanje
kakovosti obsega vse načrtovane in sistematično vodene dejavnosti, ki so potrebne za
pridobitev primernega zaupanja, da bo izdelek/storitev izpolnjeval predpisane
zahteve. Kakovost ne sme biti prepuščena naključju, temveč mora biti rezultat
prizadevanj vseh, ki so neposredno ali posredno vključeni v poslovanje organizacije.
Pri odnosu do kakovosti ne smemo pozabiti na njen notranji in zunanji vidik, oba
morata biti usklajena. To se med drugim kaže tudi v ustrezni povezanosti med
posameznimi poslovnimi funkcijami, pomembnimi za zagotavljanje kakovosti (Kos
Knez & Deutsch, 2009, str. 13).
3.6.4 Nagrajevanje
Černetič, 2007, pravi, da mora biti sistem nagrajevanja prvotno podrejen zakonodaji
v posamezni državi, po drugi strani pa mora izhajati iz strategije same združbe.
Vključuje finančne nagrade in ugodnosti pri delu ter tudi nefinančne nagrade, kot so
priznanja, pohvale za dosežke, osebni razvoj, ter sistem nagrajevanja uspešnosti.
Posebno pozornost je potrebno nameniti učinkom, ki jih ima sistem nagrajevanja na
vedenje posameznikov kot tudi združbe (Černetič, 2007, str. 304).
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»S to dimenzijo merimo, kako podjetje izpolnjuje pričakovanja zaposlenih glede
nagrad za dobre rezultate, plač, ki naj bi bile vsaj enakovredne ravni plač na tržišču.
Kriteriji za materialno nagrajevanje morajo biti jasni, znani in merljivi. Z
nagrajevanjem odličnih in inovativnih delavcev pa se poleg materialnih oblik
stimulacije podjetja poslužujejo tudi pohval in nagrad, po drugi strani pa graj ali
kazni za slabo opravljeno delo. Zanima nas mnenje zaposlenih o ustreznosti razmerja
med plačami zaposlenih v podjetju in o sistemu plač, ki mora biti oblikovan tako, da
pravično in stimulativno nagrajuje zaposlene glede na njihov prispevek k
uresničevanju dogovorjenih standardov in ciljev podjetja« (Černetič, 2007, str. 305).
Posebno pozornost moramo nameniti učinkom, ki jih ima sistem nagrajevanja na
vedenje posameznikov in organizacije kot celote, zato s to dimenzijo merimo, kako
organizacija izpolnjuje pričakovanja zaposlenih glede nagrad za dobre rezultate ter
glede plač, ki naj bi bile vsaj enakovredne ravni plač na trgu (Kos Knez & Deutsch,
2009, str. 21).
»Pri uporabi nagrad in priznanj moramo paziti na več dejavnikov, če želimo, da bo to
učinkovito. Nagraditi moramo tiste dosežke in vedenje, ki so pomembni za uspešno
poslovanje organizacije. Zgraditi moramo kulturo uspešnosti, v kateri bo jasno, da so
glavno merilo uspeha dosežki, ne pa le prizadevanja zaposlenih. Nagrada ima
največjo moč takrat, kadar odseva potrebe oziroma želje nagrajenca in je osebno
darilo. Vsaka organizacija mora zato razviti svoj način, s katerim nagrajevanje
poveže s svojo kulturo, načinom dela in poslovnimi potrebami« (Kos Knez &
Deutsch, 2009, str. 21).
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3.6.5 Notranje komuniciranje in informiranje
Černetič, 2007, navaja, da se opredeli komuniciranje kot »proces prenašanja
informacij z medsebojnim sporazumevanjem. S komuniciranjem se izmenjujejo
informacije, znanje in izkušnje med sodelujočimi osebami.
Informiranje še ne pomeni komuniciranje. Medtem ko gre pri informiranju za
enosmerno posredovanje informacij, delegiranje z vrha, ki ne predvideva odziva, gre
pri komuniciranju za aktivno udeležbo vseh v komunikaciji udeleženih strani.
Notranje komuniciranje pomaga zaposlenim razumeti poslovanje združbe in tudi
spoznati, kako bi sami lahko doprinesli k večjemu uspehu, zato je nujno, da so
zaposleni seznanjeni z načrti, politiko, cilji združbe. Na ta način podjetje doseže
večjo pripadnost združbi in motiviranost zaposlenih.
»Komunikacije so sestavni in neločljivi del vodenja. Cilj komunikacije je graditev
medsebojnih odnosov, ki krmilijo delo in uspešnost združbe. Zato je pomembna
točnost oziroma čim manjša filtriranost komuniciranja v smeri od spodaj navzgor.
Če ljudje na dnu hierarhične lestvice čutijo, da njihova stališča prihajajo do vrha v
nespremenjeni obliki, bodo tudi bolj upoštevali ukaze, ki prihajajo od vrha navzdol.
Učinkovitost komunikacij ugotavljamo s trditvami, kot so: komuniciranje temelji na
dialogu, ton komuniciranja je sproščen, prijateljski, delovni sestanki so redni,
nadrejeni dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje dela, vodstvo posreduje
informacije na razumljiv način in daje samo tiste obljube, ki jih je moč izpolniti«
(Černetič, 2007, str. 304).
3.6.6 Notranji odnosi
Način proizvodnje, ki ga uporabljamo danes, zahteva koordinirano delo večjega
števila zaposlenih. Ta skupina zaposlenih oblikuje določene odnose, ko poskuša
uresničiti zadane naloge. Sodelovanje nastane, ko poskušajo zaposleni s skupnimi
napori in medsebojno pomočjo doseči cilje, za katere so vsi enako zainteresirani.
Sodelovanje temelji na zaupanju, odkritosti in zavzetosti za reševanje konfliktov.
Lahko pa v podjetju prevlada tekmovalni odnos, ki je pogojen z nezaupanjem in
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govorjenjem o ljudeh za njihovih hrbtom. S to dimenzijo preučujemo tudi odnos med
zaposlenimi in vodstvom. Zaposleni bodo bolj motivirani, če bodo sodelovali v
procesih odločanja o pogojih svojega dela in skupaj z vodjo sodelovali pri iskanju
ustreznih rešitev. Dobro klimo bo torej ustvarilo sodelovanje zaposlenih in
managementa, kjer bo delo podrejenih cenjeno, si bodo medsebojno zaupali ter
konstruktivno reševali konflikte (Černetič, 2007, str. 302).
»Dimenzija notranjih odnosov se dopolnjuje in prekriva z vodenjem. Eden izmed
pogojev za dobro organizacijsko klimo je sodelovanje zaposlenih in menedžmenta,
sodelovanje vseh zaposlenih med seboj, saj si bodo lahko le tako medsebojno zaupali
in probleme reševali konstruktivno. Ob vsem tem je zelo pomembno, da dobri
medsebojni odnosi lahko nastajajo samo v primerno oblikovanih delovnih skupinah,
spremljanju dogajanja med sodelavci in reševanju napetosti, ki se vsakodnevno
porajajo med zaposlenimi. K temu lahko pripomorejo predvsem dobri vodje, ki so
usmerjeni v ljudi, se posvečajo zaposlenim, njihovim težavam in dosežkom« (Kos
Knez & Deutsch, 2009, str. 18).
3.6.7 Vodenje
Černetič, 2007 pravi, da se dimenziji notranji odnosi in vodenje dopolnjujeta in
prekrivata, saj odnose v združbi ustvarjajo predvsem vodilne osebnosti, zato je
razumljivo, da ima stil vodenja pomemben vpliv na oblikovanje organizacijske
klime. Vodja lahko uveljavi svoje zahteve na avtoritativen, ukazovalen način, ob
katerem se podrejeni pogosto počutijo nepomembne, kar lahko vodi v slepo
izpolnjevanje ukazov nadrejenega ali pa se ustvari med njimi konflikt. Boljša
organizacijska klima je v združbah, kjer prevladuje demokratični stil vodenja, ki daje
posamezniku možnost, da izraža svoje ideje in zamisli. Vodja zaposlenim daje
občutek pomembnosti in zaupanja, zna ustvariti sproščene odnose, hkrati pa je tudi
neizprosen zahteven glede izpolnitve konkretnih nalog. Podrejeni tedaj ve, da mora
svoje naloge opraviti dobro, hkrati pa se počuti upoštevanega, zato naredi vse, da bo
svoje delo opravil kar najbolje (Černetič, 2007, str. 303).
Na klimo v združbi pomembno vpliva tudi usklajenost vodenja. Vodstvo združbe je v
rokah določenega števila ljudi in če je usklajeno, tedaj vsak ve, kaj, kdaj in kako
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mora kaj storiti. Urejenost povzroči ugodno socialno klimo in s tem zadovoljstvo
med zaposlenimi. Slaba usklajenost vodstva povzroči napake med oddelki in
proizvodnjo. Delavci posameznih sektorjev niso ustrezno obveščeni, pogosto se delo
opravlja dvakrat, nekateri garajo, medtem ko drugi živijo lagodno. Posledica so spori
in slaba klima. V to dimenzijo klime so vključene trditve o samostojnosti zaposlenih
pri opravljanju dela in sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. Vodje se
pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela, ali jih zadovoljivo usmerjajo pri delu in
tudi sami sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. V združbi se poskuša
odpraviti stil vodenja, za katerega so značilni poveljevanje in ukazi. Pomembno je,
da si zaposleni upajo odkrito povedati svoje mnenje (Černetič, 2007, str. 303).
Odprta ali participativna je kultura, v kateri vlada obojestransko zaupanje med
nadrejenimi in podrejenimi, odprto komuniciranje, skupinsko reševanje problemov,
avtonomija zaposlenih, deljenje informacij in visoki cilji. Nasprotje odprti kulturi je
zaprta ali avtokratska kultura. Tudi za njo so značilni visoki in zahtevni cilji. Razlika
pa je v načinu postavljanja in doseganja ciljev, ki običajno odredijo in vsilijo
avtokratski managerji. Ni vzpostavljeno timsko delo, temveč rezultati posameznika.
Zahteva se strogo upoštevanje linijske hierarhije, odgovornost posameznika je strogo
določena (Fatur & Likar, 2009).
3.6.8 Pripadnost organizaciji
Černetič, 2007, pravi, da podjetje razmeroma težko najde sposobne zaposlene, prav
tako jih težko zadrži. Zaposleni, ki imajo veliko znanja in v katere je podjetje veliko
vlagalo, lahko v vsakem trenutku odidejo. S seboj odnesejo znanje, informacije,
včasih pa tudi posel ali poslovne partnerje. Zato si morajo združbe zvestobo in
pripadnost zaposlenih zaslužiti. Pomembno je, da zaposleni v podjetju najdejo svoj
smisel in jim uspe zadovoljiti svoje potrebe in želje. Zaposleni, ki se veselijo prihoda
na delo in so ponosni, da delajo v svojem podjetju, bodo tudi v času poslovnih težav
stali podjetju ob strani in mu pomagali, s tem pa si bo združba pridobila tudi ugled v
okolju (Černetič, 2007, str. 300).
Kos Knez & Deutsch, 2009, pri tej kategoriji ugotavljata, kakšno je mnenje
zaposlenih o varnosti zaposlitve, ugledu organizacije v okolju, kjer deluje, in odnosu
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zaposlenih do organizacije. »Danes je vse težje najti sposobne zaposlene, prav tako
jih je zelo težko tudi obdržati. Pripadnost organizaciji se kaže na treh področjih, ki se
nanašajo na vedenje oziroma odnos do te organizacije, v kateri zaposleni deluje :
 zaposleni sprejema organizacijo kot tako in verjame v njene cilje in vrednote,
 zaposleni želi prispevati v dobrobit organizacije več, kot zahteva od njega
delovno mesto (na primer odloži dopust, dela preko rednega delavnika ali se kako
drugače žrtvuje za organizacijo),
 zaposleni želi še naprej ostati član organizacije.
Zaposleni ne more imeti pravega odnosa do organizacije, dokler je samo delavec in
ni v pravem pomenu besede sodelavec. Ko začuti, da je pravi sodelavec, se zaveda
tudi soodgovornosti za celoto. Vodstvo ima pri tem zelo pomembno vlogo« (Kos
Knez & Deutsch, 2009, str. 10).
3.6.9 Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev
Vizija je idealizirana, želena slika podjetja v prihodnosti. Njen namen je prikazati
uresničljive sanje na eni strani, po drugi strani pa mora motivirati zaposlene v
podjetju, da se bodo trudili za uresničitev postavljenih sanj. Poslanstvo podjetja
določa bistvo njegovega poslovanja, obravnava temeljna prepričanja in vrednote ter
prihodnost poslovanja tako, da ga loči od vseh drugih. Poslanstvo določa
razpoloženje, kulturo poslovanja in omogoča identifikacijo delavcev z združbo. Le
če zaposleni poznajo in sodelujejo pri postavljanju ter uresničevanju ciljev, vizije,
strategije in verjamejo v uspeh, so pripravljeni dograjevati svoje znanje, spreminjati
lastne ter utečene načine razmišljanja in obnašanja pri delu (Černetič, 2007, str. 301).
Kos Knez & Deutsch, 2009 pravita, da pri analiziranju poslanstva in ciljev
ugotavljamo, ali ima organizacija oblikovano vizijo, poslanstvo ter cilje in ali si
prizadeva za njihovo izpolnjevanje. Pomembno je tudi, ali so cilji realni in jasni.
Vsaka organizacija se v dolgoročnem smislu ukvarja z vprašanji, kaj in kako delati,
da bi izkoristili trenutne in prihodnje poslovne priložnosti. Vizija odgovarja na
vprašanje, kaj bi želeli biti in je začetek strateškega ravnanja, ki odgovori na
vprašanje, kako bomo to dosegli. »Vizijo organizacije običajno pripravi vodstvo, saj
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je to ena njegovih glavnih nalog. Ne more je prenesti na nižje ravni, vendar mora vse
zaposlene z njo seznaniti. Pri vsem tem je zelo pomembno, da se zaposleni z vizijo
poistovetijo in jim je vodilo pri delu. Cilj poslanstva organizacije je povedati, kakšen
je namen delovanja. S cilji najpogosteje razumemo želeno poslovanje, ki ga je
mogoče doseči ob upoštevanju zdajšnjega poslovanja z določanjem poti za njihovo
doseganje. Cilje je treba postavljati v obliki rezultatov, ki jih organizacija želi doseči.
Oblikovani morajo biti tako, da jih lahko merimo in uporabljamo za ocenjevanje
uspešnosti« (Kos Knez & Deutsch, 2009, str. 9).
3.6.10 Motivacija in zavzetost
Černetič, 2007, pravi, da ljudje delujejo zaradi zadovoljevanja svojih potreb. Potrebe
povzročajo v človeku napetost, željo, hotenje po delovanju za zadovoljitev potrebe.
Problem motivacije je problem usmerjanja energije k postavljenemu cilju. Cilj, ki je
povod delovne aktivnosti, pa mora biti usklajen s človekovimi potrebami. Torej je
motivirano delovanje usmerjeno delovanje. Motivacija je vse tisto, kar pripelje do
neke aktivnosti, kar to aktivnost usmerja in kar ji določi moč in trajanje. Zaposlene
motivirajo številne potrebe, tako na delu kot v osebnem življenju. Prepoznavanje in
zadovoljevanje potreb pripomore, da bodo zaposleni dali od sebe najboljše.
S to dimenzijo organizacijske klime ugotavljamo zavzetost zaposlenih za delo,
zadovoljstvo z informiranostjo v združbi in pripravljenost zaposlenih za dodaten
napor, kadar se ta pri delu zahteva. Zanima nas tudi, ali se v združbi ceni dobro
opravljeno delo, ali so dobri delovni rezultati pohvaljeni in kako zaposleni dojemajo
zahteve o delovni uspešnosti (Černetič, 2007, str. 301).
Motivacija pomeni dejavnike, ki povzročajo, da se ljudje vedejo oziroma delujejo v
določeni smeri. Če želimo motivirati zaposlene, moramo vedeti, kaj jih spodbuja k
dobremu delu. Če vodja dobro pozna mehanizme motivacije, lahko predvidi vedenje
zaposlenih, jih usmerja in ustvarja priložnosti, ko si zaposleni sami želijo delati, s
tem pa omogoči, da učinkovito in tudi samoiniciativno opravljajo naloge. Ker je
motivacija individualna kategorija, je treba poleg nje upoštevati želje, interese in
potrebe posameznika. Vodja bo uspešen samo takrat, ko bo pri upravljanju človeških
virov upošteval zakonitosti notranje motivacije - posledično bodo zaposleni
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sodelovali, sledili skupnim ciljem in se v delovnem okolju dobro počutili (Kos Knez
& Deutsch, 2009, str. 17).
3.6.11 Razvoj kariere
Delovne zahteve in sposobnosti zaposlenih se s časom spreminjajo, zato je smiselno
planiranje kariere. Razvoj kariere zagotavlja, da so potrebna znanja na voljo, pomaga
pridobiti in zadržati sposobne ljudi, zagotavlja sposobnim zaposlenim rast ter razvoj
in znižuje frustracije zaposlenih. Pri načrtovanju kariere je potrebno uskladiti cilje
združbe in posameznika ter upoštevati pričakovanja obeh. Sistematični razvoj karier
omogoča določanje ključnih kompetenc posameznikov, ki podjetju omogočajo
doseganje večje konkurenčne prednosti, zaposlenim pa odkrivanje že izraženih
sposobnosti in tistih, ki jih za doseganje ciljev še potrebujejo.
»Ta dimenzija omogoča ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih z osebnim razvojem,
možnostjo napredovanja oziroma sistemom napredovanja, ki naj bi omogočal, da
najboljši zasedejo najboljša mesta. Zanima nas tudi, ali so kriteriji za napredovanje
jasni vsem zaposlenim, ali se zaposlene vzpodbuja k samoiniciativnosti in
samostojnosti ter ali vodilni vzgajajo svoje naslednike« (Černetič, 2007, str. 304).
3.6.12 Inovativnost in iniciativnost
S to dimenzijo organizacijske klime ocenjujemo ozaveščenost zaposlenih o pomenu
inovativnosti. Inovacije in inovativnost niso le stvar vodstva, ampak vseh zaposlenih
v podjetju, zato naj bi predloge za izboljšave dajali vsi. Inovativnost je lastnost ljudi.
Invencija je vsaka nova zamisel, ki obeta korist, inovacija iz nje nastane, ko jo kdo
razvije do popolne uporabnosti in ko jo poleg tega odjemalci sprejmejo, kupijo in
uporabijo ter omogočijo avtorju, izdelovalcu in prodajalcu zaslužek, ker jo štejejo za
koristno. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino deli inovacije na tržne in
vsebinske. Tržne so tiste rešitve, katere kupci priznajo ali odkupijo, ker jim pomenijo
novost ali izboljševanje rezultatov, vsebinske pa tiste rešitve, ki z uporabo prinašajo
dobiček ali boljši ekonomski rezultat (Černetič, 2007, str. 300).
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Nenapisano pravilo poslovnega uspeha v današnji dobi pravi, da brez inovativnosti ni
rezultatov. Ko se podjetje odloči, da bo vzpostavilo inovativno kulturo, mora začeti
nenehno spodbujati in podpirati vse procese, ki razvijajo inovativnost. Da bi
inovativnost prinesla pričakovane rezultate, je namreč potrebno nenehno in
neprekinjeno delovanje, ne glede na vse prepreke, ki se utegnejo pojaviti. Da bi
podjetje razvilo kulturo inoviranja, mora najprej določiti svoja pričakovanja, potem
pa se neprestano zavzemati, podpirati, priznavati in nagrajevati inovativnost svojih
sodelavcev (Fatur & Likar, 2009).

