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VPLIV ZAUPANJA NA VODENJE V ZDRAVSTVENI NEGI
Povzetek
Živimo v času, ko se managerji v organizacijah vedno bolj zavedajo, da je zaupanje
med sodelavci pomemben dejavnik, saj brez zaupanja ni uspešnega vodenja , brez
slednjega ni uspešnih ljudi in tudi ne uspešne organizacije.
Namen magistrske naloge je preveriti teoretična spoznanja o zaupanju, vodenju in
motivaciji v zdravstveni negi in ugotoviti, če lahko stopnja zaupanja med
nadrejenimi in podrejenimi vpliva na vodenje v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici
Celje, ter kako bi to zaupanje še izboljšali.
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V prvem delu
opisujemo teoretične osnove o tem, kaj je zaupanje, katere so vrste zaupanja, proces
zaupanja in kakšno je zaupanje v organizaciji. Opredelili smo tudi vodenje, stile in
modele vodenja, dejavnike, ki vplivajo na vodenje ter opisali vodjo in njegove
značilnosti. Prav tako smo poiskali povezavo med menedžmentom in vodenjem v
zdravstveni negi. Pojasnili smo tudi, kako je zaupanje povezano z vodenjem, kakšni
so odnosi med nadrejenimi in podrejenimi v zdravstveni negi. Opredelili pa smo tudi
motivacijo, motivacijske dejavnike, načine motiviranja, kakšno vlogo ima vodja pri
motiviranju ter povezavo med motivacijo in zaupanjem.
Raziskovalni del pa smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika v Splošni
bolnišnici Celje. Na podlagi z anketo pridobljenih podatkov smo ugotovili, da med
nadrejenimi in podrejenimi v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje obstaja
visoka stopnja zaupanja in da to zaupanje vpliva na dobre medsebojne odnose. Prav
tako smo ugotovili, da nadrejeni uporabljajo demokratični stil vodenja, saj se
posvetujejo z zaposlenimi, kar pomembno vpliva na stopnjo zaupanja. Nadrejeni so v
vlogi vodje vztrajni in odločni. Anketa je tudi pokazala, da visoka stopnja zaupanja
med nadrejenimi in podrejenimi pozitivno vpliva na motivacijo zaposlenih.
Anketiranci pa so prav tako mnenja, da obstaja velika medsebojna soodvisnost med
vodenjem, zaupanjem v nadrejenega in motivacijo zaposlenih z delom.

ii

Ključne besede: zaupanje, vodenje, motivacija in zdravstvena nega.
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THE IMPACT OF TRUST ON LEADERSHIP IN NURSING
CARE
Summary
We live in a time when leaders in organizations are increasingly aware of the fact
that trust among co-workers is an important factor, since without trust there is no
successful leadership and without the later no successful employees and no
successful organization. The purpose of the master’s thesis is to verify the theoretical
knowledge about trust, leadership and motivation in heath care and to find out
whether the level of trust between the superiors and subordinates impacts the health
care leadership in the General hospital Celje and how we could further improve this
trust.
The Master’s thesis is divided into the theoretical and research part. In the first we
describe the theoretical bases about trust, the types of trust, the trust process and the
trust in organizations. We also defined leadership, leadership styles and models,
factors, which impact the leadership, and described the leader and its characteristics.
We also looked for the connection between management and leadership in health
care. We explained, how trust is connected with leading and the relationships
between the superiors and subordinates in health care. We defined motivation,
motivational factors, ways of motivating, the role of the leader in motivation and the
connection between motivation and trust.
The research part was made with the help of a survey in the General hospital Celje.
Based on the data, obtained through the survey, we found that there is a high level of
trust among the superiors and subordinates in the General hospital Celje and that this
trust impacts on good mutual relationships. We also found that the superiors use the
democratic leadership type, since they consult with employees, which significantly
impacts the level of trust. The superiors are persistent and determined in the role of
leaders. The survey also revealed that a high level of trust among the superiors and
the subordinates positively impacts employee motivation. The questioned also think
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that there is great mutual interdependence between leadership, the trust in the
superior and the employee motivation for work.
Keywords: trust, leading, motivation and health care.
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1 UVOD IN OPIS PROBLEMA
Organizacije se morajo prilagajati čedalje hujši konkurenci, sodobnemu okolju ter
nenehnim hitrim in nepredvidljivim spremembam. Sodobne organizacije temeljijo na
informacijah in njihovi izmenjavi, zato je prisotnost zaupanja izrednega pomena za
njeno uspešno delovanje. Poleg zaupanja je za njeno uspešno delovanje pomemben
ustrezen način vodenja zaposlenih ter motivacija zaposlenih. Bistvenega pomena pri
tem je vloga vodenja, saj so vodje tisti, ki s svojim načinom vodenja in vedenja
vplivajo na zaupanje in motivacijo zaposlenih. Zaupanje je predpogoj za delo
nadrejenih in konkurenčni uspeh organizacije.
Problem, ki ga želimo v nalogi proučevati, je problem zaupanja med nadrejenim in
zaposlenimi. Vedno znova se pojavljajo vprašanja, kako si vodilni delavci in ostali
zaposleni med seboj zaupajo. Ali si delijo vso znanje? Ali si delijo izkušnje? Vse to
zahteva veliko mero zaupanja (Gruban, 2004).
Zaupanje je lastnost in proces, ki ga ne ustvarjajo šolanje in znanje ter vednost,
ampak praksa medsebojne zanesljivosti (Mulej, Potočan, & Kajzer, 2004).
Med sodelavci ni dobrega sodelovanja, če manjka medsebojno zaupanje, zato je
osnovna naloga nadrejenih prizadevanje za zaupanje, ki pa je osnovni pogoj, da
posameznik spregovori o svojih problemih, stališčih in idejah, ki jih želi uresničiti
(Mayer, 2004).
Gruban (2004) je mnenja, da v organizacijah obstaja kriza zaupanja: zaposleni
svojega znanja ne zaupajo svojim sodelavcem in ne svojim nadrejenim. Velikokrat
tudi vodje ne zaupajo svojim sodelavcem ter se ne poslužujejo odkrite, iskrene in
odprte komunikacije, ki je zelo pomembna za medsebojno sodelovanje. Potrebno
zaupanje se oblikuje s časom, pogovorom, poslušanjem in z oceno. Zato potrebujemo
takšne vodje, ki nam dovolijo, da sami presodimo, komu lahko zaupamo.
Vsak nadrejeni pa mora tudi dobro obvladati funkcijo vodenja, saj so vsak trenutek
postavljeni pred izzive. Izzivi pa od njih zahtevajo veliko mero znanj, spretnosti in
izkušenj.
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Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k doseganju
želenih ciljev, ki jih postavi vodja (Možina, 2002).
Rozman, & Kovač (2012) menita, da je vodenje zahtevno in kompleksno delo. Z
njim mora vodja doseči, da podrejeni izvedejo, kar si je vodja zamislil ter to izvedejo
motivirano. Od vseh managerskih funkcij se je vodenja najtežje naučiti.
Vodenje (angleško Leadership) je pomensko ožji pojem od managementa. 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).
Rozman, & Kovač (2012) navajata, da nadrejeni od podrejenih pričakuje, da ti
dosežejo cilje, kot si jih je on zamislil. Podrejeni pa pričakujejo, da bo zagotovljeno
doseganje njihovih lastnih osebnih ambicij.
V magistrski nalogi se bomo osredotočili tudi na stile vodenja, ki prav tako vplivajo
na delo v delovni organizaciji.
Vodilni delavci se morajo zavedati ter poznati različne stile vodenja, ki jih lahko
uporabljajo pri svojem upravljanju, za vse to pa je prav gotovo potrebno veliko
znanja ter osebnih in socialnih veščin (Jezernik, 2012).
Poleg zaupanja se bomo osredotočili tudi na motivacijo, ki pomembno vpliva na delo
v organizaciji. Visoko motivirani ljudje ustvarjajo dodano vrednost in prinašajo
konkurenčno prednost organizaciji.
Obstajajo individualne potrebe (želje) posameznika na eni strani na drugi pa potrebe
delovne organizacije. Tako se pojavijo nasprotja med zahtevami posameznikov in
zahtevami organizacije, ker vodstvo ne zna pravilno motivirati zaposlenih (Černetič,
2007).
Danes je motiviranje nujno, kajti brez motiviranja in stimuliranja sodelavcev ni
uspešnega vodenja. Če ni uspešnega vodenja ni uspešnih zaposlenih in brez uspešnih
zaposlenih ni uspešne organizacije (Mihalič, 2010).
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Mihalič (2010) navaja, da si danes organizacija ne sme več privoščiti, da svojih
zaposlenih ne bi motivirali. Kadar ni na voljo finančnih sredstev, obstaja na voljo
veliko učinkovitih načinov motiviranja. Da vodja ne motivira zaposlenih so lahko
vzroki v neinformiranosti (vodja ne ve, da mora svoje sodelavce motivirati),
pomanjkljivih znanjih in veščinah (vodja ne pozna načinov in tehnik motiviranja). Za
motiviranje zaposlenih je odgovoren vodja in nihče drug.
Hajdinjak, & Meglič (2012) navajata, da je zdravstvena nega stroka, ki obsega splet
družbenih aktivnosti, ukrepanj in ravnanj posameznikov in skupin, ki so usmerjeni v
ohranitev, krepitev in povrnitev zdravja.
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE
2.1 Namen magistrskega dela
Namen magistrske naloge je preveriti teoretična spoznanja o zaupanju, vodenju in
motivaciji v zdravstveni negi in ugotoviti, če lahko stopnja zaupanja med
nadrejenimi in podrejenimi vpliva na vodenje v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici
Celje ter kako bi to zaupanje še izboljšali.

2.2 Cilji magistrskega dela
Cilji v teoretičnem delu:
S pomočjo sodobne domače in tuje literature želimo:
− predstaviti teoretična izhodišča o zaupanju in vodenju,
− predstaviti teoretična izhodišča o motivaciji zaposlenih v organizaciji,
− predstaviti teoretično povezavo med vodenjem in zaupanjem,
− ugotoviti problem zaupanja oz. nezaupanja med nadrejenimi in podrejenimi.
Zastavljeni empirični cilji magistrske naloge s pomočjo anketnega vprašalnika na
ravni zdravstvene nege so:
─ ugotoviti, kako zaposleni v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje
zaupajo svojim nadrejenim,
─ ugotoviti, če lahko stopnja zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi
vpliva na proces vodenja v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje,
─ ugotoviti prednosti in slabosti različnih stilov vodenja nadrejenih v
zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje,
─ ugotoviti, ali nadrejeni motivira zaposlene v zdravstveni negi v Splošni
bolnišnici Celje za opravljanje dela,
─ ugotoviti, ali sta stil vodenja in zaupanje v zdravstveni negi v Splošni
bolnišnici Celje medsebojno povezana,
─ ugotoviti

medsebojno

povezavo

med

vodenjem,

zaupanjem

nadrejenega in motivacijo zaposlenih z delom v Splošni bolnišnici Celje,
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v

─ preučiti, na kakšen način lahko nadrejeni v zdravstveni negi v Splošni
bolnišnici Celje zaupanje zaposlenih še izboljša.
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3 TEORETIČNI DEL
3.1 Zaupanje
Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika je zaupanje prepričanje, da je kdo
sposoben, voljen narediti, kar se pričakuje, da je nekaj dobro in da bo dobro vplivalo
na uresničitev določenih pričakovanj (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1996).

3.1.1 Opredelitev pojma zaupanje
Kovač, & Jesenko (2005) navajata, da opredelimo zaupanje kot pozitivno
pričakovanje, da naš partner ne bo ravnal oportunistično skozi besede, odločitve ali
dejanja, ne glede na možnosti in priložnosti. Okolje postavlja posameznikom in
združbam določene meje.
Zaupanje je lastnost in proces, ki ga ne ustvarjajo šolanje in znanje ter vednost,
ampak praksa medsebojne zanesljivosti. Temeljiti mora na podlagi etičnih in
moralnih vrednot, ne pa s pomočjo pravil. Tudi vsiljeno zaupanje ni dobro, saj je le
to zaupanje krhko in nezanesljivo (Mulej, Potočan, & Kajzer, 2004).
Obstajajo različne teorije o zaupanju. Zaupanje izvira iz antropološke kategorije
verovanje/verjetja, ki obsega široko pomensko področje. Iz slike 1 na str. 7 je
razvidno, da razsežnost verovanja oziroma verjetja sestavlja pet sestavnih delov:
zaupanje, samozaupanje, upanje, prepričanje in poverjanje. Prepričanje je verovanje,
ki je navedeno z resnico. Poverjanje je zaupati nekomu, da bo izpolnil nalogo.
Upanje pomeni pričakovanje, da bo naloga izvedena. Samozaupanje temelji na
zaupanju vase. Tisti, ki ne zaupa v svoje sposobnosti, svojih zmožnosti ne bo
izkoristil. Njegove zamisli so lahko zelo dobre, vendar ne verjame, da mu bo jih
uspelo uresničiti (Mayer, 2004).
Zaupanje je po svoji psihološki strukturi čustvo, ki se razlikuje po smeri, jakosti in
trajanju ter je tudi vrednostno bipolarno: zaupanje − nezaupanje. Do pojavov, stvari,
drugih ljudi in do samega sebe določa odnosno komponento (Mayer, 2004).
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Slika 1: Razsežnosti verovanja/verjetja