3.7 Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske klime
Kulturo organizacije je tu in tam vendar le treba spreminjati, čeprav to terja obilo
časa in zmožnosti. Težave pri spreminjanju so tem večje, čim večja je zaželena
sprememba in čim manj časa je zanjo: velike spremembe, ki zadevajo oblikovanje ali
spreminjanje navad ljudi, terjajo obilo časa. Pritiski managementa, ki merijo na
spreminjanje kulture organizacije, zato praviloma zadevajo na večje ali manjše
odpore in težave, ki jih je težko premagati, brez razumevanja vzrokov (Možina, in
drugi, 2002). Spreminjanje kulture naj poteka v več zaporednih korakih:


prvi naj bo analiziranje in spoznavanje obstoječe kulture;



sledi naj opredeljevanje ciljev organizacije po spremembi kulture;



uvajanje spremembe naj poteka postopno: najprej ocenjevanje obstoječega
vodstvenega vedenja, potem opredeljevanje želenega vedenja, za tem pa
prikazovanje in priporočanje novih načinov vedenja;



nazadnje je dobro še oceniti doseženo (Možina, in drugi, 2002, str. 193).
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Tabela 4: Ob spreminjanju kulture upoštevajmo:
UGOTOVITVE

UTEMELJITEV

Spreminjanje kulture terja

Managerji morajo prvi spremeniti svoje obnašanje, zato je tudi pri

spreminjanje obnašanja

njih v resnici največ odporov ob spreminjanju kulture.

Skrbi

Osebni zgled managerjev je prvi pogoj za učinkovito negovanje in

za

kulturo

vršni

manager ne more delegirati

razvijanje kulture v organizaciji

Spreminjanje kulture terja

Spreminjanje kulture je velika naloga za management in terja 5-

porabo zmožnosti

10% vsega časa managerjev

Spreminjanje

kulture

je

Spreminjanje

kulture

pomeni spreminjanje

vrednot;

te

se

spremenijo šele po dolgotrajnem preverjanju podmen; največ

zelo dolgotrajen proces

vrednot usvajamo v odraščanju. Večje spremembe kulture trajajo
celo generacijo od 15do 20 let in več.
spreminjanje

Ljudje se po naravi upiramo spremembam, še posebej globokim

kulture povzroča kulturni

spremembam, ki posegajo v interese in vrednote. Pripravljenost na

šok

spremembe sicer terja spoznanje o nujnosti; prevelik pritisk poruši

Nezvezno

vzdušje v organizaciji, lahko tudi organizacijo v celoti.
Spreminjanje

kulture

ni

zdravilo za vse probleme

Spreminjanje kulture ne more urejati zadev, ki naj jih management
ureja z drugimi instrumenti

managementa

Vir: (Možina, in drugi, 2002, str. 193)
Černetič, 2007, meni, da je klimo potrebno spremeniti, če je neugodna. Neugodnost
ali ugodnost klime presojamo glede na cilje, ki jih želimo doseči. Če se ljudje ne
obnašajo v skladu s pričakovanji in potrebami združbe, lahko del krivde pripišemo
neustrezni klimi. Spremembe organizacijske klime so pogojene tudi z življenjskim
ciklom združbe. Na začetku delovanja združbe se začne oblikovati določena klima z
nadaljnjim razvojem in rastjo združbe pa se pojavi potreba po spreminjanju klime v
njej. Ko se združba znajde v težavah, je sprememba klime nujna. Spreminjanje klime
narekuje tudi okolje, v katerem združba deluje in hoče preživeti. Spreminjanje klime
je zapleten in težak proces, saj jo zaposleni sprejemajo kot stvarnost in se je v bistvu
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ne zavedajo. Poleg tega pa se morajo zaposleni spremenjeni klimi prilagoditi in jo
dojeti. Torej, spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih ključnih
situacij tako, da pri delavcih izzovemo želeni način reagiranja, ki omogoča doseganje
postavljenih ciljev.
Černetič, 2007, meni tudi, da je predpogoj za spreminjanje neustrezne klime njeno
preučevanje. S preučevanjem mislimo na ugotavljanje že navedenih dimenzij klime,
vzrokov in posledic, ki jih ima klima na vedenje ljudi. Pomembni pa sta predvsem
dve vprašanji: kako lahko spremenimo klimo? Kdo jo lahko spremeni?
»Spreminjanje klime lahko poteka na dva načina: nekontrolirano in direktno.
Najpogosteje se klima spreminja nekontrolirano, nenadzorovano in sama od sebe.
Spreminjanje klime na tak način povzroča nešteto vplivov iz okolja, bližnjega in
daljnega. Tako spreminjanje navadno ni skladno z željami vodilnih in lahko prinaša
slabe posledice. Direktni način, pa poteka na osnovi navodil in ukazov, s katerimi
podjetje skuša uravnati vedenje posameznika. Vendar pa večino dimenzij klime ni
mogoče reševati s predpisi, saj s pravili in z okrožnicami ni mogoče urejati
medsebojnih odnosov med ljudmi. Ne poznamo primera iz prakse, da bi vodja
ukazal, naj se medsebojni odnosi izboljšajo. Na odnose med zaposlenimi in odnose
vodja - delavec je mogoče vplivati in jih spreminjati samo preko pojasnjevanja,
prepričevanja in dokazovanja. Zato se klima lahko spreminja relativno hitro le, če
ljudje verjamejo in zaupajo v vodje, ki jim predlagajo različne akcije« (Černetič,
2007, str. 306).
Če poskušamo odgovoriti na vprašanje, kdo torej lahko spremeni klimo, lahko
rečemo, da imajo managerji največ odgovornosti za nastajanje, spreminjanje in
uspešno uvajanje organizacijske klime. Združba namreč ni le tehnično-ekonomski
sistem, zato mora management pri svojem delu upoštevati tudi psihološke in
sociološke vidike, ki so določeni z medsebojnimi odnosi, komunikacijo in
medsebojno povezanostjo vseh, ki delajo v združbi. Najpomembnejša naloga
managementa je določiti smer, v katero naj bi podjetje šlo, in pridobiti pripadnost
zaposlenih, da bodo šli v isto smer. To je mogoče samo z jasno vizijo, s poslanstvom
in strategijo. Samo v tem primeru bo proces spreminjanja klime stekel v pozitivno
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smer. V nasprotnem primeru je proces spreminjanja klime proces z zelo vprašljivimi
izidom (Černetič, 2007, str. 307).