ZAUPANJE

UPANJE

POVERJANJE

VEROVANJE,
VERJETJE

PREPRIČANJE

SAMO
ZAUPANJE

Vir: Mayer, 2004, str. 58
Slika 1 prikazuje, da zaupanje izhaja iz verovanja. Vseh pet sestavnih delov je med
seboj povezanih.
Zaupanje je lahko tudi relacijsko. Robbins meni, da je zaupanje kot pozitivno
pričakovanje, da nasprotna stran ne bo v svojih odločitvah ravnala oportunistično.
Meni tudi, da ima zaupanje pet glavnih dimenzij, kot so: kompetentnost,
konsistentnost, integriteta, zvestoba in odprtost (Sitar, 2004).
Pečovnik (2001) navaja, da je zaupanje prav tako povezano z odvisnostjo in
tveganjem. Pogosto ljudje zaupamo nekomu ali v nekaj, vendar se pojavi možnost,
da se pričakovanja oz. stvari ne bodo odvijale, kot se pričakuje. Zato nam zaupanje
omogoča sprejemati tveganja, kljub prisotnosti stopnje negotovosti.
Pressey, & Tzokas (2004) navajata trde in mehke dejavnike menjave. Zaupanje spada
med mehke dejavnike menjave. Trdita, da je vloga zaupanja lahko različna, ne glede
na to, ali so odnosi začetni ali že uveljavljeni. Navajata tudi krizo srednjih let, ki se
pojavi nekje v sedmem letu trajanja odnosa. Do menjave ne pride, kadar stranki ne
vidita dokazov medsebojnega zaupanja.
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3.1.2 Proces zaupanja
Zelo pogosto si želimo, da bi bilo zaupanje temelj za dobro delo v vsaki delovni
organizaciji. Da pride do zaupanja, je potreben proces, ki pa vključuje vse zaposlene.
Ta proces je lahko počasen, neprestano ga je treba negovati in ohranjati.
Malik (2009) pravi, da je mogoče vsako organizacijo voditi na podlagi zaupanja. To
zaupanje pa je treba ustvariti, pridobiti in tudi ohraniti. Zaupanja pa ni lahko
obdržati. Mnogo je težav in ovir, obstaja nenehna skušnjava, kako narediti nekaj
drugače ter izbrati lažjo pot.
Osnova odnosa znotraj ali zunaj vsake delovne organizacije je zaupanje. Kadar
skupina ljudi ne zaupa svojemu vodji, to onemogoči možnost razvoja zaupanja. Kako
uspešen ali neuspešen je pri tem vodja, je odvisno od zaupanja sodelavcev, ki mu
sledijo. Če vodji sodelavci zaupajo, bodo upoštevali vse, kar jim vodja govori. Če
takšnega zaupanja ni, bo večina povedanega šlo skozi eno uho noter in skozi drugo
ven (Carnegie, 2012).
Vsak vodja se mora potruditi, da mu bodo zaposleni zaupali. Vendar pa mora vodja
najprej zaupati sebi. Tudi zaposleni morajo zaupati najprej vsak sebi, da bodo lažje
zaupali drugim. Da so zaposleni pripravljeni zaupati, je v veliki meri odvisno od
izkušenj iz preteklosti, pa tudi od dejanske in trenutne situacije. Proces zaupanja je
dinamičen, želja vsakega zaposlenega pa je, da dobi odgovor o stvareh, ki ga
zanimajo (Reina, 2008).
Dobri vodje ravnajo po pravilih, ker jim pomeni zaupanje zaposlenih več kot lasten
ugled. Dobri vodje morajo znati zaposlenega pozorno in zbrano poslušati, ne sme ga
zanemariti, saj lahko izgubi njegovo zaupanje (Malik, 2009).
V razvoju zaupanja McAllister govori o dveh stopnjah zaupanja (Nooteboom, 2003):
− zaupanje, ki temelji na znanju in poznavanju,
− zaupanje, ki temelji na čustvih.
Bunker in Lewicki omenjata tri stopnje zaupanja (Nooteboom, 2003):
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− prvo je zaupanje, ki temelji na preračunljivosti,
− drugo je zaupanje, ki temelji na znanju,
− tretje je zaupanje, ki temelji na istovetnosti.

3.1.3 Vrste zaupanja
Iz različnih vidikov lahko zaupanje razdelimo na več vrst. Govorimo lahko o
strokovnem zaupanju oziroma zaupanju kot sposobnosti, ki se kaže v zanesljivosti v
vedenju in delovanju, ter zaupanju kot vrednoti, ki se kaže kot pozitivna lastnost
posameznika. O osebnem zaupanju, ki se kaže med določenimi institucijami in
posamezniki govorita Kovač in Jesenko (2004).
Bachmann (2003) loči med osebnim, sistemskim in institucionalnim zaupanjem.
O osebnem zaupanju govorimo takrat, kadar gre za odnos med posameznikoma.
Temelj zaupanja sta posameznika pridobila na dobrem poznavanju in zaupnosti.
Pri sistemskem zaupanju gre za zaupanje posameznika v neosebne strukture. Gre za
sistem, ki ga upravlja malo število visoko specializiranih strokovnjakov (Bachmann,
2003).
Institucionalno zaupanje pa temelji na zaupanju med posamezniki, ki so nasproti
družbenim pravilom (Bachmann, 2003).
Rus (2008) loči glede na izvor informacij med tremi tipi zaupanja: medosebnim
zaupanjem, mrežnim zaupanjem in institucionalnim zaupanjem.
Institucionalno zaupanje se generalizira preko posamezne transakcije ter preko
specifične skupine transakcijskih partnerjev. Svoja pričakovanja akterji gradijo na
zanesljivosti, nepristranskosti in učinkovitosti institucionalnega sistema. Učinkovite
ustanove naredijo vedenje akterjev predvidljivo in jasno določijo alternative ter s
pomočjo sankcij določijo ceno za neželeno vedenje. Torej je institucionalno
zaupanje, zaupanje v delovanje ustanov (Rus, 2008).
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Medosebno zaupanje je definirano kot pozitivno pričakovanje do vedenja drugih
akterjev. Je pa medosebno zaupanje odvisno od informacij, ki izhajajo iz osebnih
izkušenj akterja (Rus, 2008).
Mrežno zaupanje pa temelji na informacijah o transakcijskih partnerjih, ki izhajajo iz
socialnega omrežja poslovnih partnerjev v obliki priporočil. Ta vrsta zaupanja
temelji na posrednih socialnih vezeh med akterjem in partnerjem. Partner in akter
nimata neposrednega socialnega stika, ampak sta povezana z istimi akterji v omrežju,
preko katerih potujejo informacije (Rus, 2008).

3.1.4 Zaupanje in organizacije
Za uspešno delo znotraj vsake organizacije je pomembno zaupanje, saj zagotavlja
želene uspehe. Vsak posameznik s svojimi dejanji izkazuje, ali je sam vreden
zaupanja in če zaupa ljudem okoli sebe. Zaposleni na delovnem mestu pričakujejo
vrednote, ki se v veliki meri prekrivajo z osebnimi vrednotami, ki si jih posameznik
želi in so spoštovanja vredne. V organizaciji zaupanje predstavlja izhodišče za
večino modelov ter sodobnih konceptov. Znanje, delitev znanja, izkušnje ter
medsebojno sodelovanje vseh zaposlenih pa zahtevajo veliko mero zaupanja
(Poslovni bazar, 2010).
Zaupanje sodi med najbolj pomembne dejavnike za uspešno delo v organizaciji. To
zaupanje je pomembno med sodelavci v timih, skupinah in med vsemi zaposlenimi v
organizaciji. Z odkritim vedenjem, odprtim sodelovanjem ter poznavanjem skupnih
ciljev zaupanje le pospešujemo (Možina, 2004).
Mnoge organizacijske raziskave, ki se razlikujejo v uporabljenih pristopih, izhodiščih
in razumevanju vsebine pojma zaupanje, so predmet področja zaupanja (Kovač,
Mayer, & Jesenko, 2004).
Glede na namen in cilje lahko večino raziskav razdelimo v dve osnovni skupini
(Potočan, 2004). Kot vrednoto obnašanja in delovanja opredeljuje zaupanje prva
skupina, kot pristojnost pravilnega obnašanja in delovanja pa opredeljuje zaupanje
druga skupina.
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Potočan (2004) opisuje, da se zaupanje kot vrednota kaže v iskrenosti, poštenosti,
odprtosti in spoštovanju vladajočega obnašanja in delovanja. Zaupanje kot
pristojnost pa se kaže kot zmožnost, gotovost in zanesljivost obnašanja in delovanja.
To zaupanje se prav tako kaže v celoviti in dejanski nalogi vseh udeležencev, ki
sodelujejo v organizaciji.
Na uspešnost podjetja in kakovost odločanja pomembno vpliva zaupanje. V
preteklosti je organizacija delovala na osnovi odnosov, ki so temeljili na
ustrahovanju, danes pa je zaupanje ključni element vsake delovne organizacije.
Ugotovitve menedžerjev kažejo, da je treba izkoristiti naravne moči učinka zaupanja
za dosego ciljev, sicer jih bo izkoristila konkurenca. Za organizacijo pomeni
zaupanje izhodišče za zasnovo inovativnega delovanja, kar privede do oblikovanja in
izboljšanja odnosov (Potočan, 2004).
Zaupanje v organizaciji omogoča:
─ odprte oblike komunikacije,
─ nižjo stopnjo formalnosti,
─ poenostavljene oblike usklajevanja,
─ nižje transakcijske stroške,
─ stabilno medosebno in med organizacijsko povezovanje (Kovač, & Jesenko,
2006).

3.2 Vodenje
Preučevanje vodenja je bilo vedno aktualno in zanimivo področje. Zelo veliko je tudi
strokovne literature iz tega področja. Zato je iskanje enotne opredelitve vodenja
zaman. Vzrokov za to je veliko. Eden je v tem, da vodenje preučujejo strokovnjaki iz
različnih znanstvenih ved in disciplin. Drugi razlog pa je v sami kompleksnosti
fenomena vodenja (Kovač, Mayer, & Jesenko, 2004).
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3.2.1 Opredelitev vodenja
Možina (2002) opisuje, da je vodenje sposobnost vplivanja, spodbujanja in
usmerjanja sodelavcev k doseganju želenih ciljev. Vodenje ni enkratno dejanje,
temveč niz dogodkov, ki se nanašajo na spremljanje in usmerjanje.
Slika 2: Funkcija vodenja

Vir: Dimovski, Penger, 2008, str. 113
Osnovne sestavine vodenja so vodja, skupina, člani in okolje. Kadar kdo vpliva na
druge, tako da delujejo, takrat govorimo o vodenju Možina (2002). Če člani tima
vodjo izvolijo, se mu podredijo in sprejemajo njegova navodila, s tem dovolijo, da
odloča vodja v njihovem imenu. Najprej pa je treba zgraditi zaupanje med vodjo in
člani tima. Članom pa je treba dati več samostojnosti. Sposobni vodje pa morajo
znati spodbujati člane tima k prevzemanju tveganja, kajti strah pred napakami ne sme
biti nikoli tako velik, da sodelavec ne bi delal malo drugače. Vodja ima tako nalogo,
da usklajuje osnovne sestavine vodenja v smiselno produktivno celoto (Možina,
2002).
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Slika 3: Povezanost med spremenljivkami, ki oblikujejo vodenje

OKOLJE V ORGANIZACIJI

TEHNOLOGIJA

STRUKTURA
CILJI VODJE

POTREBE
SKUPINE
DELO,NALOGE

PRIČAKOVANJA
POSAMEZNIKA

KULTURA,
OZRAČJE

Vir: Možina et al , 2002, str. 499
Rozman, & Kovač (2012) menita, da je vodenje zahtevno in kompleksno delo. Z
njim mora vodja doseči, da podrejeni izvedejo, kar si je vodja zamislil ter to izvedejo
motivirano. Od vseh managerskih funkcij se je vodenja najtežje naučiti.
Vodenje (angleško Leadership) je pomensko ožji pojem od managementa. 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).
Černetič (2004) pravi, da je vodenje kot proces, ki ga pogojujejo medsebojni odnosi
med ljudmi, s časom in eko okoljem, z interakcijo medsebojnih elementov.
Pri dodajanju vrednosti z vodenjem mora vodja znati usposobiti zaposlene, da
dosežejo zastavljene cilje in jih pripraviti, da si to resnično želijo. S tega vidika je
vodenje zmožnost spodbujanja in pripravljanja ljudi, da se želijo bojevati za skupne
cilje, ki jih bodo tudi dosegli. Na povečanje obsega dodane vrednosti ima vodja
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največ zaslug, zato pravimo, da gre za dodajanje vrednosti z vodenjem (Možina et
al., 2002).
Dimovski, & Penger (2008) pravita, da je vodenje funkcija, kako ljudi usmerjati in
motivirati, da bi lahko tako dosegli cilje organizacije ter da bi izpolnjevali
zastavljene naloge. Vodenje opredeljujeta kot tvorjenje organizacijske kulture, vsi
zaposleni imajo enotno željo po doseganju zastavljenih ciljev in doseganju kar se da
najboljših rezultatov. Motivacija zaposlenih predstavlja pri vodenju pomemben
dejavnik. Dober vodja pa svoje podrejene usmerja k temu, da dosežejo zastavljene
cilje.