3.8 Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji
Organizacijska klima in zadovoljstvo sta zagotovo medsebojno povezana. Človek, ki
zaznava vzpodbudno organizacijsko klimo, je po navadi tudi bolj zadovoljen (ali vsaj
manj nezadovoljen) s svojim delom. Vendar to še ne pomeni, da se oba pojma
nanašata na isti pojav - kljub temu pa v mnogo podjetjih in med menedžerji ni
jasnega razlikovanja med obema.
 Organizacijska klima je značilnost podjetja, ki se kaže v opisih zaposlenih o
stanju, postopkih in pravilih, ki vladajo v njem. Klima je zaznava tega okolja in
ne vključuje vrednostnih sodb o njem.
 Zadovoljstvo z delom je čustveni odziv posameznikov na delovno okolje; izraža
se v vrednotenju določenih vidikov dela in organizacije, ki so za posameznika
pomembni.
Kljub temu da sta klima in zadovoljstvo različna pojma, pa se pomembno
povezujeta. Zadovoljstvo je povezano s številnimi posameznimi dimenzijami
organizacijske klime, kot so:
 pooblastila - kadar zaposleni v podjetju čutijo, da lahko sodelujejo pri odločanju,
to pozitivno vpliva na njihovo zadovoljstvo z delom;
 podpora in druženje - občutenje toplih, prijateljskih odnosov s sodelavci in
njihove podpore zmanjšuje negativni stres in izboljša zadovoljstvo z delom;
 profesionalni interes - občutek zaposlenih, da se lahko izobražujejo in
medsebojno delijo znanje in izkušnje, pozitivno vpliva njihovo zadovoljstvo,
 skladanje ciljev in ustreznost virov - kadar so cilji in sredstva za njihovo
doseganje skladni z možnostmi in željami zaposlenih in podjetja, to pripomore k
večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu;
 delovni pritiski - doživljanje pritiskov na delovnem mestu se povezuje z
doživljanjem stresa in je negativno povezano z zadovoljstvom; več stresa
običajno pomeni nižje zadovoljstvo (Musek Lešnik, 2007, str. 48).
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Ker te dimenzije organizacijske klime sorazmerno dobro napovedujejo zadovoljstvo
z delom pri zaposlenih, lahko podjetje s strateškim načrtovanjem in spreminjanjem
klime močno prispeva k zagotavljanju višjega zadovoljstva med svojimi ljudmi.
Poleg tega pa je treba upoštevati tudi, da je zadovoljstvo odvisno predvsem od
skladnosti med njihovimi lastnimi potrebami posameznika in organizacijsko klimo.
Med vsemi organizacijskimi pojavi je morda prav klima najbolj neposredno
povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Ta povezanost je vzajemna in je vse prej kot
preprosta in linearna: tako kot klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, tudi njihovo
zadovoljstvo vpliva na to, kako doživljajo klimo v podjetju.
Organizacijska klima torej nedvomno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (in na
zadovoljstvo potrošnikov). Na odnos med klimo in zadovoljstvom zaposlenih namreč
vplivajo in ga oblikujejo tudi drugi dejavniki. Eden izmed njih je stopnja ujemanja
med osebnimi in organizacijskimi potrebami. Vsak človek se ne počuti enako dobro
v istih pogojih dela, isto delovno okolje je različno primerno za različne ljudi. Bolj
kot klima v podjetju zaposlenim omogoča uresničevati pomembne osebne potrebe,
bolj so zadovoljni (Musek Lešnik, 2001-2006, str. 16).
Zadovoljstvo zaposlenih je področje, ki ga v organizacijah najpogosteje proučujejo.
Področje se vedno bolj uveljavlja kot indikator zdravja in s tem daje možnost ne le
preživetja, temveč predvsem doseganja konkurenčne prednosti podjetij. »Samo
zadovoljni zaposleni lahko osrečijo svojega kupca. Zadovoljstvo zaposlenih postaja
obvezno vpeljan merski element v vseh tistih organizacijah, ki posegajo po poslovni
odličnosti. Indikatorji merjenja so povezani z vizijo, poslanstvom, etičnimi principi
in skupnimi cilji podjetja. Potrebo po spremljanju zadovoljstva zaposlenih
vključujejo tudi standard ISO, ki ga vpeljuje veliko slovenskih organizacij ter tudi
drugi poslovni modeli: sistem uravnoteženih kazalcev, model poslovne odličnosti in
drugi« (Brod, 2007, str. 55).
Zadovoljni zaposleni so namreč predpogoj za naraščajočo produktivnost, kvaliteto
proizvodov ali storitev in uslug kupcem. Še posebej je to pomembno v storitvenih
dejavnostih, kjer slabo plačani in nizko izobraženi zaposleni neposredno vplivajo na
kupce. Običajne meritve se izvajajo z letnimi pregledi ali celo pogosteje. Vsebina teh
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meritev se nanaša na: vključitev zaposlenih z istočasno možnostjo odločanja;
priznanje za opravljeno delo; možnost dostopa do informacij, da lahko svoje delo
dobro opravljajo; aktivno opogumljanje za večjo kreativnost in uporabo lastnih
iniciativ; podporna raven administracijske dejavnosti; vsesplošno zadovoljstvo s
podjetjem (Brod, 2007).
Kultura in klima vplivata na samo uspešnost ter učinkovitost posameznika, saj
vplivata na stopnjo zadovoljstva zaposlenega z delom in z delovnim mestom,
njegovo počutje v organizaciji, možnosti razvoja, lojalnost, motiviranost za delo,
pripravljenost za izobraževanje in podobno. Kultura in klima torej vplivata na
popolnoma vse segmente dela in razvoja posameznika. Vpliv obstoječe kulture in
klime na zaposlene je izjemno močan. Tako lahko na primer posameznik, ki ima
pomanjkljiva znanja in sposobnosti, uspešno deluje v pogojih kulture in klime, ki sta
zelo spodbudno naravnani. Podpirata razvoj vsakega zaposlenega, omogočata zelo
primerne pogoje za delo in podobno. Na drugi strani pa lahko posameznik, ki ima
nadpovprečna znanja in sposobnosti, povsem neuspešno deluje v pogojih kulture in
klime. Zaviralno delujeta na vse zaposlene, ki nista spodbudni, ne omogočata razvoja
zaposlenih in podobno (Mihalič, 2007, str. 98).
Velik pomen pri zadovoljstvu zaposlenih imajo managerji, ki morajo razvijati
zaupljivost zaposlenih in dobre medsebojne odnose, znati poslušati ter usmerjati
čustva zaposlenih, dajati jasne usmeritve o tem, kaj želijo doseči, ustvariti
komunikacije, ki bodo temeljile na dialogu in ustvariti jasna razmerja med delom ter
nagrado in slaviti zmage. Če primerjamo pojma organizacijska klima in
zadovoljstvo, ugotovimo, da zadovoljstvo zaposlenih obravnava različne vidike dela,
kot so: varnost zaposlitve, višino plač in drugih denarnih nagrad, odnose med
sodelavci ter razmerja med sodelavci in njihovimi nadrejenimi. To je skladno z
dimenzijami klime v organizaciji. Lahko bi rekli, da so razlogi za zadovoljstvo
zaposlenih povezani z dimenzijami klime (Černetič, 2007, str. 289).
»Najboljši tim je tisti, v katerem delajo najboljši in najbolj zadovoljni ljudje. To so
tisti, ki razmeroma dobro poznajo in razumejo sami sebe, zato tudi druge zmorejo.
Biti skupina se je potrebno učiti, da odpiramo in zapiramo svoja notranja vrata pa
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tudi znanja, kadar je to potrebno za resno koncentrirano delo. Zmoremo biti sebi
podobni in hkrati odprti za druge, da razumemo življenje kot nenehno spreminjanje
in delo kot vidno ljubezen do drugih in za druge ljudi« (Mayer, in drugi, 2001, str.
114).
Jakopec, 2007, pravi, da ljudje težijo k temu, da bi se po možnosti približali
zadovoljstvu in se izognili nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki
začetek velike motivacije, velika razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev.
Zato ne bi smeli dovoliti, da bi ljudem budili napačna pričakovanja, jim obljubljali
nekaj, česar ne bomo mogli izpolniti. Takšno razmišljanje nas sili k domnevi, da bi
bilo zadovoljstvo mogoče uporabiti kot sredstvo za doseganje boljših rezultatov, če
bi bile le obljube vedno izpolnjene. S tem pa se ne strinjajo predvsem tisti, ki
poudarjajo, da bi zadovoljstvo kot sredstvo za doseganje boljših rezultatov morali
čim prej opustiti. Zaposleni predstavljajo vir, ki ima največjo vrednost od vseh v
organizaciji. Sodelavci so temeljni pogoj za obstoj in delovanje vsake organizacije:
njihova zagnanost, ustvarjalnost, izkušnje in veščine, zmožnosti ter znanja odločajo o
učinkovitosti in uspešnosti vsake organizacije. Zato so nekatere organizacije
učinkovitejše od drugih, čeprav delujejo v enakih ali manj ugodnih zunanjih pogojih.
Z boljšo motiviranostjo, večjim zadovoljstvom delavcev, boljšim komuniciranjem in
zmanjševanjem odpora do sprememb bodo ljudje ustvarjalnejši. Kakovost delovnega
življenja pa je mogoče povečati tako, da zaposlenim omogočimo ob manjših naporih
in tveganjih za svoje zdravje več zaslužiti, pri delu razvijati in uporabljati svojo
ustvarjalnost in se v delovnem okolju medsebojno podpirati (Jakopec, 2007, str. 35).
Ravnanje managementa s čustvi zaposlenih ima velik vpliv na delovanje
organizacije. V primeru gojenja pozitivnih čustev se lahko človeški potencial v
organizaciji izkorišča v najbolj optimalni meri, medtem ko se v primeru gojenje
negativnih čustev izkorišča zelo malo. Kakšna čustva gojijo zaposleni, je v veliki
meri odvisno od odnosa, ki ga ima vodstvo (management) do zaposlenih. Če
dokažejo zaposlenim, da jim ni mar za njih, bodo s tem ustvarili osnovo za optimalno
izkoriščanje vseh človeških potencialov, ki jih imamo v organizaciji. Čeprav na
uspešno in učinkovito vodenje vpliva veliko dejavnikov, pa je lahko optimalno
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izkoriščanje človeških potencialov v današnjem času radikalnih sprememb na trgu
ključnega pomena za obstanek in razvoj organizacije (Jakopec, 2007, str. 53).
Vodja mora s sodelavci lepo ravnati, kot s sebi enakimi, in jih pritegniti v skupinsko
delo. Spodbudno delovno okolje je treba ustvarjati s humaniziranjem organizacije na
vseh njenih pomembnih in manj pomembnih ravneh, da bodo zaposleni resnično
verjeli in čutili, da se njihova organizacija zavzema ter skrbi zanje in razume njihove
potrebe. Le v tem primeru bomo imeli zadovoljne zaposlene, ki bodo dobro delali in
povečevali organizacijske uspehe (Jakopec, 2007, str. 63).
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3.9 Stili vodenja v organizaciji
Vodenje (angleško leadership, nemško Fiihren) je pomensko ožji pojem od
managementa. Tudi predhodno navedena opredelitev managementa vsebuje pojem
vodenje. Vodenje je funkcija managementa, ki jo lahko zelo splošno interpretiramo
kot usmerjanje sodelavcev z vplivanjem na njihovo obnašanje kot tudi interakcije v
in med skupinami za doseganje in uresničitev postavljenih ciljev. Vodenje je sestavni
del procesa managementa. Na drugi strani pa vodenje ne vsebuje vseh razsežnosti
managementa, temveč samo tiste elemente, ki so povezani z usmerjanjem sodelavcev
k doseganju postavljenih ciljev (Kovač, Mayer, & Jesenko, 2004, str. 17).
Pri razlagi in preučevanju procesa vodenja je že od nekdaj v ospredju iskanje najbolj
uspešnih in učinkovitih oblik oz. stilov vodenja. Torej tistih univerzalnih načinov
vodenja, ki bi bili ključ do uspešnosti in učinkovitosti organizacije. Prepričanj o
obstoju najboljšega stila vodenja, ki bi bil uspešen in učinkovit v vseh situacijah, je
danes več kot preveč. Od prvih enostavnih opazovanj in zapisov posameznih oblik
vodenja do zapletenih empiričnih analiz je preteklo veliko časa. Veliko je bilo tudi
postavljenih trditev o učinkovitosti in uspešnosti vodenja, ki jih je praksa pozneje
ovrgla ter teorija presegla. Vseskozi pa se je utrjevalo prepričanje, da je vodenje
kompleksen proces, ki ga ni možno preprosto razložiti z enim opisanim načinom
vodenja (Kovač, Mayer, & Jesenko, 2004, str. 22).
Kovač, Mayer & Jesenko, 2004, menijo, da lahko na splošno stil vodenja opredelimo
kot relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z namenom vzajemnega doseganja
postavljenih ciljev. To značilno ravnanje predstavlja zbir za posameznega vodjo
specifičnih ravnanj in vodstvenega obnašanja. Pri tem vodja uporablja različne
vzvode in inštrumente ter s tem oblikuje celovito in zanj značilno obliko stila
vodenja. Stil vodenja sodelavci doživljajo oz. zaznavajo celostno in subjektivno ter s
tem oblikujejo svojo osebno vrednostno sodbo.
»Najbolj znani predstavnik klasične šole je znani sociolog, filozof in politik Max
Weber, ki je v svojem preučevanju vodenja organizacij ter razvoju teorije vodenja
izhajal iz idealnega tipa oblasti in na tem temelječi obliki nadzora. V svojih
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raziskovanjih Weber uporablja idealne oblike vodenja za primerjavo s preučevanimi
stili vodenja v praksi. Na osnovi ugotovljenih odstopanj oblikuje klasifikacijo stilov
vodenja. Po njegovem mnenju so idealne oblike stilov vodenja naslednje:
patriarhaini vodstveni stil – »avtoriteta družinskega očeta (patriarha) in njegova
brezprizivno sprejeta avtoriteta s strani članov družine je vzor za vodstveni stil v
manjših družinskih podjetjih. Patriarhova obveza je skrb za svoje podrejene, od njih
pričakuje lojalnost, zahvalo, zvestobo in poslušnost. Za izvajanje procesov vodenja
ne potrebuje organizacijskih strukturnih razsežnosti, temveč njegova moč izhaja iz
pozicije položaja.
Karizmatični stil vodenja - moč karizmatičnega voditelja izhaja iz posebnih osebnih
značilnosti. Karizmatični voditelj ne pozna namestnika, predhodnika in ne
naslednika. Posebno mesto imajo karizmatični vodje v kriznih situacijah, v katerih so
v ospredju upanje in vera v rešitev zapletenih situacij. Racionalen pristop je v ozadju.
Strukturnih elementov organizacije ne potrebuje, saj se opira na svoje osebnostne
lastnosti.
Avtokratičen stil vodenja - naveden stil vodenja je povezan z velikimi
organizacijami. V majhnih organizacijah bolj prevladuje patriarhalni stil vodenja.
Izvajanje procesa vodenja poteka preko hierarhične strukture in linijskega sistema.
Pri avtokratičnem stilu vodenja ne obstaja neposredni osebni kontakt med vodjem in
vodenimi kot v primeru patriarhalnega ter karizmatičnega stila vodenja« (Kovač,
Mayer, & Jesenko, 2004, str. 22).
Birokratski stil vodenja - temelj birokratskega stila vodenja predstavljajo
formalizacijski elementi organizacije, ki poglabljajo neosebno povezavo med vodjem
in vodenim. Na mesto volje avtokrata stopi moč birokratskih procedur. Navedene
procedure oblikujejo sistem legitimitete, sprejet in spoštovan od podrejenih.
V 30-tih letih se predvsem v ZDA začne pospešeno empirično preučevanje
vodstvenih stilov in s tem razvoj teorije vodenja. Pionirsko delo na tem področju je
opravil Kurt Lewin. Osnovni cilj izvedene raziskave je bil ugotoviti vpliv različnih
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stilov vodenja na obnašanje posameznika in skupine (Kovač, Mayer, & Jesenko,
2004, str. 27).
Rezultati uporabe različnih vodstvenih stilov na način vedenja skupine so
predstavljeni v spodnji tabeli.
Tabela 5: Način vedenja skupine
Avtoritativno vodenje skupine
visoka