3.2.2 Vodja in njegove značilnosti
Nenehno se govori o zahtevah za vodilne. Ta tema se pojavi tako rekoč v vsaki
razpravi o vodenju. Skoraj vedno pa ugotovimo, da gre za – deloma jasno izraženo,
pogosto podtaknjeno – prevladujočo predstavo in sliko idealnega vodje (Malik,
2009).
Vsak vodja si želi v svoji delovni organizaciji voditi zaposlene tako, da bodo ti
zadovoljni in da bodo dosegali zastavljene cilje. Vodja si zastavi vizijo, s katero si
želi, da bo uresničena. Za vse to pa potrebuje komunikacijske sposobnosti,
sposobnost sproščenega pogovora, sposoben mora biti za vlogo voditelja, saj mu
bodo le tako zaposleni zaupali.
Mayer (2004) navaja lastnosti vodij:
1. Inteligentnost je hitrost in ustreznost prilagajanja spremembam. Visoko
inteligentni vodje velikokrat niso dobri vodje. Visoko razvit logični um jih
obrača v dialog s samim seboj, zato so pogosto zazrti vase in manj odprti za
druge zaposlene. Govorijo prehitro, izpuščajo cele miselne sekvence, ki jih
misli vsebujejo. Veliko uspešnih vodij je nadpovprečno inteligentnih. Uspešni
vodje so tisti, ki hkrati izvajajo več nalog, kot tisti, ki izvajajo naloge
kakovostno, a postopoma.
2. Osebnost v ožjem pomenu vključuje karakterne lastnosti, med katere sodi
dominantnost, ki je notranja težnja po moči in vplivu na druge. Dominantnost
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je nekakšen gonilnik ali spodbujevalnik, ki spreminja statiko v dinamiko, ki
se kaže v iniciativnosti, težnji po prevladovanju drugih in moči. Vodjo si brez
te značilnosti težko predstavljamo. Izraziti kontraindikaciji za dobrega vodjo
sta močna obrnjenost vase in podredljivost drugim. Zelo močno izražena
dominantnost je lahko vzrok pretiranemu uveljavljanju superiornosti in
samodrštva, kar sodelavce odbija. Odprtost je naslednja osebnostna lastnost,
ki je podlaga komunikativnosti, družabnosti, vzpostavitvi medosebnih
odnosov, navezovanju novih znanstev, navezovanju kolegialnosti in novih
partnerstev. Naslednja lastnost vodij je čustvena stabilnost, ki preprečuje
dolgotrajno skrajno čustvovanje ter omogoča sorazmerno hitro vrnitev osebe
v nevtralno čustveno stanje. Ta lastnost služi kot samoobvladovanje in
obramba proti posledicam delovanja stresa, ki mu je vodja vsakodnevno
izpostavljen. Lastnost vodje, ki vzbuja zaupanje sodelavcev, da so naloge
pravično razdeljene ter ocene delovne uspešnosti objektivne, je poštenost.
Poštenost vodje se naslanja na lastno ravnanje, zato mora biti nujno povezana
z odgovornostjo za druge. Zanesljivost pomeni pravočasno izpolnjevanje
obljub in dogovorov in zagotovitev vrnitvenih sporočil sodelavcem.
3. Ustvarjalnost je zmožnost preraščanja že ustvarjenega. Ustvarjalnost je
odvisna od posebnih pogojev ter ustvarjalnega vzdušja. Lahko jo spodbujamo
in pričakujemo, načrtovati pa je ni mogoče. Vodje nimajo dlake na jeziku in
so trmasto vztrajni, njihovo razmišljanje je svojstveno, so izvirni in duhoviti.
Poslanstvo vodje je umetnost spodbujanja ustvarjalnosti sodelavcev.
Ustvarjalnost je tudi komponenta karizmatične osebnosti.
4. Izraznost je veščina in sposobnost oddajanja sporočil, pri čemer se ljudje
razlikujemo ter se je hitro naučimo. Veščine izražanja so potrebne v procesu
poverjanja nalog, v pedagoškem procesu, na poslovnih pogajanjih, pri
mentorstvu in v javnem nastopanju.
5. Sposobnost vživljanja v doživljanje drugega (empatija) je naravna danost,
ki se je ne da naučiti. Kadar so stališča vodje in sodelavca diametralno
nasprotna, je empatija zelo pomembna. Empatija omogoča tudi globlji
vpogled vase.
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6. Pozitivna samopodoba je lastnost vodilnih osebnosti. Človek, ki zaupa vase
in je zadovoljen ter samokritičen, je lahko uspešen vodja. Zaupanje v lastno
zmožnost vpliva na motivacijo že pri postavljanju ciljev.
7. Odločnost (pogum) je močno odvisna od čustvene komponente trenutne
situacije. Nihče ni odločen v vseh primerih, kajti če določena odločitev zanj
pomeni veliko čustveno breme, bo njegovo ravnanje neodločno.
8. Etična načela usmerjajo človeka na poti od vrednostno indiferentnegabiološkega do vrednostno valentnega − človeškega ravnanja. V procesu
vzgoje se razvije občutek za dobro/slabo, pravično/nepravično, kar pomeni,
da je etika učljiva in da so njen ključni izvir medosebni odnosi.
Najpomembnejši cilj etičnega razvoja je dober človek, ki je tudi ena izmed
primarnih lastnosti dobrega vodje.
9. Altruizem in filantropija sta osnovni odnosni naravnanosti vodje do
sodelavcev. Kadar vodja postavlja sebe v ospredje, s tem zapostavlja druge,
ki postopoma izgubljajo občutek potrebnosti in pomembnosti. Uspešen in
dober vodja najprej poskrbi za druge, sicer je vedno v ozadju. Socialna
odgovornost igra pomembno vlogo, kot pogoj za in tudi med samim
altruističnim dejanjem (Mayer, 2004).
Janković (2012) navaja, da dober vodja ni le tisti, ki zna kontrolirati denar, čas,
sredstva in material, ampak mora največ truda vložiti v svoj razvoj, postajati mora
vedno boljši ter takšen lahko vpliva na razvoj zaposlenih. Prednosti dobre vodje so
usmerjenost k ciljem, zanesljivost, doslednost, energičnost ter nemoteno opravljanje
dela v nestabilnih pogojih poslovanja. Slabosti vodje se lahko kažejo kot neosebna
komunikacija, nestrpnost, individualizem in prisilno vodenje. Dobra inštrumenta za
preverjanja osebnostnih lastnosti, ki delovni organizaciji prinašata zanimive in
uporabne informacije, ki so potrebne za izbiro kandidatov za vodilne funkcije, sta
analiza in samoocena.
Prednosti se kažejo tudi v tem, da je management delovne organizacije seznanjen s
karakteristikami posameznika in predvsem, da je seznanjen s slabostmi, da se lahko
pravočasno komunikacijsko pripravi in ublaži voditeljske sposobnosti, ki so manj
izražene. Na takšen način se napačne in slabše odločitve poslovanja lahko zmanjšajo.
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Naloga vsakega dobrega vodje pa je, da se svojih pomanjkljivosti zave in jih skuša
čim prej odpraviti oziroma izboljšati (Janković, 2012).
Mayer (2004) je v študiji, ki jo je izvedel, želel ovrednotiti in določiti tiste lastnosti
za katere sodelavci menijo, da so najpogostejše za uspešno vodjo.
Skupina je zajemala 212 mladih strokovnjakov iz 12 večjih in uspešnih slovenskih
industrijskih organizacij. Okrog 70 % jih je bilo iz področja tehnike, tehnologije in
informatike, okrog 30 % pa iz področja ekonomije, prava, organizacije in sociologije.
Njihova povprečna starost je bila 28 let, njihove delovne izkušnje pa od 2 do 5 let. 15
% jih je bilo na vodilnih mestih. Anketiranci so morali napisati 10 lastnosti, za katere
menijo, da jih naj bi imel uspešen vodja. Nato so oblikovali time, ki jih je sestavljalo
od 5 do 7 članov. Vsak posameznik je najprej utemeljil lastnost, ki jo je navedel, nato
je stekla debata, kjer je imel vsak tim nalogo, da izbere do 10 lastnosti, za katere se
vsi člani tima strinjajo, da so najpomembnejše. Nato so se lastnosti, ki so se
ponavljale izločile, sledilo je izmenično uvrščanje posameznih lastnosti na seznam,
ki je vseboval 14 lastnosti.
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Slika 4: Relativni pomen lastnosti uspešnega vodje
LASTNOSTI USPEŠNEGAVODJE
(N = 112)

LASNOSTI USPEŠNEGA VODENJA
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Vir: Mayer, 2004, str. 64

3.2.3 Stili vodenja
Pri procesu vodenja je že dalj časa v ospredju iskanje najbolj uspešnih in učinkovitih
stilov vodenja. Iskanje takšnih stilov vodenja, ki bi bili ključ do uspešne in
učinkovite organizacije. Danes je več kot preveč prepričanj o tem, kakšen stil
vodenja bi naj prevladoval, da bi bil uspešen in učinkovit prav v vseh situacijah.
Od prvih enostavnih opazovanj in zapisov posameznih oblik vodenja pa vse do
zapletenih empiričnih analiz je preteklo veliko časa. Postavljene trditve o
učinkovitosti in uspešnosti vodenja je kasneje praksa ovrgla, teorija pa presegla.
Velja pa prepričanje, da je vodenje kompleksen proces, ki ga ni možno razložiti z
enim načinom vodenja (Kovač et al., 2004).
V različnih literaturah najdemo različne opredelitve posameznih stilov vodenja.
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Avtokratični stil vodenja –

povezan je z velikimi organizacijami, manjše

organizacije pa imajo najpogosteje patriarhalni stil vodenja. Proces vodenja poteka
preko hierarhične strukture ter linijskega sistema. Med vodjem in vodenimi ne
obstaja neposredni osebni kontakt (Kovač et al., 2004).
Birokratski stil vodenja – tukaj gre za formalizacijske elemente organizacije, ki
poglabljajo neosebno povezavo med vodjem in vodenimi. Na mesto volje avtokrata
stopi moč birokratskih procedur. Procedure oblikujejo sistem legitimitete, ki je
sprejet od podrejenih (Kovač et al., 2004).
Patriarhalni vodstveni stil – ta stil je vzor v manjših družinskih podjetjih, kjer je
obveza družinskega očeta skrb za svoje podrejene. Od njih pa se pričakuje lojalnost,
zahvala, zvestoba in poslušnost. Za izvajanje procesov vodenja ne potrebuje
organizacijskih strukturnih razsežnosti, ampak njegova moč izhaja iz pozicije
položaja (Kovač et al., 2004).
Karizmatični stil vodenja – v tem stilu se moč vodje kaže v njegovih osebnih
značilnostih. Karizmatični vodja ne pozna namestnika in ne naslednika. V kriznih
situacijah imajo takšni vodje posebno mesto, v katerih so v ospredju upanje in vera v
rešitev zapletenih situacij (Kovač et al., 2004).
Vodilni delavci se morajo zavedati ter poznati različne stile vodenja, ki jih lahko
uporabljajo pri svojem upravljanju, za vse to pa je prav gotovo potrebnega veliko
znanja ter osebnih in socialnih veščin. Z ustrezno izbiro stila vodenja lahko
zaposlene čim bolj pritegne k učinkovitemu in kreativnemu sodelovanju. Danes je
težko najti idealni stil vodenja, je pa njegov izbor odvisen od dejavnikov, kot so
motiviranost zaposlenih, osebnostne lastnosti vodje, organizacijska kultura,
strokovnost, zahtevnost in zapletenost delovnih nalog (Jezernik, 2012).
Stile vodenja razdelimo v dve skupini:
1. Strukturni in vzajemni stili, ki pomenijo vzpodbujanje strukture, ko delo
organizira vodja in natančno definira vloge in obveznosti podrejenih. Vodja
prav tako natančno definira kanale komunikacije in poti ter daje natančna
navodila, kako naj bo delo opravljeno. Stili povezujejo vzajemno zaupanje,
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prijateljstvo, podporo, toplino, spoštovanje in premisleke. Podrejeni so sicer
zadovoljni, ampak je vpliv na doseganje ciljev nekonsistenten. Kadar je
stopnja vzajemnosti prevelika, so rezultati lahko tudi slabši (Dimovski, &
Penger, 2008).
2. Participativni in avtokratski stili. Pri avtokratskem stilu je v ospredju vodenje,
kjer vodja o vsem in za vse odloča sam na osnovi trenutnih podatkov. Vodja
zahteva pokorščino, komunicira le navzdol in od vsake akcije pričakuje
rezultate. Pri participativnem stilu pa vodje delijo probleme s podrejenimi ter
skupaj iščejo rešitve za probleme ter alternativne rešitve. Ta stil vodenja
zaposlene vodi k lažjemu doseganju ciljev, saj so to njihovi cilji (Dimovski,
& Penger, 2008).
Glede na odločitve vodje in različne možnosti, ki jih ima na voljo, ločimo štiri
različne stile vodenja:
1. Direktivno vodenje − tukaj poteka upravljanje procesa centralizirano.
Zaposleni v organizaciji niso deležni posebne pozornosti. Zagovorniki
takšnega stila vodenja so prepričani, da je pomembno samo delo, zaposleni pa
so na svojih delovnih mestih le da opravljajo svoje delo. Vodje načrtujejo,
odločajo, določajo naloge, nagrajujejo in kaznujejo brez pomoči zaposlenih
(Treven, 2001).
2. Očetovski način vodenja – za takega vodjo so ljudje, njihovo počutje in
čustva bolj pomembni kot naloge in cilji. Zagovorniki tega stila vodenja so
mnenja, da so vodje podobni očetom, ki pomembnejše odločitve sprejemajo
sami, pri uresničevanju teh ciljev pa pričakujejo pomoč cele družine.
Očetovski način vodenja je uspešen v takšni organizaciji, kjer je potrebno
pomiriti nasprotja in ljudi motivirati za delo v stresnih okoliščinah (Treven,
2001).
3. Vodenje s podporo – tukaj je pomembna velika podpora ljudem in
decentralizacija upravljanja procesa. Zaposlenim je treba omogočiti, da lahko
opravljajo delo, za katerega imajo znanje in interes. Vodja upošteva svoje
zaposlene, njihovo razpoloženje in motivacijo ter jim pri delu pomaga in
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svetuje. Nikoli jim ne daje občutka, da bi mislili, da jim zapoveduje (Treven,
2001).
4. Vodenje s prepuščanjem – zanj je značilno decentralizirano upravljanje
procesa ter zmanjšana skrb za ljudi. Zagovorniki tega stila vodenja so
prepričani, da se delo odvija samo po sebi, zaposleni pa so samostojni in
usposobljeni za svoje naloge. Vodja s takšnim stilom vodenja se le malo
vključuje v sam proces, zaposlenim ne nudi prave podpore, ne organizira
veliko sestankov in ne izvaja pravega nadzora (Treven, 2001).

3.2.4 Modeli vodenja
Posamezni aplikativni modeli vodenja so sestavljeni (Kovač et al., 2004) iz:
─ teoretične razlage razsežnosti vodenja,
─ analitičnega inštrumentarija, ki služi za analiziranje obstoječega procesa
vodenja ter ugotavljanja slabosti,
─ predlogov za nadgradnjo sedanjega sistema vodenja in odpravljanja
ugotovljenih napak.
Potreben sestavni del aplikativnega modela vodenja so tudi različni progami
izobraževanja in usposabljanje vodij za dosego želene oblike stila vodenja. V
organizaciji se na začetku pojavi potreba ali zahteva po dvigu kakovosti procesa
vodenja. Aplikativni model se oblikuje na osnovi teoretičnih spoznanj. Sledijo leta
preverjanja uporabne vrednosti modela v praksi. Na osnovi zbranih spoznanj
ponovno ovrednotijo teoretična izhodišča. Prehodi med posameznimi teorijami in
aplikativnimi modeli so zelo pogosti (Kovač et al., 2004).
Da bi ugotovili, kateri model vodenja ja najboljši so bile opravljene številne
raziskave. V praksi so se uveljavile tri vrste modelov vodenja, ki se še naprej delijo
(Černetič, 2004) na:
─ modeli osebnih značilnosti vodje,
─ modeli vedenja vodje (vedenjski model), in
─ situacijski modeli, kjer se proučuje razmerje med situacijo in vedenjem vodje.
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Modeli osebnih značilnosti temeljijo na domnevi, da so za vodjo značilne
osebnostne, socialne in telesne posebnosti. S tem pojmovanjem je prisotnost oziroma
odsotnost teh značilnosti osnovnega pomena za razlikovanje med vodji in nevodji.
Potrebne značilnosti za identifikacijo vodje (Možina et al., 2002) so:
─ telesne (visok, vitalen, vitek, mlajši oz. srednje starosti),
─ osebnostne (prilagodljiv, čustveno stabilen, samozavesten in prediren),
─ socialne (prikupen, olikan, priljubljen in pripravljen sodelovati),
─ delovne (usmerjen k nadpovprečnim dosežkom in iniciativen).
Glavna pomanjkljivost teh modelov se kaže v tem, da preveč poudarjajo telesne in
osebnostne značilnosti.
Modeli vedenja vodje temeljijo na razlikovanju in poudarjanju vedenjske, akcijske
značilnosti pri uspešnih in pri neuspešnih vodjih. Vodje razmišljajo o tem, kako bi
vplivali in spodbujali podrejene. Postavljajo razne domneve o tem kaj bi bilo najbolj
primerno in kaj ne. Na ta način sta se izoblikovali dve vrsti domnev, ki jih
poimenujemo s teorijo x in teorijo y (Možina et al., 2002). Teorija x vsebuje
negativne postavke o zaposlenih in poudarja potrebo po avtoritativnem načinu
vodenja. Teorija y vsebuje pozitivne postavke o zaposlenih in poudarja potrebo po
participativnem načinu vodenja.
Situacijski modeli predpostavljajo, da so situacijski dejavniki kritični pri določanju
primernega načina vodenja. Situacijskih dejavnikov je več.
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Slika 5: Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje

POTREBE
ZAPOSLENIH

ZRELOST
ČLANOV
V
SKUPINI

ODLOČANJE
V
SKUPINI
OSEBNE
ZNAČILNOSTI
VODJE

USPEŠNO
VODENJE

ODNOSI
MED
ČLANI IN
VODJO

ZAPLETENOST
DELA,
NALOG

VIR
MOČI
VODJE

Vir: Možina et al., 2002, str. 522
Poznamo štiri vrste situacijskih modelov: Fiedlerjev kontingenčni model, Hersejev in
Blanchardov situacijski model, Housejev model poti in ciljev ter participativni model
vodenja (Možina et al., 2002).
Sestavljeni model situacijskega vodenja je najbolj kompleksni model. Tukaj so v
ospredju posredovalne in situacijske variable, ki vplivajo na učinkovitost
posameznika ali skupine. Nadrejeni mora ovrednotiti situacijo in obstoječe
karakteristike organizacije (slabosti in prednosti) in se odločiti, kateri način vodenja
je v določenem času najprimernejši (Černetič, 2007).
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3.2.5 Vodenje in management v zdravstveni negi
Hajdinjak, & Meglič (2012) navajata, da je zdravstvena nega stroka, ki obsega splet
družbenih aktivnosti, ukrepanj in ravnanj posameznikov in skupin, ki so usmerjeni v
ohranitev, krepitev in povrnitev zdravja.
Management in vodenje sta v organizaciji zelo pomembna. Managerska moč
poudarja stabilnost, red in reševanje problemov znotraj strukture. Vodstvena moč
poudarja vizijo, kreativnost in spremembe v organizaciji (Dimovski, & Penger,
2008). Razlika med vodjo in managerjem se kaže v njunem izvoru moči in na to, do
kakšne stopnje se ji podrejeni pokoravajo.
Moč je potencialna sposobnost vplivanja na obnašanje drugih. Znotraj organizacije
obstaja pet tipov moči: legitimna, prisilna, ekspertna, referentska in moč
nagrajevanja (Dimovski, & Penger, 2008).
Management se je razvil – tako kot mnoge druge znanstvene discipline – v praksi. Je
eden najpomembnejših dejavnikov učinkovitosti in uspešnosti organizacije.
Obstajajo številne definicije managementa, ki imajo veliko skupnih elementov.
Avtorja Robbins in DeCenzo sta mnenje, da je management proces doseganja
organizacijskih ciljev ob pomoči vseh ostalih članov organizacije. Dessler je mnenja,
da je management kot “proces planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole članov
organizacije ter uporaba vseh organizacijskih resursov za doseganje postavljenih
ciljev” (Kovač et al., 2004).
Management v zdravstveni negi v Sloveniji se je moral soočiti (in se še vedno) z
novimi izzivi, med katere prištevamo prizadevanje za večjo prepoznavnost in veljavo
poklicne skupine, avtonomijo, status in veljavo tako poklica kot stroke in njenega
managementa v Sloveniji nasploh. K hitrejšemu razvoju managementa v zdravstveni
negi so pripomogli pomembni dejavniki, kot so: vedno večja zahtevnost stroke,
pomanjkanje medicinskih sester, potrebe po izobraževanju, potrebe po nenehnem
izboljševanju kakovosti, razvoj novih tehnologij, razvoj raziskovanja in vedno večja
prosvetljenost pacientov in zaposlenih (Planinšek, 2011).
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V slovenskih bolnišnicah je treba postaviti enotno vodstveno strukturo in opredeliti
jasne kompetence navaja (Kos Grabner, 2008).
Tri ravni managementa v zdravstveni negi v organizacijski hierarhiji so:
− višji management, ki je temelj za uspešno poslovanje organizacije ter ima v
upravljalno- vodstvenih procesih vlogo strateškega načrtovanja in upravljanja
organizacije (Kos Grabner, 2008). Višji management v zdravstveni negi
zastopa služba zdravstvene nege, ki jo vodi glavna sestra, ki vodi zdravstveno
nego ter skrbi za kakovostno in učinkovito delovanje zdravstvene nege.
− srednji management ima v upravljalno-vodstvenih procesih vlogo načrtovanja
na področju zagotavljanja in razporeditve virov (Kos Grabner, 2008). Srednji
management odgovarja višjemu managementu. Srednji management v
zdravstveni negi zastopa glavna medicinska sestra samostojne organizacijske
enote.
− nižji management je povezava med izvajalci in preostalim managementom ter
predstavlja odgovornost za izvajanje storitev. Ta raven managementa poleg
vodenja, organiziranja in nadzorovanja dela posameznega oddelka, zajema
tudi koordiniranje dela na področju zdravstvene nege ter izvaja negovalne in
medicinsko tehnične posege (Kos Grabner, 2008).
Maceri (2006) ugotavlja, da mora uspešen vodja v zdravstveni negi znati učinkovito
komunicirati, zaposlene mora spodbujati k reševanju problemov, pri reševanju
konfliktov mora biti vodja zaposlenim v oporo, zaposlenim pomagati pri
pridobivanju kliničnih spretnosti. Vodja v zdravstveni negi mora vključevati
zaposlene v odločanje, biti zagovornik pacientov in imeti mora spoštljiv odnos do
ljudi.
Pri managerskih kadrih je ključnega pomena hitro prepoznavanje kompleksnih
strateških usmeritev v zdravstvu, hitro reagiranje in pravočasno zaznavanje
dejavnikov, ki nas opozorijo na potrebne spremembe v stroki, na vodenje brez
uporabe moči, na sposobnost reševanja kompleksnih problemov, sposobnost za
timsko delo, sposobnost sodelovanja z drugimi zavodi ter ustrezno zastopanje doma
in na tujem (Skela Savič, 2004).
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3.2.6 Dejavniki, ki vplivajo na vodenje
Na vodenje vpliva veliko dejavnikov, ki so lahko rezultat dobrega poslovanja
organizacije. Glavni dejavniki, ki vplivajo na vodenje so:
─ Okolje − vodja ima nalogo, da oblikuje okolje v katerem bodo zaposleni
opravljali svoje naloge, napredovali in na ta način dosegli spoštovanje drugih.
Kadar vodja v organizaciji oblikuje takšno okolje, ki motivira zaposlene za
opravljanje dela, je naredil največ za organizacijo (Cimerman, Jerman,
Klarič, Ložar, & Sušanj, 2003).
─ Kultura in klima − organizacijska kultura in klima sta med seboj povezana
dejavnika. Poznavanje klime pripomore k boljšemu razumevanju kulture.
Klima je temelj za splošno psihično vzdušje članov v neki delovni
organizaciji (Ambrož, 2009).
─ Timsko delo in sodelovanje z ljudmi − pomembnost timskega dela in
sodelovanja v organizaciji je očitna, saj večino časa preživimo v medsebojni
interakciji v formalnih in neformalnih pogovorih sestankih, projektnih in
delovnih timih in podobno (Možina, 2002).
─ Odnosi − izrednega pomena je doseganje dobrih odnosov med vsemi
zaposlenimi, saj na ta način lahko zagotovimo obstoj organizacije.
─ Zadovoljstvo pri delu − zaposleni od dela pričakuje dobro plačilo, zanimivo
delo, druženje ter učenje. Zaposleni je zadovoljen s svojim delom takrat,
kadar je zadovoljen s plačo, motiviranjem, vodenjem ipd (Sang, 2001).
─ Motiviranost in nagrajevanje zaposlenih − predmet stalnega interesa je sistem
motiviranja in nagrajevanja. Nagrajevanje in motiviranje pa vodi k dobrim
poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu in zaupanju
zaposlenih (Sang, 2001).
─ Komuniciranje in informiranje − sta dva ključna faktorja za uspešno vodenje
organizacije.
Danes so najuspešnejša podjetja že spoznala, da klasični management ni več dovolj.
Zgolj obvladovanje kakovosti in povečevanje učinkovitosti skozi standardizacijo
postopkov zaradi vse hitrejšega tempa sprememb ne da (več) zadovoljivih rezultatov.
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Načrtovanje, organiziranje, delegiranje, nadziranje in pretirano obvladovanje tveganj
se vse bolj umikajo viziji, zaupanju, kreativnosti in motiviranju. Dejavniki, ki
vplivajo na uspešno vodenje so (Skriti dejavniki uspešnega vodenja (projektov),
2015):
─ razumevanje,
─ zaupanje,
─ zavzetost,
─ kreativnost,
─ odgovornost.
Vplivi, ki imajo neposreden vpliv na uspešno vodenje, so dejavniki vodenja.
(Skela Savič, 2004) navaja dejavnike uspešnega vodenja, ki so:
─ osebnostno-vedenjski dejavniki (osebnostne in vedenjske značilnosti in
veščine vodje),
─ temeljne sposobnosti za vodenje (vizija, poznavanje sebe, delitev moči in
intuicija),
─ situacijski dejavniki (skupinsko odločanje, struktura dela in zrelost
podrejenih),
─ demografski podatki (spol, starost, stopnja izobrazbe, število let vodenja in
izobraževanja),
─ druge sposobnosti (motivacija, komuniciranje in ukrepanje).

3.2.6.1 Medsebojni odnosi
Možina et al. (2002) opisuje, da so medsebojni odnosi stalno prisotni in prežemajo
vse naše delo in življenje. Izhajajo iz nas, iz naših osebnostnih lastnosti in so
usmerjeni na druge. Na medsebojne odnose imajo velik vpliv vrednote, kot so
zvestoba, zaupanje, pravičnost, spoštovanje, sprejemanje, sočutje, podpora in
sodelovanje. Prisotne so lahko tudi negativne vrednote kot so sebičnost, nezvestoba
in neiskrenost.
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Temeljne značilnosti medsebojnih odnosov so:
Priznavanje različnosti
Vsak od zaposlenih ima pravico izraziti svoje mnenje. Vendar se podrejeni kljub
temu bojijo nadrejenih in se strinjajo z vsem, kar reče nadrejeni, čeprav so v resnici
povsem drugačnega mnenja (Možina et al., 2002).
Vzajemnost odnosov
Dosežemo jo

v dialogu, ki terja takšno aktivnost in prilagodljivost v odnosu.

Obojestransko se zanimamo za podrobnosti, preučujemo in se učimo, predlagamo in
sprejemamo predloge, sprašujemo in se dogovarjamo, kontroliramo in sprejemamo
kontrolo (Možina et al., 2002).
Omogočanje osebnega izražanja
Vsak zaposleni ima pravico do lastnega, samostojnega, neodvisnega in specifičnega
razvoja.
Dajanje in sprejemanje povratnih informacij
Povratna informacija omogoča pridobiti mnenje o tem, kaj drugi čutijo in mislijo ter
kako vedenje drugih vpliva nanje in obratno. Kadar ni povratne informacije, takrat ni
pravega stika med ljudmi. Medsebojnih odnosov se v tem primeru ne da izboljšati, le
slabšajo se (Možina et al., 2002).
Priznavanje nasprotij
Popolno sožitje med ljudmi je večkrat le lažna harmonija, izogibanje konfliktom, kot
da ne obstajajo. Brez konflikta ni razvoja, zato je v vsaki organizaciji odprta možnost
konfliktov in sprotno reševanje le-teh (Možina et al., 2002).
Preprečevanje dvopomenske situacije
Osebe naj bi govorile tisto, kar v resnici mislijo. Pogoj za konstruktivno sodelovanje,
skupinsko ustvarjanje in skupni razvoj je jasno in nezapleteno ozračje med
zaposlenimi (Možina et al., 2002).
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Brez vsakršnega vsiljevanja
Drugemu ne vsiljujemo doživljanja, ki ni njegovo, mu ne vsiljujemo svoje psihične
realnosti in ga ne prepričujemo o tistem, česar ni (Možina et al., 2002).
Brez nehotene ali nevrotične zlorabe drugega
Nevrotična zloraba drugih pomeni, da nekdo naloži naloge drugi osebi, ki jih iz
različnih razlogov sama ni sposobna izvesti. Sem sodijo večni iskalci napak,
pridigarji in moralizatorji (Možina et al., 2002).