napetost,

izrazi

sovraštva,

podrejanje, ubogljivo obnašanje skupine

Demokratično vodenje skupine
sproščenost,

prijateljsko

vzdušje,

visoka

stopnja kohezije, zanemarljivi izstopi, visoka
stopnja zanimanja za naloge

visoka stopnja delovne intenzivnosti

visoka stopnja originalnosti

prekinitev dela pri odsotnosti vodje

nadaljevanje dela pri odsotnosti vodje

Vir: Kovač, Mayer & Jesenko, 2004, str: 28
Na osnovi raziskav Lewina, Lippitta ter Whita, ki jih lahko štejemo kot začetnike
sodobnega preučevanja stilov vodenja in s tem nastanka moderne teorije vodenja, je
Stodill strnil ugotovitve o vplivih različnih stilov vodenja na posameznika in
skupino. Njegova glavna ugotovitev je, da ima demokratični in k nalogam usmerjen
stil vodenja (ne avtoritativno) prej pozitiven kot negativen vpliv na produktivnost,
zadovoljstvo in skupinsko kohezijo. Vsak stil vodenja je boljši kot nobeden (Kovač,
Mayer, & Jesenko, 2004, str. 28).
Naravno vodenje je torej avtoritarno, nadrejeno, v odnosu ukazovalno in deluje, ko
so naloge in vloge jasno določene, vodja pa nenehno navzoč. Posameznik prejme
natančna navodila za izvedbo naloge in standard, s katerim je vnaprej določena njena
kakovost, odgovornost idr. V skladu s tem in določenim rokom nalogo opravi in za
rezultat od vodje prejme ustrezno vrnitveno sporočilo. Ta vzorec vodenja je primeren
za vodenje rutinskega dela in za vodenje intervencijskih skupin (gasilcev, reševalcev,
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kirurških timov, vojaških formacij v akciji), medtem ko je za vodenje ustvarjalnega
dela neprimeren, saj je proces odločanja izrazito centralističen.
Tipičen vzorec lastnosti in ravnanja »naravnega« vodje je avtoritaren, saj temelji na
moči in se lahko nemudoma prevesi v ukazovalnost, agresivnost, samodrštvo,
brezobzirnost, racionalnost, konvergentno logiko in enosmerno komunikacijo
(Kovač, Mayer, & Jesenko, 2004, str. 79).
Slika 5: Krog avtoritarnega vodenja

Vir: (Kovač, Mayer, & Jesenko, 2004, str. 79)
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3.9.1 Vpliv vodenja in stilov vodenja na organizacijsko klimo
Vodja priznava pomembnost zaposlenih in jih spodbuja k spremembam predvsem z
lastnim zgledom in poslovno kulturo podjetja. Skupne naj bi bile vrednote in vizija
podjetja (Mayer, in drugi, 2001).
Fakin in Smrke, 2004, menita, da se tudi v javnem sektorju v zadnjem desetletju
krepi potreba po celovitem obvladovanju kakovosti. Voditeljstvo v slovenskem
zdravstvu je še vedno tradicionalno in vezano na poklicno in senioritetno avtoriteto.
Znanj o vodenju ljudi pri delu je zelo malo ali pa so popolnoma odsotna. Vodje se
predvsem zanašajo na pridobljene izkušnje in miselne vzorce, ki so jih pridobili z
vzgojo. Odlične organizacije imajo vodje, ki načrtujejo jasne usmeritve in jih tudi
sporočajo. Vzpostavljajo take vrednote, etiko in upravljalsko kulturo, ki so za
udeležene strani zelo privlačne in jim omogočajo vzpostavitev z identiteto lastne
organizacije. Vodje vodijo z zgledom, cenijo zaposlene in si skupaj z njimi
prizadevajo za nenehno izboljševanje vseh aktivnosti.
Vsi dobro vemo, kako lahko in prijetno se je sporazumevati s prijatelji. Nasprotno pa
je razumevanje z ljudmi, ki so vase zaprti, izjemno težko. Naš najpogostejši občutek
pri taki komunikaciji je, da nam nočejo vsega povedati. Pravzaprav se ne
sporazumemo o ničemer. Tak način je v poslovnem svetu neprimeren in nujno vodi
v propad ali vsaj v slabo delovanje organizacije. Najbolj uspešno sporazumevanje je
tisto, ki je odkrito, da povemo, kaj v resnici mislimo in čutimo. Uspešno je le
vodenje, ki zadovolji psihološke potrebe tistega, ki ga vodimo, in potreb pri delu, ki
ga opravljajo. Le tako bodo delo opravljali z veseljem in kakovostno (Fakin &
Smrke, 2004, str. 375).
Vodja lahko na več načinov vpliva na delovanje delavcev. Moč prisile, ki temelji na
strahu, je na videz najhitrejši in najbolj učinkovit vpliv na zaposlene. Strah običajno
sloni na grožnji po odpustitvi in je v neposredni povezavi s potrebo po preživetju.
Prestrašeni sodelavci so najbolj neučinkoviti in nevarni, če jih stisneš v kot, živijo
samo še za maščevanje. Ko jih je zadosti, se običajno obrnejo proti vodji. Moč
nagrade pozitivno vpliva na zaposlene. Ni nujno, da je to denar, zadošča že pohvala.
Že odkrito veselje, da nekoga rad srečaš, je dovolj. Moč strokovnosti pomeni, da
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vodja obvlada svoj posel, da zna in to vsi spoštujejo. Če pa kaj ne zna, je mnogo
bolje, da to takoj pove in prosi za pomoč. Tako pridejo tudi sodelavci do veljave, saj
jim zadovoljimo njihovo potrebo po moči, s pohvalo pa njihovo potrebo po sprejetju.
In ko so srečni, še raje delajo. Vodjo lahko označijo za avtokrata ali pa izpade
smešen in nesposoben. Če vodja nima vpliva, bo vodenje prevzel nekdo drug. Tak
vodja je neformalni vodja. Praktično nemogoče je doseči, da ima vodja vedno prav.
Večkrat potrebuje pomoč, da izbere pravi slog vodenja (Fakin, 2008, str. 18).
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EMPIRIČNI DEL
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4 RAZISKAVA
4.1 Raziskovalna vprašanja
RV 1: Ali so zaposleni zadovoljni z obstoječo organizacijsko klimo?
RV 2: Ali obstoječa organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih?
RV 3: Ali na obliko organizacijske klime vpliva stil vodenja?
RV 4 : Ali je stil vodenja v organizaciji avtokratski?

4.2
4.2.1

Metodologija
Raziskovalne metode

V teoretičnem delu smo uporabili metodo raziskovanja, ki je temeljila na
sistematičnem zbiranju podatkov z namenom opisovanja, pojasnjevanja, razločevanja
in razumevanja pojavov, mnenj, odnosov, stališč. S pomočjo analize predvidenih
virov smo pripravili teoretični del naloge.
V empiričnem delu je kot metoda zbiranja podatkov uporabljen anonimni anketni
vprašalnik. Vprašalnik vsebuje lestvico za oceno organizacijske klime. V vprašalniku
so uporabljena vprašanja zaprtega tipa. Pri sestavi vprašalnika smo si pomagali s
vprašalnikom povzetim po SiOK ( Slovenska organizacijska kultura).
Vprašalnik je namenjen merjenju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.
Vsebuje 3 sklope trditev. Zaposleni vse trditve ocenjujejo od 1 do 5.
4.2.2 Raziskovalni vzorec
Raziskovalni vzorec je zajemal 100 naključno izbranih anketirancev, ki so zaposleni
v Splošni bolnišnici Celje, na različnih oddelkih. Anketirali smo različne profile
zaposlenih in sicer zdravstvene tehnike, diplomirane medicinske sestre, zdravnike,
ekonomske tehnike, ter zdravstvene administratorke.
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Merjenje organizacijske klime je potekalo anonimno, kar pomeni, da nas niso
zanimali podatki posameznika, ampak na nivoju posameznih organizacijskih enot.
Anketiranci so bili o poteku in načinu raziskave o vsem seznanjeni, imeli pa so tudi
možnost odklonitve. Od razdeljenih 100 anket, smo prejeli ravno toliko pravilno
izpolnjenih anket.
4.2.3 Postopki zbiranja podatkov
Raziskava je potekala od meseca marca do junija 2013.
Za izvajanje ankete smo pridobili pisno dovoljenje glavne medicinske sestre, ter
ustno dovoljenje strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, prav tako so bile o
anketiranju obveščene vse glavne medicinske sestre oddelkov.
Pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniškega programa
Microsoft Office Excel 2010 v obliki tabel in grafično, s pomočjo računalniškega
programa SPSS pa smo potrjevali zastavljena raziskovalna vprašanja.
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5 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA
1. sklop vprašanj: podatki o anketirancu
Spol: 1) Ženski 2) Moški
Graf 1 : spol

Spol n=100
Ženski spol

moški spol

27%
73%

Spolna struktura anketirancev je sledeča 26% moških in 73% žensk.
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Staž v organizaciji:
1) do 2 leti;
2) od 3 do 5 let;
3) od 6 do 10 let;
4) od 11 do 20 let;
5) nad 20 let
Graf 2: Staž v organizaciji

Delovna doba n=100
do 2 leti

od 3 do 5 let

od 6 do 10 let

10%

36%

od 11 do 20 let

nad 20 let

10%
13%

31%

Največ anketirancev, 36% je v Splošni bolnišnici Celje zaposlenih več kot 20 let,
sledijo zaposleni od 11 do 20 let, teh je 31%, 13% je zaposlenih od 6 do 10 let, od 3
do 5 let je zaposlenih 10%, prav tako je 10% zaposlenih do 2 leti.
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Dosežena izobrazba:
1) zdravstveni tehnik;
2) diplomirana medicinska sestra;
3) zdravnik;
4) ekonomski tehnik;
5) zdravstveni administrator
Graf 3: izobrazba

Izobrazba n=100
zdravstveni tehnik

medicinska sestra

ekonomski tehnik

zdravstveni administrator
24%

zdravnik

18%

31%
18%

9%

V anketo je bilo zajetih največ zdravstvenih tehnikov, teh je bilo 31%, 24% je bilo
diplomiranih medicinskih sester, po 18% je bilo zdravnikov in zdravstvenih
administratorjev, najmanj pa ekonomskih tehnikov, le 9%.
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Nivo v organizaciji:
1) izvajalci;
2) samostojni strokovni kadri ( ki nimajo neposredno podrejenih ljudi);
3) višji in srednji managerji;
4) operativni vodja ( zadnji nivo vodenja);
Graf 4: nivo v organizaciji

nivo v organizaciji n=100
izvajalci

samostojni strokovni kadri

višji in srednji managerji

operativni vodja

2%
5%
24%

69%

Največ anketirancev je izvajalcev (69%), sledijo samostojni strokovni kadri (24%),
manjši delež je višjih in srednjih managerjev (5%) in najmanj operativnih vodij (2%).
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2. Sklop vprašanj: vprašanja , ki se nanašajo na celotno organizacijo