3.2.6.2 Odnosi med nadrejenimi in podrejenimi
Učinkovita in uspešna delovna organizacija temelji na dobrih odnosih med
nadrejenimi in podrejenimi. Dobre odnose pa je treba uskladiti s pravili lepega in
kulturnega vedenja ter medsebojnega spoštovanja.
Možina, Bernik, & Svetic (2004) navajajo, da dobri odnosi med nadrejenimi in
podrejenimi nastanejo takrat, ko so sodelavci usklajeni, delovne naloge so opravljene
uspešno, uspešnost dela se povečuje, sodelavci imajo med sabo spoštljiv odnos,
zaupanje ter skupaj rešujejo probleme.
Možina et al. (2004) so nadalje ugotovili, da so odnosi med posamezniki in
skupinami lahko različni. Od posameznikov je odvisno, kakšne medosebne odnose
vzpostavljajo, kako ravnajo drug z drugim, kako spoštujejo različne osebnosti
posameznikov in koliko so pripravljeni na medsebojno prilagajanje. Pri tem ima
nadrejeni pomembno vlogo, da opozarja na napake, ugotavlja vzroke konfliktov in
nudi pomoč pri reševanju konfliktov.
Nadrejeni imajo nalogo, da dajejo navodila oz. delijo naloge. Vodstvene sposobnosti
vsakega posameznika se kažejo tudi po njegovem vodstvenem slogu, seveda pa
prijaznost, povezana z odličnostjo, ne bosta odveč (Priročnik lepega vedenja, 2004).
Za nadrejene je zelo pomembno, da dajejo jasna navodila in takšna, da jih je mogoče
izpeljati brez nesporazumov in dodatnega pojasnjevanja. Navodila naj bodo
natančna, saj bo delavec lahko le tako razumel povezave med različnimi sklopi in
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lažje predlagal izboljšave. Kadar ima nadrejeni natančen pregled nad tem, kako
podrejeni opravlja svoje delo, lahko pohvali kakovost dela. Pohvalna beseda
nadrejenega pa je velikokrat odločilna za motivacijo in dobre odnose med njimi
(Priročnik lepega vedenja, 2004).

3.3 Zaupanje v povezavi z vodenjem
Zaupanje med nadrejenimi in podrejenimi je velikega pomena v vsaki delovni
organizaciji. Kadar podrejeni zaupajo nadrejenemu, jim ta lažje delegira naloge in
dolžnosti. Pridobiti si zaupanje pa je za vsakega zaposlenega velik izziv. Nadrejeni
po svojih najboljših močeh usmerja, motivira in vpliva na podrejene, da bi ti opravili
naloge, ki so jim bile zaupane ter dosegali zastavljene cilje.

3.3.1 Vloga vodenja in vpliv na zaupanje
(Volk, 2004) navaja, da je pridobiti si zaupanje za vodjo velik izziv. Kadar vodja
vodenega pri dejanjih in odločitvah podpira in mu zastavlja jasne cilje, takrat lahko
pričakujemo, da se zaupanje med vodjo in vodenim povečuje. Zaupanje se tudi viša
med vodjo in vodenim, če so njuni interesi povezani, saj se s tem ustvarja občutek
sodelovanja, soodločanja in solidarnosti. Vodja pričakuje, da mu vodeni zaupajo,
pomembno pa je tudi, da sam zaupa vodenim. Uspeh tega zaupanja pa lahko doseže
z ustreznim komuniciranjem med njimi. Prepreke v komuniciranju in zaupanju pa so
vidne v kompleksnost združb, razpršenosti po regijah, državah in v tem, ko sodelavci
niso v enem prostoru.
Nedeljko (2013) meni, da biti vodja ne pomeni vse odločitve sprejeti sam, obvladati
vsa znanja, imeti vse spretnosti in da so ti pokorni vsi zaposleni oziroma vsi, ki so na
hierarhični lestvici v organizaciji nižji od tebe. Pomembno pa je, da vodja zna izbrati
posameznike v tim tako, da ti znajo kot celota uspešno opraviti naloge, ki si jih
zastavijo. Biti dober vodja pomeni znati motivirati člane tima, jih spodbujati k
ustvarjalnemu razmišljanju, usmerjati komunikacijo in sodelovanja med njimi. Vodja
ne more biti uspešen, če ne zaupa vodenim (lažje delegira naloge) in če njemu vodeni
ne zaupajo.

30

Kadar se razvija zaupanja, lahko transakcijsko kot transformacijsko vodenje
spodbuja podrejene k zaupanju vodji. To je značilno za vodje, ki imajo oseben
pristop in se ukvarjajo s posameznikovimi potrebami in željami in so tako mentorji
kot trenerji. Zaupanje se gradi predvsem z naslednjimi aktivnostmi (Den Hartag,
2003):
− razvoj skupne kolektivne istovetnosti,
− skupna lokacija (ljudje delajo v isti zgradbi ali v istem okolju),
− oblikovanje skupnih ciljev in proizvodov in
− vključevanje in delitev skupnih vrednot.

3.3.2 Ugotavljanje problemov zaupanja in nezaupanja med nadrejenimi
in podrejenimi
V združbi nastane problem nezaupanja takrat, kadar večina doživlja občutek
nezaupanja do vodij in podjetja kot celote. Med vodji in vodenimi je zaupanje temelj
za razvoj lojalnosti v podjetju, zato nastaja potreba po gradnji zaupanja. Znake
nezaupanja je treba čim prej poiskati in odpraviti njihove vzroke. Treba je ugotoviti
tudi znake in pokazatelje zaupanja. Pokazatelje zaupanja delimo na posredne in
neposredne (Rant, 2004).
Posrednih pokazateljev nezaupanja je veliko in njihovo prepoznavanje je težje ter se
kažejo v obliki težav kot so (Rant, 2004):
− zastavljeni cilji so slabo uresničeni,
− slabi odnosi in nesodelovanje ter pogosti nerazrešeni konflikti,
− nezadovoljstvo s sistemom nagrajevanja in stila vodenja,
− zaprtost v komuniciranju ter slabša informiranost,
− pogosto pritoževanje zaposlenih v organizaciji,
− velik obseg fluktuacije, bolniških odsotnosti in drugih oblik absentizma in
− kopičenje problemov v organizaciji.
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3.4 Motivacija
Danes ni več dvomov, ali bi zaposlene motivirali ali ne. Motiviranje je nujno
potrebno, saj brez motiviranja in stimuliranja zaposlenih ni uspehov pri vodenju.
Brez uspešnega vodenja pa ni uspešnih zaposlenih ter brez uspešnih ljudi pa ni
uspešne organizacije. Zato je potreba po motivaciji zaposlenih izredno pomembna ter
ena izmed prioritetnih nalog vsakega vodje (Mihalič, 2010).
Mihalič (2010) meni, da si danes delovna organizacija ne sme privoščiti, da ne bi
svojih zaposlenih motivirali, tudi v primeru, če nima na razpolago denarnih sredstev
za motiviranje zaposlenih, kajti na voljo je veliko drugih učinkovitih načinov
motiviranja, za katere je potrebno le znanje, volja in čas.

3.4.1 Opredelitev motivacije
Definicij motivacije je veliko. Ena izmed mnogih definicij motivacije je, da je
motivacija dojemanje pozitivnega razmišljanja, čustev, prepričevanja, kjer se ustvari
prijazno ozračje na delovnem mestu ter možnosti samouresničevanja in navdušenja
(Kutzschenbach von Claus, 2004).
Motivacija je poleg znanja, spretnosti in sposobnosti nujno potrebna za opravljanje
kateregakoli poklica. Prostovoljna pripravljenost posameznika za napor, za dosego
določenega cilja je motivacija (Ferjan, 2005). Motivacija je psihološka spodbuda za
delo. V organizaciji se kažejo razlike med ljudmi v motiviranosti za delo.
Černetič (2004) ugotavlja, da je motivacija krožen proces, ki se ponavlja. Bistvo
motivacijskega kroga je zadovoljevanje potreb posameznika. Najprej se v okolju
pojavi dražljaj, ki vzpodbudi posameznikovo potrebo (potrebe so lahko različne).
Kadar je dražljaj dovolj močan, posameznik prične z aktivnostjo, da bi prišel do cilja
in zadovoljil potrebo. Ko zadovolji to potrebo, se pojavijo novi dražljaji, ki pa
zahtevajo novo potešitev okolja.
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Slika 6: Motivacijski krog
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Vir: Černetič, 2007, str. 222

3.4.2 Motivacijski dejavniki
Motivacijski dejavniki so primarni (biološki in socialni), sekundarni (interesi,
stališča, navade), podedovani in pridobljeni, univerzalni, regionalni in individualni.
Motivacijski dejavniki, ki so povezani z delom in vrednotenjem dela so (Černetič,
2007):
─ primerno delovno okolje,
─ možnost napredovanja,
─ razporeditev delovnega časa,
─ možnost strokovnega usposabljanja,
─ medsebojni odnosi med zaposlenimi,
─ zanimivo delo,
─ osebni dohodek,
─ priznanje za uspešnost pri delu
─ zanesljivost in stalnost zaposlitve.
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Černetič (2007) ugotavlja, da je bilo na podlagi raziskav, ki so bile opravljene pri
nas, ugotovljeno, da sta osebni dohodek in zanimivo delo daleč najpomembnejša
motivacijska dejavnika.
Na motivacijo imajo največji vpliv trije dejavniki (Černetič, 2007):
─ individualne razlike, ki se kažejo kot osebne potrebe, vrednote, stališča in
interesi;
─ značilnosti dela, ki se kažejo kot dimenzije dela. Vključujejo zahteve po
različnih

zmožnostih, določajo, kateri delavec bo opravil nalogo od začetka

do konca, ter določajo vrsto in širino povratnih informacij, ki jih dobi
zaposleni o svoji uspešnosti;
─ organizacijska praksa, ki jo sestavljajo pravila, splošna politika, managerska
praksa in sistem nagrajevanja v organizaciji.
Poznamo tudi materialne in nematerialne motivacijske dejavnike (Černetič, 2007).
Pri materialnih motivacijskih dejavnikih prevladuje denar – plača, sledijo še
najrazličnejše nagrade, premije, bonusi in dodatki. Najpomembnejši nematerialni
motivacijski dejavniki pa so (Černetič, 2007):
─ dobri medsebojni odnosi med zaposlenimi,
─ delo polno različnih izzivov,
─ uspeh pri delu,
─ samostojnost pri delu,
─ možnost napredovanja,
─ možnost vpeljevanja svojih sposobnosti v delo,
─ poznavanje rezultatov dela, ciljev in poslanstva organizacije,
─ možnost soodločanja pri pomembnih odločitvah ter možnost napredovanja.
Nematerialni dejavniki pa bodo imeli učinek na zaposlene šele takrat, ko bodo le-ti
zadovoljni s plačo.

3.4.3 Vloga vodje pri motiviranju
Dolinar (2012) meni, da so danes zaposleni in njihovo znanje največji kapital. Toda v
praksi ni vedno tako. Dober vodja bi moral svoje zaposlene poznati in jih poslušati,
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saj bi na ta način veliko lažje prišel do želenega cilja. Veliko lažje je voditi manjši
kolektiv, kjer se ljudje med seboj poznajo in se tako vodja lažje posveti posamezniku
kot pa v večjemu kolektivu. V večjem kolektivu torej vodja potrebuje dodatno
pomoč v obliki procesov, ki jih podpirajo programska orodja, zato je treba v vsaki
delovni organizaciji določiti svoj sistem motiviranja. Skoraj vedno je težko najti
odgovor na vprašanje, kako naj vodja motivira zaposlene. Vzrok je v tem, da ne
moremo vedno zaznati notranje motivacije posameznika; tako je treba najti primeren
način motiviranja, ki bo ustrezen posamezniku.
Vodja za uspešno motiviranje zaposlenega mora znati (Dolinar, 2012).
─ odstraniti vzroke nemotiviranosti (kot so npr. pomanjkanje samozavesti,
zaskrbljenost, negativna mnenja, občutek nepomembnosti, neobveščenost o
dogajanju v organizaciji itd.),
─ ugotoviti, kaj si zaposleni, ki ga motivira, res želi,
─ pokazati mu, kako bo to dosegel.
Mihalič (2006) pravi, da ima pravilno in permanentno motiviranje in stimuliranje
zaposlenih dobre učinke na njihovo zadovoljstvo in uspešnost pri delu. Dober vodja
mora znati vzpostaviti takšen motivacijski sistem, ki upošteva vse zaposlene ter je
prilagodljiv, da lahko podjetje vzdržuje določeno raven usklajenosti med lokacijami
in zagotovi programe ter nagrade, ki motivirajo zaposlene.
Vodje morajo razvijati svojo lastno moč tako, da koordinira in podpira delo
podrejenih. Moč je definirana kot možnost razporejanja človeških, informacijskih in
materialnih virov. Na ta način vodja razporeja in odloča o njih z namenom doseganja
ciljev podjetja (Kreitner, 2007). Vloga vodje zaradi te moči je, da podrejene
motivira, ti pa z večjo vnemo in zadovoljstvom opravljajo svoje naloge. Kadar pa
vodja uporablja učinek neprimerne motivacije (ustrahovanje, šikaniranje in
manipuliranje) ima to za posledico slabše rezultate dela ter nezadovoljne zaposlene.
Vodja ima na razpolago pet vrst moči (Kreitner, 2007):
─ moč nagrade,
─ moč prisile,
─ legitimna oziroma formalna moč,
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─ referenčna moč,
─ ekspertna moč.
Vodja tima ima velik vpliv na raven motiviranosti članov tima. Od njega je odvisna
delovna klima v timu, politika plače, delovni pogoji, način upravljanja, potrebe po
doseganju vrhunskih rezultatov, samostojnosti pri delu, občutku pripadnosti,
stalnemu razvoju in ustvarjalnosti (Treven, 2001).
Vodje imajo pogosto izgovor, da ni na voljo finančnih sredstev za motiviranje
sodelavcev. Vzroki za to, da vodja ne motivira sodelavce, so tako le v
neinformiranosti (vodja ne ve, da mora svoje sodelavce motivirati), pomanjkljivih
znanjih in veščinah (vodja ne pozna načinov in tehnik motiviranja) ter v lenobi (vodji
se zdi škoda časa ali pa se mu ne ljubi motivirati). Prav tako pomanjkanje časa ni
izgovor, saj si ga mora vodja za tako pomembno nalogo, kot je vodenje vzeti
(Mihalič, 2010). Vodja včasih sploh ne ve, da je prav on tisti, ki mora motivirati
zaposlene ter problem motiviranja preloži na zaposlene. Za motiviranje in
motiviranost zaposlenih je odgovoren vodja. Pri opravljanju svojega dela so
zaposleni odgovorni za marsikaj, za stopnjo njihove motiviranosti pa je odgovorno
vodstvo. Pričakovanja vodje, da bodo podrejeni motivirani kar sami po sebi, je
iluzorno (Mihalič, 2010).

3.4.4 Najučinkovitejši načini motiviranja
Na voljo je veliko različnih načinov motiviranja ljudi. Na splošno velja, da si mora
vodja prizadevati za uporabo čim več načinov motiviranja. Najpomembnejše pa je to,
da vodja motiviranje izvaja stalno in na vseh zaposlenih. Uporaba večjega obsega in
števila pristopov motiviranja, ki jih vodja izvaja občasno in le na nekaterih
zaposlenih, bo namreč imela veliko slabše učinke na motivacijo zaposlenih (Mihalič,
2010). Najboljši in najučinkovitejši načini motiviranja zaposlenih so:
─ nedenarne nagrade za delo, uspehe in znanja,
─ denarne nagrade za delo, uspehe, dosežke in znanja,
─ pisne in ustne pohvale za uspeh pri delu in razvoju,
─ izvajanje motivacijskih govorov z zaposlenimi,
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─ podpora sodelavcev pri delu, uveljavljanju in rasti,
─ priznanja za uspehe in dobre rezultate,
─ spodbujanje, opogumljanje in navdihovanje,
─ zagotavljanje pozitivnega zgleda sodelavcem,
─ zanimanje za delo, razvoj in počutje zaposlenih,
─ usmerjanje k doseganju ciljev in načrtov,
─ prenos lastnega znanja in izkušenj na sodelavce,
─ čestitanje zaposlenim za uspehe pri delu in razvoju,
─ pomoč pri delu, usposabljanju in razvoju,
─ prenos nekaterih lastnih odgovornosti na sodelavce,
─ informiranje zaposlenih o delu, organizaciji in ciljih,
─ poudarjanje uspehov posameznika za skupni uspeh,
─ prirejanje slovesnosti in srečanj ob večjih dosežkih,
─ etična in enakopravna obravnava sodelavcev,
─ omogočanje odprtega in demokratičnega dialoga (Mihalič, 2010).
Obstajajo pa tudi številni elementi, ki so pogosto pomemben dejavnik pri razvoju
motivacije posameznika. Ti elementi so: splošna uspešnost organizacije, ugled
organizacije v javnosti, učinkovitost organizacije, prepoznavnost organizacije,
tradicija organizacije in podobno. Zaposleni bo motiviran že s tem, da lahko dela v
takšni organizaciji, ki je uspešna, prepoznavna, ima dolgoletno poslovno tradicijo ter
ugled v splošni javnosti (Mihalič, 2010).

3.4.5 Povezava med motivacijo in zaupanjem
Poleg motivacije zaposlenih je pomemben element tudi zaupanje. Če vodja izhaja iz
prepričanja, da zaposlenim ne gre zaupati, bo uničil pozitivno vzdušje. Red se mora
vzpostaviti, a naj bo vezan na manjše število pravil ter s sodelovanjem vseh
zaposlenih. Zaupanje je najvišja oblika motivacije.
Pri motiviranju zaposlenih lahko uporabimo različne motive, kot so jeza, strah,
pohlep ali pa motiviramo zaposlene z navdušenjem in zaupanjem. Nekatera čustva
(strah, jeza in pohlep) lahko počasi uničujejo zaposlene, čustva, kot so veselje,
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navdušenje itd., pa izboljšajo zaupanje in kvaliteto življenja. Vodja kot motivator
mora razumeti potrebe podrejenih in mora razumeti, da vsakega zaposlenega
motivirajo zanj različne stvari v različnih trenutkih. Dober vodja se zato intenzivno
posveča svojim podrejenim, jih spoznava ter sledi njihovim specifičnim potrebam.
Vodja tako spoznava dejavnike, ki vplivajo na motiviranost vsakega posameznika.
Njegova osnovna naloga pa je odstranjevati ovire, ki bi podrejenim lahko ogrozile
zavzetost za opravljanje njegovega dela (Cimerman, Jerman, Klarič, Ložar, &
Sušanj, 2003).
Motivirani, zavzeti in zaupanja vredni zaposleni, so razlika med uspehom in
neuspehom ter med povprečnostjo in odličnostjo. Zaposleni v službo prinašajo čustva
ter želijo biti spoštovani in vredni zaupanja. Kadar vodstvo nima prave vizije, jasnih
smotrov, vezi, ki bi jih držale skupaj, takrat se pojavi nezaupanje do vodstva in padec
motivacije zaposlenih (Gruban, 2007).
Vodjem, ki ustvarjajo in upravljajo delovno okolje, mora pravilno motiviranje
predstavljati izziv, kajti pravilno motiviranje povečuje zaupanje. Vodje bi morali
ustvariti takšno delovno okolje, v katerem bi zaposleni čutili strast do opravljanja
svojega dela in bi na ta način dali vse od sebe, zaupanje med njimi pa bi se
povečevalo. Naloga vodje je tudi, da zaposlene opozori na to, kaj je pomembno in
smiselno, ter v njih vzbujati podjetniško miselnost, kreativnost, inovativnost in
zaupanje (Bruce, 2006).

3.5 NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Dimovski v Možina et al. (2002) navaja, da neprofitne organizacije zasedajo
pomembno mesto v sodobni družbi, zato je ključnega pomena poznavanje ter
razumevanje razlogov za njihov obstoj. Izrednega pomena je tudi razumevanje
njihove drugačnosti od profitno naravnanih organizacij. Pogosto družba (država)
ustanovi neprofitne organizacije z namenom delovanja v javno dobro. Namen
ustanovitve neprofitne organizacije je zagotavljanje storitev, ki jih širša družba
spozna za dragocene ter jih profitno usmerjene organizacije ne morejo ali ne želijo
zagotavljati širši družbi.
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3.5.1 Opredelitev neprofitnih organizacij
Dimovski v Možina et al. (2002) meni, da izraz nepridobitni zajema:
─ Nepridobitne organizacije v najožjem pomenu:


zasebne nepridobitne organizacije (bolnišnice, inštituti, zasebne šole in
dobrodelne organizacije),



javne vladne enote ali agencije (dobrodelne ustanove, zapori in države
univerze).

─ Nepridobitne organizacije v najširšem pomenu:


državne, regijske in lokalne organi oblasti, bolnišnice, muzeji, zveze,
združenja, ustanove, verske skupine in dobrodelne organizacije. Vsem
tem pa je namen koristiti družbi in so oproščene plačevanja davkov.

Bistvo nepridobitnih organizacij ni v tem, da ne bi smele ustvarjati dobička, ampak v
tem, da ga ne smejo izplačevati lastnikom.

3.5.2 Zdravstvene organizacije
Zdravstvene organizacije delujejo po doktrinarnih, moralnih in etičnih načelih
zdravstva, ki so mednarodno določena in dogovorjena ter izvajajo svojevrstno
poslanstvo.
Poslovanje zdravstvene organizacije temelji na osnovi finančnih virov, ki so
zagotovljeni predvsem iz zdravstvenega zavarovanja ter iz državnega proračuna.
Večina zdravstvenih organizacij je v državni lasti in na ta način tvorijo del državnega
premoženja. Za zdravstvene organizacije je zelo pomembna dinamika odnosov med
zaposlenimi, ker le-ta na različne načine prehaja na tiste, ki so teh storitev deležni.
Hočevar (2001) je mnenja, da so javne ustanove, kamor sodijo tudi zdravstvene
organizacije, pod budnim očesom javnosti ne samo v svojem neposrednem učinku,
ampak tudi v notranjem vzdušju, dinamiki odnosov med delavci, v načinu
sprejemanja odločitev, v vodenju ter v poteh za uresničevanje ciljev.
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Večina zdravstvenih organizacij v Sloveniji spada med t. i. državne neprofitne
organizacije.

3.5.3 Predstavitev Splošne bolnišnice Celje
Anketo smo izvajali v Splošni bolnišnici Celje, ki je javni zavod, njen lastnik je
Ministrstvo Republike Slovenije za zdravje. Je tretja največja bolnišnica v Sloveniji,
ki je bila ustanovljena 1887.
Splošna bolnišnica Celje izvaja celovito bolnišnično in ambulantno-specialistično
zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za
prebivalce celjske in okoliških regij. Razvija takšno organiziranost ustanove, ki
omogoča poslovni in strokovni razvoj, ob tem pa upošteva visoke zahteve po
kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.
Splošna bolnišnica Celje posebno pozornost namenja izvajanju in spodbujanju
raziskovalne dejavnosti. Nenehno vpeljuje in izpopolnjuje nove diagnostične in
terapevtske postopke. Bolnišnica prav tako spodbuja in razvija pedagoško delo in
posreduje znanje delavcem, ki opravljajo delo na vseh ravneh zdravstvene
dejavnosti.
Ker se splošna bolnišnica Celje zaveda teženj in zahtev v zdravstvu, skrbi za
nenehno tehnološko modernizacijo bolnišnice ter za vrhunsko strokovnost
medicinskega in drugega osebja.
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Slika 7: Logotip Splošne bolnišnice Celje

Vir: Arhiv Splošne bolnišnice Celje, 2011
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4 EMPIRIČNI DEL
4.1 Raziskovalne hipoteze
Z raziskavo smo želeli preveriti naslednje hipoteze:
Hipoteza 1:
Med nadrejenimi in podrejenimi obstaja visoka stopnja zaupanja.
Hipoteza 2:
Visoka stopnja zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi vpliva na dobre
medsebojne odnose.
Hipoteza 3:
Stil vodenja pomembno vpliva na stopnjo zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi.
Hipoteza 4:
Visoka stopnja zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi pozitivno vpliva na
motivacijo zaposlenih.

4.2 Metodologija
4.2.1 Raziskovalne metode
Pri izdelavi magistrskega dela smo v teoretičnem delu zbrali in preučili ter analizirali
domačo in tujo strokovno literaturo. Uporabili smo strokovno literaturo s pomočjo
ključnih besed (zaupanje, vodenje na splošno in v zdravstveni negi, motivacija) in jo
v časovnem obdobju med letoma 2001 in 2013 iskali v domačih in tujih bazah
podatkov. Uporabili smo tudi posamezne članke in internetne strokovne vire.
Raziskava je temeljila na deskriptivno kvantitativni metodi.
Uporabili smo:
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─ metodo deskripcije: na podlagi študija domače in tuje literature smo opisali
zaupanje, proces zaupanja, vrste zaupanja, zaupanje v povezavi z vodenjem,
opisali smo tudi vodenje, značilnosti vodje, stile vodenja, proces vodenja in
dejavnike, ki vplivajo na vodenje, dotaknili smo se tudi medsebojnih odnosov
in odnosov med podrejenimi in nadrejenimi v zdravstveni negi, ugotavljali
smo probleme zaupanja med podrejenimi in nadrejenimi, opisali motivacijo,
kakšna je vloga vodje pri motiviranju, kateri so najučinkovitejši načini
motiviranja ter iskali povezavo med motivacijo in zaupanjem;
─ metodo anketiranja: uporabili smo anketni vprašalnik, ki je vseboval
vprašanja zaprtega tipa. Anketni vprašalnik nam je bil v pomoč, da smo zbrali
podatke, dobili informacije in mišljenja o predmetu raziskave;
─ analitične statistične metode: uporabili smo t-test, regresijsko analizo, izračun
nove spremenljivke in povprečje vseh trditev sklopa. Pri raziskavi smo za
statistično obdelavo podatkov uporabili računalniška programa Microsoft
Office Excel in SPSS.
Osnovo za izdelavo anketnega vprašalnika smo povzeli naslednji literaturi:
─ Možina et al. (2002). Management nova znanja za uspeh. Radovljica:
Didakta.
─ Mihalič, R. (2006). Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič
in partner.
─ Mihalič, R. (2010). Kako motiviram sodelavce: 30 minut za vodenje. Škofja
Loka: Mihalič in partner.
Kot raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz
dveh delov.
Prvi del ankete zajema splošne (demografske) podatke anketirancev (spol, starost,
delovno dobo in stopnjo izobrazbe).
Drugi del ankete predstavlja mnenjski del, ki zajema različna področja v povezavi z
zaupanjem, vodenjem in motivacijo zaposlenih. Mnenjski del ankete vsebuje
vprašanja, ki jih bodo anketirani potrdili z naslednjimi odgovori:
─ sploh se ne strinjam (1),
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─ se ne strinjam (2),
─ se niti ne strinjam, niti strinjam (3),
─ se strinjam (4),
─ popolnoma se strinjam (5).
Mnenjski del anketnega vprašalnika je sestavljen iz petih sklopov:
Prvi sklop mnenjskega dela anketnega vprašalnika (stopnja zaupanja med nadrejenim
in podrejenimi) vsebuje 15 vprašanj.
Drugi sklop mnenjskega dela anketnega vprašalnika (medsebojni odnosi) vsebuje 12
vprašanj.
Tretji sklop mnenjskega dela anketnega vprašalnika (stil vodenja) vsebuje 15
vprašanj.
Četrti sklop mnenjskega dela anketnega vprašalnika (motivacija) vsebuje 9 vprašanj.
Peti sklop mnenjskega dela anketnega vprašalnika (neposredna povezava med
vodenjem, zaupanjem in motivacijo) vsebuje 3 trditve.
Na koncu naloge pa bodo sledili predlogi za izboljšanje zaupanja med nadrejenimi in
podrejenimi.

4.2.2 Raziskovalni vzorec
S pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika zaprtega tipa smo anketirali zaposlene
na različnih oddelkih Splošne bolnišnice Celje. Raziskovalni vzorec je zajemal 120
članov različnih negovalnih timov omenjene zdravstvene organizacije. Vrnjene smo
dobili 104 pravilno izpolnjene vprašalnike. V raziskavo smo vključili člane
negovalnega tima na kirurških in internističnih oddelkih. Raziskava je bila izvedena
v mesecu marcu 2015.