Sploh se ne strinjam

Delno se strinjam

Niti da niti ne

Večinoma se strinjam

Popolnoma se strinjam

povprečje

Tabela 6: sklop trditev, ki se nanašajo na celotno organizacijo

se 1%

9%

12%

36%

42%

4,09

Zaposleni se učimo drug od drugega

2%

6%

14%

42%

36%

4,04

Zaposleni po svoji moči prispevamo k

1%

5%

19%

48%

27%

3,95

2%

8%

22%

47%

21%

3,77

4%

10%

20%

46%

19%

3,67

6%

12%

18%

40%

24%

3,64

V org. se pričakuje,da predloge za 3%

16%

27%

32%

22%

3,54

16%

27%

35%

19%

3,51

9%

37%

32%

18%

3,51

Trditve za celotno organizacijo

Zaposleni

v

naši

organizaciji

zavedamo nujnosti sprememb

doseganju standardov kakovosti
Zaposleni v naši organizaciji smo
zavzeti za svoje delo
Zaposleni zunaj organizacije pozitivno
govorimo o njej
Zaposleni

smo

samostojni

pri

opravljanju svojega dela

izboljšave delajo vsi-ne le naši vodje
Zaposleni razumemo svoj položaj v

3%

organizacijski shemi
V naši organizaciji cenimo delo svojih 4%
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sodelavcev
Vodje in sodelavci se pogovarjamo 7%

12%

26%

36%

19%

3,48

16%

27%

31%

21%

3,47

14%

30%

42%

8%

3,32

6%

16%

29%

38%

11%

3,32

Odnosi med zaposlenimi so dobri

6%

16%

32%

37%

9%

3,27

Delovni sestanki so redni

20%

11%

20%

24%

25%

3,23

22%

32%

32%

9%

3,18

14%

38%

36%

4%

3,14

13%

19%

26%

26%

16%

3,13

Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o 11%

19%

27%

32%

11%

3,13

12%

17%

29%

32%

10%

3,11

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike

10%

20%

33%

24%

13%

3,10

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi

9%

20%

37%

26%

8%

3,04

sproščeno,

prijateljsko

in

enakopravno
Moj neposredni vodja se drži stvari, ki 5%
sva se jih jasno dogovorila
Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju 6%
večje odgovornosti za svoje delo
Ponosni smo, da smo zaposleni v naši
organizaciji

V naši org. med seboj mnogo bolj 5%
sodelujemo kot pa tekmujemo
Zaposleni

cilje

organizacije 8%

sprejemamo za svoje
Kakovost dela in količina sta pri nas
enako pomembni

rezultatih dela
V naši organizaciji vodje cenijo dobro
opravljeno delo

želje zaposlenih
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Zaposlitev v naši organizaciji je varna

15%

15%

32%

29%

9%

3,02

informacije 10%

25%

27%

31%

7%

3,00

21%

16%

23%

23%

17%

2,99

dovolj 15%

20%

30%

23%

12%

2,97

9%

26%

32%

25%

8%

2,97

20%
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20%

39%

29%

2%

2,93

oz. zagotovljena
Vodstvo

posreduje

zaposlenim na razumljiv način
Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so
usposobljeni za svoje delo
Nadrejeni

nam

informacij

za

dajejo
dobro

opravljanje

našega dela
Odločitev naših vodij se sprejemajo
pravočasno
Kriteriji za napredovanje so jasni
vsem zaposlenim
Nadrejeni

sprejemajo

pripombe na svoje delo
Ljudje si medsebojno zaupajo

11%

28%

31%

25%

5%

2,85

Politika in cilji organizacije so jasni

17%
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6%
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Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj 32%

18%

27%

15%

8%

2,49

vsem zaposlenim
V

naši

organizaciji

ukazovalno vodenje
Pri postavljanju ciljev poleg vodij
sodelujemo tudi ostali zaposleni
Sistem usposabljanja je dober

smo dobili stimulacijo in zakaj ne
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Dober delovni rezultat se v naši 22%

33%

30%

14%

1%

2,39

23%

31%

6%

2%

2,11

organizaciji hitro opazi in je pohvaljen
Razmerje med plačami zaposlenih v

38%

organizaciji so ustrezna

Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvami »Zaposleni v naši organizaciji se
zavedamo nujnosti sprememb«, »Zaposleni se učimo drug od drugega« in »Zaposleni
po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti«.
Najmanj se strinjajo s trditvami o nagrajevanju in sicer »Razmerje med plačami
zaposlenih v organizaciji so ustrezna«, »Dober delovni rezultat se v naši organizaciji
hitro opazi in je pohvaljen« in »Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili
stimulacijo in zakaj ne«.
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3. Sklop vprašanj: Podatki o zadovoljstvu zaposlenih
Graf 5 : zadovoljstvo zaposlenih

Anketiranci so najbolj zadovoljni »z delom, ki ga opravljajo«, »s sodelavci« in »z
neposredno nadrejenimi«.
Najmanj so zadovoljni »s plačo«, »z vodstvom organizacije« in »z možnostmi
izobraževanja«.
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5.1 Preverjanje raziskovalnih vprašanj:
RV 1: Ali so zaposleni zadovoljni z obstoječo organizacijsko klimo?
Raziskovalno vprašanje 1 smo preverili z vprašanji iz sklopa 3. Uporabili smo
statistično metodo imenovano t-test. Pri tem testu postavimo hipotetično povprečje in
ugotavljamo ali je povprečna vrednost merjenih spremenljivk manjša ali večja od
predpostavljene vrednosti. Hipotetično povprečje smo postavili pri 2,5.
Tabela 7: statistična metoda t-test za RV1

Zadovoljstvo
s sodelavci

N

povprečje

standardni

statistična

odklon

značilnost

100

3,86

0,75

0,000

klimo

100

3,17

0,77

0,000

z delom, ki ga opravljam

100

4,04

0,82

0,000

z neposredno nadrejenim

100

3,65

1,00

0,000

prostori )

100

3,13

0,98

0,000

z možnostmi izobraževanja

100

2,92

1,01

0,000

z vodstvom organizacije

100

2,92

0,97

0,000

z delovnim časom

100

3,31

1,08

0,000

s plačo

100

2,41

0,98

0,358

z

obstoječo

organizacijsko

z delovnimi pogoji ( oprema,

Vse trditve razen »s plačo« so presegle postavljeno hipotetično vrednost, prav tako
za to trditev ni statistično značilnih razlik. Večina trditev presega hipotetično
povprečje in prav tako so opazne statistično značilne razlike. Da bi potrdili
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raziskovalno vprašanje 1, smo oblikovali novo skupno spremenljivko, ki zajema vse
zgoraj naštete trditve. Metodologija je bila sledeča: spremenljivke smo sešteli in
dobljeno vsoto delili s številom spremenljivk.
Tabela 8: potrditev RV1

RV1

standardni

statistična

N

povprečje

odklon

značilnost

100

3,27

0,57

0,000

Povprečje skupne spremenljivke je 3,27, kar je večje od predpostavljene vrednosti,
prav tako je statistična značilnost p<0,001, torej lahko potrdimo raziskovalno
vprašanje 1, zaposleni so zadovoljni z obstoječo organizacijsko klimo.
RV 3: Ali na obliko organizacijske klime vpliva stil vodenja?
Raziskovalno vprašanje 3 smo preverili z vprašanji iz sklopa 2 in sicer z naslednjimi
trditvami:
 1: zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela;
 3: nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo;
 10: pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih;
 11: vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela;
 13: zaposleni se učimo drug od drugega;
 16: odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno;
 18: vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo;
 22: zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi;
 24: v naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje;
V tem primeru prav tako uporabimo t-test. Hipotetično povprečje tudi v tem primeru
postavimo na 2,5.
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Tabela 9: t-test za RV3

TRDITVE

N

povprečje

standardni

statistična

odklon

značilnost

Zaposleni smo samostojni pri
opravljanju svojega dela

100

3,64

1,15

0,000

100

2,93

0,99

0,000

100

3,04

1,07

0,000

100

3,13

1,18

0,000

100

4,04

0,96

0,000

100

2,97

1,10

0,000

100

3,32

1,01

0,000

100

3,51

1,07

0,000

100

2,83

1,13

0,004

Nadrejeni sprejemajo utemeljene
pripombe na svoje delo
Pri usposabljanju se upoštevajo
tudi želje zaposlenih
Vodje

se

pogovarjajo

s

podrejenimi o rezultatih dela
Zaposleni se učimo drug od
drugega
Odločitev

naših

vodij

se

sprejemajo pravočasno
Vodje

nas

vzpodbujajo

k

sprejemanju večje odgovornosti
za svoje delo
Zaposleni

razumemo

svoj

položaj v organizacijski shemi
V naši organizaciji odpravljamo
ukazovalno vodenje

Vse trditve presegajo hipotetično povprečje. Statistično značilne razlike so opazne
povsod razen pri trditvi »V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje«. Vse
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izbrane trditve smo oblikovali v novo skupno spremenljivko, s katero smo preverili
raziskovalno vprašanje 3.
Tabela 10: potrditev RV3

RV3

standardni

statistična

N

povprečje

odklon

značilnost

100

3,27

0,68

0,000

Povprečje skupne spremenljivke je 3,27, kar je večje od predpostavljenega,
statistična značilnost je p<0,001, torej lahko potrdimo raziskovalno vprašanje 3, da
na obliko organizacijske klime vpliva stil vodenja.
RV 4: Ali je stil vodenja v organizaciji avtokratski?
Raziskovalno vprašanje 4 smo preverjali z vprašanji iz 2 sklopa vprašanj in sicer:
 7: vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način;
 8: v naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo;
 12: v org. se pričakuje, da predloge za izboljšave delajo vsi- ne le naši vodje;
 21: pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni;
 25: naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili stimulacijo in zakaj ne;
 26: nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela;
 27: vodje in sodelavci se pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in enakopravno;
 31: pri nas so zaposleni ljudje, ko so usposobljeni za svoje delo;
 32: v naši org. med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo;
 36: dober delovni rezultat se v naši org. hitro opazi in je pohvaljen;
Uporabili smo t-test. Hipotetično povprečje določimo na 2,5, torej če je vrednost pod
prej določeno vrednostjo, je stil vodenja »avtokratski«, v nasprotnem primeru je
»demokratičen«.
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Tabela 11: t-test za RV4