4.2.3 Postopki zbiranja podatkov
V mesecu februarju smo na službo zdravstvene nege Splošne bolnišnice Celje podali
vlogo za izvedbo raziskave. Po njihovi odobritvi in ob zagotavljanju kriterija
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anonimnosti smo izvedli raziskavo na petih oddelkih splošne bolnišnice Celje. Zaradi
lažje organiziranosti in izvedbe raziskave smo se dogovorili z vodji zdravstvene nege
na travmatološkem, kardiološkem, urološkem, nevrološkem in oddelku za bolezni
prebavil za:
─ velikost vzorca anket,
─ razdeljevanje in vračanje anket,
─ zagotavljanje anonimnosti. Anonimnost smo zagotovili z oddajo anketnega
vprašalnika v anketni nabiralnik.
Ugotovitve in rezultate raziskave smo uporabili izključno za namene izdelave
magistrskega dela.
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5 REZULTATI RAZISKAVE
5.1 Zanesljivost vprašalnika
Zanesljivost je lastnost vprašalnika, ki zagotavlja, da bomo ob merjenju na istih
enotah (anketirancih) in z istim vprašalnikom, v dveh različnih časovnih točkah,
dobili enake rezultate. Zanesljivost vprašalnika smo preverjali s pomočjo
Cronbachovega koeficienta α. Da je vprašalnik zanesljiv, lahko govorimo v primeru,
ko ima koeficient vrednost α = 0,7 ali več (Field 2009, 673−675). Nekateri avtorji
omenjajo, da je vprašalnik visoko zanesljiv, ko je α > 0,8, ko je 0,6 < α < 0,8, pa je
srednje zanesljiv (Šifrer, & Bren, 2010).
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Tabela 1: Zanesljivost vprašalnika
Št.
Sklop

trdite Cronbach α

Možno izboljšanje z izločitvijo trditve

v
Sklop 1:
stopnja

15

0,910

12

0,916

zaupanja
Sklop 2:
medsebojni
odnosi

Q15 "Nadrejeni organizira redne mesečne sestanke." (α
= 0,919)
Q26 "Zaposleni se udeležujemo družabnih srečanj
delovne organizacije." (α = 0,927)
Q28 "Nadrejeni pri svojem delu uporablja avtokratičen
vodenja (nam ukazuje pri delu ter o vsem in za vse

Sklop 3: stil
vodenja

odloča sam)." (α = 0,829);
15

0,752

Q29 "Pripomb zaposlenih nadrejeni ne upošteva." (α =
0,804);
Q30 "Nadrejeni je pri svojem delu liberalen (nas pusti
pri miru, da delamo po svoje)." (α = 0,797)

Sklop 4:
motiviranje

9

0,890

podrejenih

Q48 "Pri sestavljanju mesečnega razporeda se nadrejeni
trudi, ter upošteva naše želje." (α = 0,898)
Q15 "Nadrejeni organizira redne mesečne sestanke." (α
= 0,964);
Q26 "Zaposleni se udeležujemo družabnih srečanj
delovne organizacije." (α = 0,964);
Q28 "Nadrejeni pri svojem delu uporablja avtokratičen

Skupaj
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0,963

vodenja (nam ukazuje pri delu ter o vsem in za vse
odloča sam)." (α = 0,968);
Q29 "Pripomb zaposlenih nadrejeni ne upošteva." (α =
0,966);
Q30 "Nadrejeni je pri svojem delu liberalen (nas pusti
pri miru, da delamo po svoje)." (α = 0,966)
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Vsi sklopi imajo Cronbach α večji od 0,7, torej so zanesljivi. Najbolj zanesljiv je
sklop 2 − medsebojni odnosi (α = 0,916), najmanj pa sklop 3 – stil vodenja (α =
0,752). Skupna zanesljivost vprašalnika je α = 0,963. V vseh sklopih bi z izločitvijo
ene ali več trditev lahko izboljšali zanesljivost, vendar se nam to ni zdelo potrebno,
saj je zanesljivost sklopov že dovolj visoka (tabela 1).

5.2 Opis vzorca
V raziskavi so sodelovali 104 anketiranci, od tega je bilo 81,7 % žensk in 18,3 %
moških.
Graf 1: Starost

Največ anketirancev je bilo starih od 31 do 40 let (46,2 %), sledijo stari od 21 do 30
let (22,1 %) (graf 1).
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Graf 2: Izobrazba

Nekaj več kot polovica (53,8 %) anketirancev ima dokončano srednjo šolo, sledijo
tisti z visoko izobrazbo (38,5 %) (graf 2).
Graf 3: Delovna doba

Največ anketirancev ima od 11 do 20 let delovne dobe (39,4 %), sledijo tisti, ki je
imajo od 6 do 10 let (17,3 %) (graf 3).
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5.3 Vsebinska analiza
Vsebinski del anketnega vprašalnika je sestavljalo pet sklopov. V prvih štirih sklopih
so anketiranci ocenjevali svoje strinjanje z danimi trditvami na lestvici od 1 (sploh se
ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Anketiranci so ocenjevali strinjanje s
trditvami o stopnji zaupanja, medsebojnih odnosih, stilu vodenja ter motiviranju
podrejenih iz strani nadrejenega. V zadnjem, petem sklopu pa smo anketirance
spraševali o povezavi med vodenjem, zaupanjem v nadrejenega in motivacijo
zaposlenih z delom.

5.3.1 Stopnja zaupanja
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Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev spremenljivk prvega sklopa (v %)

PRVI SKLOP

Se niti
Sploh
ne
Se ne
Se
Popolnoma
se ne
strinjam,
Skupaj
strinjam
strinjam se strinjam
strinjam
niti
strinjam

Q1 Med zaposlenimi v našem
oddelku in nadrejenim vlada
medsebojno zaupanje.

1,0

2,9

17,3

61,5

17,3

100,0

Q2 Nadrejeni nam zaupa
naloge, ki ustrezajo naši
strokovnosti.

1,0

3,8

13,5

45,2

36,5

100,0

Q3 Pri postavljanju ciljev
poleg nadrejenega sodelujemo
tudi zaposleni.

3,8

8,7

28,8

41,3

17,3

100,0

1,0

3,8

18,3

42,3

34,6

100,0

1,9

5,8

26,2

44,7

21,4

100,0

0,0

4,8

12,5

47,1

35,6

100,0

Q7 Kadar imamo zaposleni
osebne probleme, jih lahko
odkrito zaupamo nadrejenemu.

1,0

3,8

17,3

38,5

39,4

100,0

Q8 Bolj kot zaupamo
nadrejenemu, boljše
sodelujemo z njim.

0,0

1,9

13,5

39,4

45,2

100,0

Q9 Bolj kot zaupamo
nadrejenemu, lažje mu
izrečemo kritiko.

1,9

5,8

13,6

41,7

36,9

100,0

3,8

6,7

19,2

47,1

23,1

100,0

1,0

2,9

14,4

35,6

46,2

100,0

0,0

3,8

4,8

41,3

50,0

100,0

Q4 Strokovnost in
odgovornost vsakogar sta
jasno opredeljeni.
Q5 Nadrejeni rešuje probleme
z zaposlenimi z dogovarjanjem
in upoštevanjem mnenja
zaposlenih.
Q6 Nadrejenemu lahko
zaupamo svoje strokovne
zamisli.

Q10 Nadrejeni govori
optimistično o prihodnosti.
Q11 Iskren in odkrit pogovor
med nadrejenim in
zaposlenimi izboljšuje
zaupanje.
Q12 Motivacija pri delu
izboljšuje zaupanje v
nadrejenega.
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Q13 Naš nadrejeni poudarja
pomembnost skupnega cilja
oddelka.
Q14 Nadrejeni ima
profesionalen odnos do
zaposlenih.
Q15 Nadrejeni organizira
redne mesečne sestanke.

2,9

2,9

12,5

42,3

39,4

100,0

1,0

4,8

11,5

41,3

41,3

100,0

4,8

6,7

14,4

24,0

50,0

100,0

Anketiranci so se v največji meri popolnoma strinjali s trditvami, da lahko osebne
probleme odkrito zaupajo nadrejenemu (39,4 %), da boljše zaupanje nadrejenemu
vpliva na boljše sodelovanje z njim (45,2 %), da iskren in odkrit pogovor med
nadrejenim in zaposlenimi izboljšuje zaupanje (46,2 %), da motivacija pri delu
izboljšuje zaupanje v nadrejenega (50,0 %) ter da nadrejeni organizira redne mesečne
sestanke (50,0 %). Za trditev, da ima nadrejeni profesionalen odnos do zaposlenih, so
anketiranci v enaki meri ocenili, da se z njo strinjajo (41,3 %) oz. popolnoma
strinjajo (41,3 %). Pri vseh ostalih trditvah so anketiranci v največji meri izbrali
odgovor, da se strinjajo (tabela 2).
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Graf 4: Povprečno strinjanje s trditvami prvega sklopa (stopnja zaupanja)

Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo, da motivacija pri delu izboljšuje
zaupanje v nadrejenega (M1 = 4,4), bolj kot zaupajo nadrejenemu, boljše sodelujejo z
njim (M = 4,3), da iskren in odkrit pogovor med nadrejenim in zaposlenimi
izboljšuje zaupanje (M = 4,2) ter da ima nadrejeni profesionalen odnos do zaposlenih
(M = 4,2). V povprečju se najmanj strinjajo, da nadrejeni govori optimistično o
prihodnosti (M = 3,8), da nadrejeni rešuje probleme z zaposlenimi z dogovarjanjem
in upoštevanjem mnenja zaposlenih (M = 3,8) ter da pri postavljanju ciljev poleg
nadrejenega sodelujejo tudi zaposleni (M = 3,6). Rdeča črta na grafikonu predstavlja
povprečno strinjanje z vsemi trditvami tega sklopa (M = 4,1) (graf 4).

1

Aritmetična sredina.
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5.3.2 Medsebojni odnosi
Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev spremenljivk drugega sklopa (v %)

DRUGI SKLOP

Q16 Medsebojni odnosi med
zaposlenimi in nadrejenim so
dobri.
Q17 Medsebojni odnosi med
zaposlenimi in nadrejenim
pomembno vplivajo na
kakovost in rezultate dela v
našem oddelku.
Q18 V našem oddelku poteka
med zaposlenimi in nadrejenim
iskrena in odprta komunikacija.
Q19 Med zaposlenimi in
nadrejenim ni tekmovalnosti,
ampak sodelovanje.
Q20 Reševanje konfliktnih
situacij na našem oddelku
poteka na primeren način
(konstruktivna kritika).
Q21 Nadrejeni veliko
pripomore k dobremu vzdušju
v kolektivu.
Q22 Nadrejeni nas na sestankih
redno seznanja o delu in
rezultatih dela.
Q23 Zaposleni se pogovarjamo
z nadrejenim sproščeno in
prijateljsko.
Q24 Nadrejeni nas pohvali za
dosežen uspeh.
Q25 Zaposleni lahko odkrito
izražamo svoje občutke in
skrbi, povezane z delom oz. z
odnosi v kolektivu.
Q26 Zaposleni se udeležujemo
družabnih srečanj delovne
organizacije.
Q27 Nadrejeni v našem
oddelku ceni dobro opravljeno
delo.

Se niti
Sploh
ne
Se ne
Se
Popolnoma
se ne
strinjam,
Skupaj
strinjam
strinjam se strinjam
strinjam
niti
strinjam
0,0

1,9

16,3

58,7

23,1

100,0

0,0

0,0

10,6

47,1

42,3

100,0

2,9

4,8

25,0

50,0

17,3

100,0

3,8

1,9

26,9

44,2

23,1

100,0

4,8

5,8

24,0

47,1

18,3

100,0

1,0

5,8

20,2

36,5

36,5

100,0

1,9

2,9

11,7

35,0

48,5

100,0

0,0

4,9

22,3

42,7

30,1

100,0

4,8

8,7

12,5

44,2

29,8

100,0

1,0

5,8

26,2

42,7

24,3

100,0

11,5

11,5

26,9

33,7

16,3

100,0

2,9

6,7

13,5

44,2

32,7

100,0
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S trditvijo, da nadrejeni na sestankih redno seznanja podrejene o delu in rezultatih
dela, so se anketiranci v največji meri popolnoma strinjali (48,5 %), s trditvijo, da
nadrejeni veliko pripomore k dobremu vzdušju v kolektivu, so se v enaki meri
strinjali (36,5 %) oz. popolnoma strinjali (36,5 %), z vsemi ostalimi trditvami pa so
se v največji meri strinjali (tabela 3).
Graf 5: Povprečno strinjanje s trditvami drugega sklopa (medsebojni odnosi)

Anketiranci so se v povprečju najbolj strinjali, da medsebojni odnosi med
zaposlenimi in nadrejenim pomembno vplivajo na kakovost in rezultate dela (M =
4,3) ter da jih nadrejeni na sestankih redno seznanja o delu in rezultatih dela (M =
4,3). Najmanj pa so se strinjali, da v njihovem oddelku poteka med zaposlenimi in
nadrejenim iskrena in odprta komunikacija (M = 3,7), da reševanje konfliktnih
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situacij na njihovem oddelku poteka na primeren način (M = 3,7) ter da se zaposleni
udeležujejo družabnih srečanj delovne organizacije (M = 3,3). Rdeča črta na
grafikonu predstavlja povprečno strinjanje z vsemi trditvami tega sklopa (M = 3,9)
(graf 5).
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5.3.3 Stil vodenja
Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev spremenljivk tretjega sklopa (v %)

TRETJI SKLOP

Q28 Nadrejeni pri svojem delu
uporablja avtokratičen vodenja
(nam ukazuje pri delu ter o
vsem in za vse odloča sam).
Q29 Pripomb zaposlenih
nadrejeni ne upošteva.
Q30 Nadrejeni je pri svojem
delu liberalen (nas pusti pri
miru, da delamo po svoje).
Q31 Pri svojem delu nadrejeni
uporablja demokratičen način
vodenja (se posvetuje z
zaposlenimi).
Q32 Nadrejeni upošteva
predloge zaposlenih o
izboljšavi dela.
Q33 Pri opravljanju dela smo
zaposleni samostojni.
Q34 Zaposleni upoštevamo
našega nadrejenega.
Q35 Nadrejeni upošteva želje
zaposlenih.
Q36 V vlogi vodje je nadrejeni
vztrajen in odločen.
Q37 Nadrejeni se trudi
ohranjati dobre medsebojne
odnose.
Q38 Nadrejeni nas vodi v
prijateljskem in sproščenem
vzdušju.
Q39 Naš nadrejeni se drži
dogovorov in odloča v korist
zaposlenih.
Q40 Pri opravljanju dela nam je
nadrejeni v veliko pomoč.
Q41 Pri načrtovanju in razvoju
kariere nas nadrejeni podpira.

Se niti
Sploh
ne
Se ne
Se
Popolnoma
se ne
strinjam,
Skupaj
strinjam
strinjam se strinjam
strinjam
niti
strinjam
61,5

20,2

5,8

9,6

2,9

100,0

54,4

34,0

6,8

4,9

0,0

100,0

42,3

34,6

15,4

6,7

1,0

100,0

3,8

12,5

9,6

51,0

23,1

100,0

1,0

4,8

20,2

53,8

20,2

100,0

0,0

1,9

14,4

64,4

19,2

100,0

0,0

0,0

7,7

54,8

37,5

100,0

1,0

2,9

18,3

59,6

18,3

100,0

0,0

1,9

7,7

54,8

35,6

100,0

0,0

2,9

12,5

46,2

38,5

100,0

0,0

3,8

21,2

49,0

26,0

100,0

0,0

1,9

21,2

55,8

21,2

100,0

1,9

7,7

15,4

49,0

26,0

100,0

2,9

5,8

23,1

45,2

23,1

100,0
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Q42 Nadrejeni pri odločanju
sodeluje s podrejenimi.