Trditve
Vodstvo

povprečje

N

standardni

statistična

odklon

značilnost

posreduje

informacije

zaposlenim na

razumljiv način

100

3,00

1,12

0,000

100

3,11

1,17

0,000

100

3,54

1,10

0,000

100

2,78

1,13

0,015

100

2,49

1,30

0,939

100

2,97

1,23

0,000

100

3,48

1,14

0,000

100

2,99

1,39

0,001

V naši organizaciji vodje
cenijo dobro opravljeno delo
V

org.

se

pričakuje,da

predloge za izboljšave delajo
vsi-ne le naši vodje
Pri postavljanju ciljev poleg
vodij sodelujemo tudi ostali
zaposleni
Naši

vodje

nam

jasno

razložijo, zakaj smo dobili
stimulacijo in zakaj ne
Nadrejeni nam dajejo dovolj
informacij

za

dobro

opravljanje našega dela
Vodje

in

pogovarjamo

sodelavci

se

sproščeno,

prijateljsko in enakopravno
Pri nas so zaposleni le ljudje,
ki so usposobljeni za svoje
delo
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V naši org. med seboj mnogo
bolj

sodelujemo

kot

pa

tekmujemo

100

3,18

1,04

0,000

100

2,39

1,01

0,281

Dober delovni rezultat se v
naši organizaciji hitro opazi
in je pohvaljen

Vse trditve razen »Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili stimulacijo in
zakaj ne« in »Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je
pohvaljen« imajo povprečje nad 2,5 in prav tako so statistično značilne razlike.
Združimo vsa vprašanja, tako dobimo eno skupno spremenljivko, s katero bomo
preverili raziskovalno vprašanje.
Tabela 12: potrditev RV4
statistična
N
RV4

100

povprečje
2,99

standardni odklon
0,75

značilnost
0,000

Povprečje skupne spremenljivke je 2,99, kar je več od postavljenega hipotetičnega
povprečja, statistična značilnost je manjša od 0,001 (p<0,001). Iz tega sklepamo, da
je organizacijska klima demokratična.
RV 2: Ali obstoječa organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih?
Raziskovalno vprašanje 2 smo preverili z vsemi vprašanji iz sklopa 2. Oblikovali
smo skupno spremenljivko, ki smo jo oblikovali tako, kot vse predhodne
spremenljivke – povprečje vseh spremenljivk. Primerjavo smo naredili z vrednostjo
2,5.
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Tabela 13: potrditev RV2

povprečje

N
RV2

100

3,17

standardni

statistična

odklon

značilnost

0,64

0,000

Povprečje skupne spremenljivke je 3,17, kar je več od hipotetičnega povprečja 2,5,
prav tako je statistična značilnost manjša od 0,001. Pomeni, da se anketiranci
nadpovprečno strinjajo s trditvami.
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5.2 Interpretacija
Organizacijska klima in zadovoljstvo sta zagotovo medsebojno povezana. Človek, ki
zaznava vzpodbudno organizacijsko klimo, je po navadi tudi bolj zadovoljen (ali vsaj
manj nezadovoljen) s svojim delom. Kljub temu da sta klima in zadovoljstvo različna
pojma, pa se pomembno povezujeta. Ta povezanost je vzajemna in je vse prej kot
preprosta in linearna: tako kot klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, tudi njihovo
zadovoljstvo vpliva na to, kako doživljajo klimo v podjetju.
V magistrski nalogi so predstavljeni rezultati anonimne ankete, ki je bila izvedena v
Splošni bolnišnici Celje, v času od meseca marca do junija 2013. V anketi je
sodelovalo 100 naključno izbranih anketirancev, ki so zaposleni na različnih
oddelkih.
V prvem sklopu vprašanj smo prišli do demografskih podatkov. Od 100 anketiranih
je bilo sodelujočih največ ženskega spola, in sicer kar v 73 %, moških pa le 27 %.
Največ anketirancev je zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje več kot 20 let, in sicer
kar 36 %, sledijo tisti, ki so zaposleni od 11 do 20 let, teh je 31 %, 13 % je
zaposlenih od 6 do 10 let, 10 % pa je takih, ki so zaposleni od 3 do 5 let, prav tako pa
tudi tistih, ki so zaposleni manj kot 2 leti.
V anketi so sodelovali ljudje, ki jih uvrščamo v več profilov izobrazbe. Največ je
bilo zdravstvenih tehnikov, in kar 31 %, 24 % je bilo diplomiranih medicinskih
sester, zdravnikov je bilo 18 %, ravno toliko tudi zdravstvenih administratorjev,
najmanj od vseh pa je bilo ekonomskih tehnikov, le 9 %.
Glede na to, v katerem nivoju v organizaciji so anketiranci zaposleni, smo dobili
podatek, da je največ izvajalcev, kar 69 %, sledijo samostojni strokovni kadri v 24
%, manjši delež pa jih je višjih in srednjih managerjev, in sicer 5 %, najmanj
anketirancev pa je operativnih vodij, le 2 %.
V drugem sklopu vprašanj smo pridobili trditve, ki se nanašajo na celotno
organizacijo. Od 37 trditev, ki so jih anketiranci označevali z oceno od 1 do 5, kar je
pomenilo, da se z oceno 1 anketiranec sploh ne strinja in vse do ocene 5, ki je
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pomenila, da se anketiranec popolnoma strinja s trditvijo. Anketiranci so se najbolj
strinjali s trditvami »zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb«,
»zaposleni se učimo drug od drugega« in »zaposleni po svoji moči prispevamo k
doseganju standardov kakovosti«.
Najmanj pa so se strinjali s trditvami o nagrajevanju, in sicer »razmerje med plačami
zaposlenih v organizaciji so ustrezna«, »dober delovni rezultat se v naši organizaciji
hitro opazi in je pohvaljen« in »naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili
stimulacijo in zakaj ne«.
Zadovoljstvo zaposlenih postaja obvezen merski element v vseh tistih organizacijah,
ki posegajo po poslovni odličnosti. Kot pravi Černetič, 2007, so indikatorji merjenja
povezani z vizijo, poslanstvom, etičnimi principi in skupnimi cilji podjetja. Velik
pomen pri zadovoljstvu zaposlenih imajo managerji, ki morajo razvijati zaupljivost
zaposlenih in dobre medsebojne odnose, znati poslušati ter usmerjati čustva
zaposlenih, dajati jasne usmeritve o tem, kaj želijo doseči, ustvariti komunikacije, ki
bodo temeljile na dialogu in ustvariti jasna razmerja med delom ter nagrado in slaviti
zmage. Vodja mora znati usmerjati, spodbujati in spoštovati zaposlene, pohvaliti
njihov trud in delavnost.
Tretji sklop vprašanj se je nanašal na zadovoljstvo zaposlenih, kjer so anketiranci
ocenjevali zadovoljstvo z ocenami od 1 do 5, kar je pomenilo, da so z oceno 1 zelo
nezadovoljni, ocena 5 pa, da so zelo zadovoljni. Anketiranci so najbolj zadovoljni »z
delom, ki ga opravljajo«, »s sodelavci« in »z neposredno nadrejenimi«.
Najmanj so zadovoljni »s plačo«, »z vodstvom organizacije« in »z možnostmi
izobraževanja«.
Kot pravi Jakopec, 2007, mora vodja s sodelavci lepo ravnati, kot s sebi enakimi, in
jih pritegniti v skupinsko delo. Spodbudno delovno okolje je treba ustvarjati s
humaniziranjem organizacije na vseh njenih pomembnih in manj pomembnih ravneh,
da bodo zaposleni resnično verjeli in čutili, da se njihova organizacija zavzema ter
skrbi zanje in razume njihove potrebe. Le v tem primeru bomo imeli zadovoljne
zaposlene, ki bodo dobro delali in povečevali organizacijske uspehe.
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Voditeljstvo v slovenskem zdravstvu

je še vedno tradicionalno in vezano na

poklicno in senioritetno avtoriteto. Fakin in Smrke, 2004, menita, da imajo odlične
organizacije takšne vodje, ki načrtujejo jasne usmeritve in jih tudi sporočajo.
Vzpostavljajo take vrednote, etiko in upravljalsko kulturo, ki so za udeležene strani
zelo privlačne in jim omogočajo vzpostavitev z identiteto lastne organizacije. Vodje
vodijo z zgledom, cenijo zaposlene in si skupaj z njimi prizadevajo za nenehno
izboljševanje in izpopolnjevanje vseh aktivnosti.
Prvo

raziskovalno

vprašanje:

Ali

so

zaposleni

zadovoljni

z

obstoječo

organizacijsko klimo? smo preverili z vprašanji iz sklopa 3.
Uporabili smo statistično metodo imenovano t-test. Pri testu smo postavili
hipotetično povprečje in ugotovili, ali je povprečna vrednost merjenih spremenljivk
manjša ali večja od predpostavljene vrednosti. Hipotetično povprečje smo postavili
pri 2,5. Vse trditve razen »s plačo« so presegle postavljeno hipotetično vrednost,
prav tako za to trditev ni statistično značilnih razlik. Večina trditev je presegla
hipotetično povprečje in prav tako so opazne statistično značilne razlike. Za potrditev
prvega raziskovalnega vprašanja smo oblikovali novo skupno spremenljivko, ki je
zajela vse trditve. Metodologija je bila sledeča: spremenljivke smo sešteli in dobljeno
vsoto delili s številom spremenljivk. Povprečje skupne spremenljivke je 3,27, kar je
večje od predpostavljene vrednosti, prav tako je statistična značilnost p<0,001, torej
smo potrdili raziskovalno vprašanje 1, zaposleni so zadovoljni z obstoječo
organizacijsko klimo.
Zadovoljstvo s službo se lahko razlikuje glede na individualne lastnosti posameznika,
stil vodenja glavne medicinske sestre oddelka, pričakovanj posameznika, politiko
ustanove, v kateri je posameznik zaposlen, ter življenjskega sloga posameznika.
Zadovoljstvo s klimo je povezano z medicinskimi sestrami, ki dojemajo svoje vodje
kot skrbne in podpirajoče. Vodja deli svoje vrednote in prepričanja v skladu z močjo,
ki jo kot vodja ima, in zagotavlja priložnost za odprt dialog z medicinskimi sestrami,
kar pa tudi zmanjša možnost za nastanek konfliktov. Takšni vodje so zelo cenjeni, saj
imajo moč, da naredijo, kar je potrebno za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja
ter zadovoljstva zaposlenih.
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Tretje raziskovalno vprašanje: Ali na obliko organizacijske klime vpliva stil
vodenja? smo preverili z vprašanji iz 2. sklopa vprašanj, in sicer z vprašanji: 1, 3,
10, 11, 13, 16, 18, 22, 24. V tem primeru smo prav tako uporabili t-test. Hipotetično
povprečje tudi v tem primeru postavimo na 2,5. Vse trditve presegajo hipotetično
povprečje. Statistično značilne razlike so opazne povsod, razen pri trditvi »V naši
organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje«. Vse izbrane trditve smo oblikovali v
novo skupno spremenljivko, s katero smo preverili raziskovalno vprašanje 3.
Povprečje skupne spremenljivke je 3,27, kar je večje od predpostavljenega,
statistična značilnost je p<0,001, torej lahko potrdimo raziskovalno vprašanje 3, da
na obliko organizacijske klime vpliva stil vodenja.
Največji pomen pri doseganju dobre klime na oddelku ima neposredni vodja, saj s
svojim vzdušjem in odnosom, ki ga ima na oddelku, krepi ali pa zmanjša občutek
zadovoljstva pri zaposlenih. S svojim stilom, zgledom in poštenjem vodenja lahko
daje občutek moči, volje, zaupanja in vzpodbude doseči določene stvari, ki jih sicer
ne bi dosegel, kar je zelo dobro. Lahko pa vodja nenehno kritizira, ukazuje, nadzira
ali ponižuje z namenom, da bi dosegel lastne ambicije, to pa zaposlenim ni všeč in
zelo kmalu se pokaže upor do njega. Zato je zelo pomembno, kakšne vodje imamo
na položajih.
Četrto raziskovalno vprašanje: Ali je stil vodenja v organizaciji avtokratski? smo
preverjali z vprašanji iz 2. sklopa, in sicer z vprašanji: 7, 8, 12, 21, 25, 26, 27, 31, 32,
36. Uporabili smo t-test. Hipotetično povprečje določimo na 2,5, torej če je vrednost
pod prej določeno vrednostjo, je organizacijska klima »avtokratska«, v nasprotnem
primeru je »demokratična«.
Vse trditve, razen »Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili stimulacijo in
zakaj ne« in »Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je
pohvaljen«, imajo povprečje nad 2,5 in prav tako so statistično značilne razlike.
Združimo vsa vprašanja, tako dobimo

skupno spremenljivko, s katero bomo

preverili raziskovalno vprašanje. Povprečje skupne spremenljivke je 2,99, kar je več
od postavljenega hipotetičnega povprečja, statistična značilnost je manjša od 0,001
(p<0,001). Iz tega sklepamo, da je stil vodenja v organizaciji demokratični.
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Raziskovalno vprašanje 2: Ali obstoječa organizacijska klima vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih? smo preverili z vsemi vprašanji iz sklopa 2. Oblikovali
smo skupno spremenljivko, ki smo jo zastavili tako, kot vse predhodne - povprečje
vseh spremenljivk. Primerjavo smo naredili z vrednostjo 2,5. Povprečje skupne
spremenljivke je 3,17, kar je več od hipotetičnega povprečja 2,5, prav tako je
statistična značilnost manjša od 0,001. Pomeni, da se anketiranci nadpovprečno
strinjajo s trditvami.
Klima v organizaciji ne nastane sama od sebe, ampak jo mora management
oblikovati skupaj z zaposlenimi, ki pa jo po tem, ko je oblikovana, prenašajo naprej
novim članom organizacije. Vsak zaposleni prinese v organizacijo svojo osebnost,
pozitivne in negativne lastnosti, izkušnje, ideale. Tudi vsak vodja prinese v
organizacijo svoj način vodenja, ki pa je lahko pozitiven ali negativen.
V sodobni organizaciji ima organizacijska klima velik pomen za vodenje, za
zaposlene in tudi za samo razumevanje organizacije. Sodobni managerji danes dajejo
bistveno večji pomen organizacijski klimi kot v preteklosti, saj ob pravilni obliki in
moči kulture organizacija pridobi na uspešnosti in učinkovitosti poslovanja,
predvsem pa na zadovoljstvu zaposlenih. Vendar pa za uspešnost organizacije ni
dovolj samo močna organizacijska klima, ampak mora biti tudi pravilno in ustrezno
oblikovana in usmerjena, da ustreza zunanjim in notranjim pogojem, v katerih
organizacija deluje.
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6 SKLEP
Organizacijska klima izhaja iz psihologije in pomeni zaznavanje, kako zaposleni
dojemajo lastno organizacijo in kako dojemajo svoje možnosti in pogoje dela. Je pa
organizacijska klima tudi skupno ime za način vedenja in zaznavanja medsebojnih
odnosov v organizaciji ter vpliva na zadovoljstvo zaposlenih ter uspešnost
poslovanja.
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: vodstvo
organizacije, zgodovino in tradicijo organizacije, tehnologijo, vrste storitev, stranke,
pričakovanja v organizaciji, informacijski sistem, delovne postopke, uporabo
spodbud, organizacijo dela ter cilje in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo.
Dobra klima ne pomeni, da so vsi srečni in zadovoljni. Pomembneje je, da so skupni
cilji dovolj jasni vsem, da jih sprejemajo in poznajo svoje sposobnosti in sposobnosti
svojih sodelavcev. Vodja ima pri tem dejavno vlogo, zlasti pri pojasnjevanju skupnih
ciljev in motivaciji sodelavcev za skupni cilj.
Zadovoljstvo zaposlenega je najbolj pomembno od vseh dejavnikov, saj je ravno
nezadovoljstvo prvi in tudi najpogostejši vzrok za prostovoljni odhod zaposlenih iz
posamezne organizacije. Če nagrajevanje temelji na delovni uspešnosti zaposlenih in
daje zaposlenim občutek enakosti, vodi k zadovoljstvu. Če zaposleni čutijo, da so
zaščiteni s prijaznim, obzirnim in splošno humanim vodstvom, to povečuje njihovo
zadovoljstvo, kar vpliva na občutek, da se njihove želje upoštevajo.
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8 PRILOGE
8.1 Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Sem Jasmina Simler absolventka magistrskega študija Management v zdravstvenih in
socialnih organizacijah na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. Za izdelavo
magistrske naloge katere naslov je Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v
zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje, potrebujemo izpolnjene anonimne
anketne vprašalnike, katere bomo uporabili izključno v namene izdelave magistrske
naloge.
Pred vami je anketni vprašalnik s katerim želimo ugotoviti, kakšna je trenutna
organizacijska klima v vašem zavodu in kakšno bi si v prihodnosti želeli imeti. V
vprašalniku so navedene trditve, ki se nanašajo na različne vidike vašega dojemanja
organizacije in njenega delovanja.
Vprašalnik je sestavljen iz 3 sklopov vprašanj, ki se nanašajo na organizacijsko
klimo vaše organizacije. Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko na desni
strani trditve. Ocenjujte tekoče, ni se potrebno preveč zadrževati pri posameznih
trditvah, kajti prvi občutek, ki ga dobite, ko preberete trditev, je navadno najbližje
resnici.
Ocenite trditve z ocenami od 1 do 5. Višje kot je število, bolj se s trditvijo strinjate.
Pri posamezni trditvi obkrožite vrednost, ki velja za Vas.
Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika se Vam lepo zahvaljujem !
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1. Sklop: Podatki o anketirancu
Prosimo, da obkrožite ustrezno trditev pri vsakem vprašanju!
Spol: 1) Ženski 2) Moški
Staž v organizaciji:


do 2 leti



od 3 do 5 let



od 6 do 10 let



od 11 do 20 let



nad 20 let

Stopnja izobrazbe:


zdravstveni tehnik



diplomirana medicinska sestra



zdravnik



ekonomski tehnik



zdravstveni administrator

Nivo v organizaciji:


izvajalci



samostojni strokovni kadri ( ki nimajo neposredno podrejenih ljudi)



višji in srednji managerji



operativni vodja ( zadnji nivo vodenja)
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2. Sklop: Vprašanja , ki se nanašajo na celotno organizacijo
Pri vsaki trditvi obkrožite številko za katero menite, da je najbolj primerna.
1

2

Sploh
strinjam

se

ne

Delno

se

3

4

Niti da niti ne

Večinoma

strinjam

strinjam

5
se

Popolnoma
strinjam

1

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela

12345

2

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim

12345

3

Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo

12345

4

Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb

12345

5

Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti

12345

6

Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim

12345

7

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način

12345

8

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo

12345

9

V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev

12345

10

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih

12345

11

Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela

12345

12

V org. se pričakuje,da predloge za izboljšave delajo vsi-ne le naši vodje

12345

13

Zaposleni se učimo drug od drugega

12345
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14

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike

12345

15

Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo

12345

16

Odločitev naših vodij se sprejemajo pravočasno

12345

17

Zaposlitev v naši organizaciji je varna oz. zagotovljena

12345

18

Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo

12345

19

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji

12345

20

Ljudje si medsebojno zaupajo

12345

21

Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni

12345

22

Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi

12345

23

Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje

12345

24

V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje

12345

25

Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili stimulacijo in zakaj ne

12345

26

Nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega

12345

dela
27

Vodje in sodelavci se pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in

12345

enakopravno
28

Odnosi med zaposlenimi so dobri

12345

29

Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej

12345

30

Delovni sestanki so redni

12345

31

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

12345
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32

V naši org. med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo

12345

33

Moj neposredni vodja se drži stvari, ki sva se jih jasno dogovorila

12345

34

Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni

12345

35

Razmerje med plačami zaposlenih v organizaciji so ustrezna

12345

36

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen

12345

37

Sistem usposabljanja je dober

12345
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3. Sklop: Podatki o zadovoljstvu zaposlenih
1

2

Zelo

3

4

Niti zadovoljen

5
Zelo

niti
nezadovoljen

Nezadovoljen

nezadovoljen

Zadovoljen

... s sodelavci

1 2 3 4 5

... z obstoječo organizacijsko klimo

1 2 3 4 5

... z delom, ki ga opravljam

1 2 3 4 5

... z neposredno nadrejenim

1 2 3 4 5

... z delovnimi pogoji ( oprema, prostori )

1 2 3 4 5

…z možnostmi izobraževanja

1 2 3 4 5

…z vodstvom organizacije

1 2 3 4 5

… z delovnim časom

1 2 3 4 5

… s plačo

1 2 3 4 5

Hvala za sodelovanje !

Jasmina Simler : magistrsko delo

Stran 6

zadovoljen

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje

8.2 Potrdilo lektorja o lektoriranju

Jasmina Simler : magistrsko delo

Stran 7

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje

8.3 Kopija diplome lektorja:

Jasmina Simler : magistrsko delo

Stran 8