0,0

3,8

19,2

52,9

24,0

100,0

Anketiranci so za trditev, da nadrejeni pri svojem delu uporablja avtokratičen način
vodenja, v največji meri odgovorili, da se s tem sploh ne strinjajo (61,5 %), enako
tudi za trditvi, da pripomb zaposlenih nadrejeni ne upošteva (54,4 %) in da je
nadrejeni pri svojem delu liberalen (42,3 %). Za vse ostale trditve so v največji meri
odgovorili, da se z njimi strinjajo (tabela 4).
Graf 6: Povprečno strinjanje s trditvami tretjega sklopa (stil vodenja)

V povprečju se anketiranci, ki so bili vključeni v raziskavo na travmatološkem,
urološkem, nevrološkem, kardiološkem in oddelku za bolezni prebavil, najbolj
strinjajo, da zaposleni upoštevajo nadrejenega (M = 4,3), da je nadrejeni v vlogi
vodje vztrajen in odločen (M = 4,2) ter da se nadrejeni trudi ohranjati dobre
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medsebojne odnose (M = 4,2). Najmanj pa se v povprečju strinjajo, da je nadrejeni
pri svojem delu liberalen (M = 1,9), da uporablja avtokratičen način vodenja (M =
1,7) ter da ne upošteva pripomb zaposlenih (M = 1,6). Rdeča črta na grafikonu
predstavlja povprečno strinjanje z vsemi trditvami tega sklopa (M = 3,5) (graf 6).

5.3.4 Motiviranje podrejenih
Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev spremenljivk četrtega sklopa (v %)

ČETRTI SKLOP

Q43 Nadrejeni nas motivira za
delo
Q44 Naš nadrejeni uporablja
pohvale.
Q45 Nadrejeni nam dodeljuje
pomembne naloge in projekte.
Q46 Za opravljanje dela nas
nadrejeni spodbuja, opogumlja
in navdihuje.
Q47 Nadrejeni redno izvaja
motivacijske govore.

Se niti
Sploh
ne
Se ne
Se
Popolnoma
se ne
strinjam,
Skupaj
strinjam
strinjam se strinjam
strinjam
niti
strinjam
1,9

2,9

15,4

54,8

25,0

100,0

6,7

10,6

13,5

50,0

19,2

100,0
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10,6

42,3
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Q48 Pri sestavljanju mesečnega
razporeda se nadrejeni trudi, ter
upošteva naše želje.
Q49 Nadrejeni zagotavlja
lasten pozitiven zgled.
Q50 Nadrejeni skrbi za
pravično udeležbo na
izobraževanjih.
Q51 Nadrejeni prenaša znanje
in veščine na zaposlene.

S trditvijo, da se pri sestavljanju mesečnega razporeda nadrejeni trudi in upošteva
želje podrejenih, se anketiranci v največji meri popolnoma strinjajo (58,7 %), s
trditvijo, da nadrejeni prenaša znanje in veščine na zaposlene, pa se v enaki meri
strinjajo (42,3 %) oz. popolnoma strinjajo (42,3 %). Z vsemi ostalimi trditvami se v
največji meri strinjajo (tabela 5).
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Graf 7: Povprečno strinjanje s trditvami četrtega sklopa (motiviranje
podrejenih)

Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo, da nadrejeni pri sestavljanju mesečnega
razporeda upošteva njihove želje (M = 4,5), da na zaposlene prenaša znanje in
veščine (M = 4,2) ter da nadrejeni zagotavlja lasten pozitiven zgled (M = 4,2).
Najmanj pa se v povprečju strinjajo, da jim nadrejeni dodeljuje pomembne naloge in
projekte (M = 3,5) in da redno izvaja motivacijske govore (M = 3,2). Rdeča črta na
grafikonu predstavlja povprečno strinjanje z vsem trditvami tega sklopa (M = 3,9)
(graf 7).
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5.3.5 Povezava med vodenjem, zaupanjem v nadrejenega in motivacijo
zaposlenih
Graf 8: Povezava med vodenjem, zaupanjem v nadrejenega in motivacijo
zaposlenih

Večina (87,3 %) anketirancev je mnenja, da obstaja velika medsebojna soodvisnost
med vodenjem, zaupanjem v nadrejenega in motivacijo zaposlenih z delom (graf 8).

5.4 Oblikovanje novih spremenljivk
Iz štirih sklopov smo želeli oblikovati nove spremenljivke, po vsako za en sklop.
Želeli smo dobiti spremenljivke stopnja zaupanja, medsebojni odnosi, stil vodenja in
motiviranje podrejenih. Za oblikovanje novih spremenljivk smo nameravali uporabiti
faktorsko analizo, pri kateri združujemo spremenljivke in namesto njih uvedemo
faktorje, ki pojasnijo čim večji delež celotne variance ter tako zmanjšamo število
spremenljivk. Najprej moramo določiti spremenljivke in analizirati odvisnost med
njimi, nato določimo število faktorjev, na koncu pa jih še vsebinsko poimenujemo
(Bastič, 2006). Za izvedbo faktorske analize morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
vzorec mora biti dovolj velik, vsaj 10- do 15-krat večji od števila spremenljivk,
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podatki morajo biti porazdeljeni normalno, med spremenljivkami ne sme biti
multikolinearnosti, zato mora biti determinanta večja od 0,00001; v nasprotnem
primeru poskušamo izločiti spremenljivke, ki preveč (r > 0,9) ali premalo (r < 0,1)
korelirajo (Field, 2009).
V našem primeru pri večini sklopov nastane težava že pri velikosti vzorca. Le-ta bi
moral biti 10- do 15-krat večji od števila spremenljivk. Pri nas pa je N = 104,
spremenljivk od prvega do tretjega sklopa pa od 12 do 15. Dovolj velik vzorec je le
pri četrtem sklopu, ki vsebuje 9 spremenljivk.
Odločili smo se, da bomo nove spremenljivke oblikovali kot povprečje vseh trditev
sklopa. Primer enačbe za prvi sklop je:
stopnja zaupanja
=

Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10+Q11+Q12+Q13+Q14+Q15
15

Tabela 6: Opisna statistika za nove spremenljivke

Nove spremenljivke
Stopnja zaupanja (1.
sklop)
Medsebojni odnosi (2.
sklop)
Stil vodenja (3. sklop)
Motiviranje podrejenih
(4. sklop)

N

Min Max

M

s.o.

Asimetričnost

Sploščenost

104 2,3

5,0

4,1

0,6

-0,604

0,140

104 2,2

5,0

3,9

0,7

-0,494

-0,008

104 2,5

4,3

3,5

0,4

-0,429

0,053

104 2,0

5,0

3,9

0,7

-0,596

0,204

V povprečju je najvišjo vrednost dosegla spremenljivka stopnja zaupanja (M = 4,1),
najnižjo pa stil vodenja (M = 3,5). Najnižja minimalna vrednost je bila pri
motiviranju zaposlenih (min = 2,0), le spremenljivka stil vodenja je imela
maksimalno vrednost manjšo od 5 (max. = 4,3). Vse spremenljivke imajo koeficienta
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asimetričnosti in sploščenosti na intervalu [-1, 1], torej lahko rečemo, da so približno
normalno porazdeljene (tabela 6).
Novo oblikovane spremenljivke smo v nadaljevanju uporabili za testiranje hipotez.

5.5 Testiranje hipotez
5.5.1 Uporabljene metode
T-test za odvisni vzorec uporabimo, ko želimo preveriti, ali je povprečna vrednost
ene spremenljivke različna (manjša/večja) od hipotetične povprečne vrednosti
(Kropivnik, Kogovšek, & Gnidovec, 2006).
Regresijsko analizo smo uporabili za preverjanje, ali obstajajo linearne vzročne
povezanosti med odvisno ter eno neodvisno spremenljivko. Z regresijsko analizo
izračunamo statistično značilnost ter moč povezanosti, nato pa s pomočjo ene ali več
neodvisnih spremenljivk napovedujemo vrednost odvisne spremenljivke. Splošna
oblika multiple regresijske enačbe je Y=b0 + b1X1 + b2X2 + … + bmXm + e, kjer
b0 predstavlja regresijsko konstanto, b1–bm so regresijski koeficienti, X1–Xm, so
neodvisne spremenljivke, e pa slučajni odklon (Kropivnik, Kogovšek, & Gnidovec,
2006).

5.5.2 Hipoteza 1
H1: Med nadrejenimi in podrejenimi obstaja visoka stopnja zaupanja.
Za preverjanje hipoteze smo uporabili novo spremenljivko »stopnja zaupanja«. S ttestom za en vzorec smo preverjali, ali je povprečna vrednost spremenljivke večja od
3,5 (spremenljivka lahko zavzame vrednosti od 1,00 – 1,49 = 1; 1,50 – 2,49 = 2; 2,50
– 3,49 = 3; 3,50 – 4,49 = 4; 4,50 – 5,00 = 5), kar pomeni strinjanje.
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Tabela 7: T-test za hipotezo H1

Stopnja
zaupanja

M

s.o.

t2

sig3

4,1

0,6

9,447

0,000

Ugotovili smo, da je povprečna vrednost spremenljivke M = 4,1. Razlika s
primerjano vrednostjo 3,5 je statistično značilna (t = 9,447, α = 0,000) (tabela 7).
Velja torej, da obstaja visoka stopnja zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi, zato
lahko hipotezo H1 potrdimo.

5.5.3 Hipoteza 2
H2: Zaupanje med nadrejenimi in podrejenimi vpliva na dobre medsebojne
odnose.
Za analizo smo uporabili novi spremenljivki stopnja zaupanja in medsebojni odnosi,
hipotezo smo preverjali z regresijsko analizo.
Tabela 8: Povzetek regresijskega modela za H2
Model

R

R2

Popravljeni R2

Standardna
napaka ocene

1

0,802a

0,643

0,639

0,40309

a. Napovedna spr.: (Konstanta), stopnja_zaupanja stopnja zaupanja (1. sklop)
Ugotovili smo, da z zaupanjem pojasnimo 64,3 % variabilnosti spremenljivke
medsebojni odnosi (tabela 8).
Regresijski model je statistično značilen (F = 183,425, α = 0,000).

2
3

Vrednost t-testa.
Statistična značilnost (α).
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Tabela 9: Regresijski koeficienti za H2
Nestandardizirani Standardizirani
koeficienti

koeficienti

Stand.
Model

B

napaka

Beta

t

Sig.

1 (Konstanta)

,259

,272

,955 ,342

,898

,066

,802 13,543 ,000

stopnja_zaupanja
stopnja zaupanja (1.
sklop)
a. Odvisna spremenljivka: zaupanje_medsebojni_odnosi zaupanje in
medsebojni odnosi (2. sklop)

Regresijska enačba je:
medsebojni odnosi = 0,259 + 0,898 * stopnja zaupanja
Stopnja zaupanja ima pozitiven in statistično značilen (α = 0,000) vpliv na
medsebojne odnose (tabela 9).
Višja stopnja zaupanja torej vpliva na boljše medsebojne odnose, zato lahko hipotezo
H2 potrdimo.

5.5.4 Hipoteza 3
H3: Stil vodenja pomembno vpliva na stopnjo zaupanja med nadrejenimi in
podrejenimi.
Za preverjanje hipoteze smo uporabili novi spremenljivki stopnja zaupanja in stil
vodenja, za analizo smo uporabili regresijsko analizo.
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Tabela 10: Povzetek regresijskega modela za H3
Model

R2

R

Popravljeni R2

Standardna
napaka ocene

0,796a

1

0,634

0,630

0,36447

a. Napovedna spr.: (Konstanta), stil_vodenja stil vodenja (3. sklop)

Ugotovili smo, da s stilom vodenja pojasnimo 63,4 % variabilnosti spremenljivke
stopnja zaupanja (tabela 10).
Regresijski model je statistično značilen (F = 176,481, α = 0,000).
Tabela 11: Regresijski koeficienti za H3
Model

Nestandardizirani Standardizirani t
koeficienti

koeficienti

B

Beta

Stand.

Sig.

napaka
1 (Konstanta)
stil_vodenja stil

-,240

,325

1,212

,091

,796

-,737

,463

13,285

,000

vodenja (3.
sklop)
a. Odvisna spremenljivka: stopnja_zaupanja stopnja zaupanja (1. sklop)
Regresijska enačba je:
stopnja zaupanja = –0,240 + 1,212 * stil vodenja
Stil vodenja ima pozitiven in statistično značilen (α = 0,000) vpliv na stopnjo
zaupanja (tabela 11).
Boljši stil vodenja vpliva na večje zaupanje, zato lahko hipotezo H3 potrdimo.
66

5.5.5 Hipoteza 4
H4: Visoka stopnja zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi pozitivno vpliva na
motivacijo zaposlenih.
Za preverjanje hipoteze H4 smo uporabili novo spremenljivko motiviranje
podrejenih in t-test za en vzorec. Tako kot pri hipotezi H1, smo tudi tokrat preverjali,
ali je povprečna vrednost te spremenljivke večja od 3,5, kar pomeni, da se
anketiranci strinjajo, da jih nadrejeni motivira.
Tabela 12: T-test za hipotezo H4

Motiviranje podrejenih

M

s.o.

t

sig

3,9

0,7

5,438

0,000

Povprečna vrednost spremenljivke je M = 3,9, razlika s primerjano vrednostjo (3,5)
je statistično značilna (t = 5,438, α = 0,000) (Tabela 12 12).
Anketiranci se torej strinjajo, da jih nadrejeni motivira za opravljanje dela, zato lahko
hipotezo H4 potrdimo.
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6 RAZPRAVA
V Splošni bolnišnici Celje je bila izvedena raziskava o vplivu zaupanja na vodenje v
zdravstveni negi na travmatološkem, kardiološkem, urološkem, nevrološkem
oddelku ter oddelku za bolezni prebavil. V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako
zaposleni v zdravstveni negi zaupajo svojim nadrejenim, če lahko stopnja zaupanja
med nadrejenimi in podrejenimi vpliva na dobre medsebojne odnose, kakšen stil
vodenja uporablja nadrejeni ter kako nadrejeni motivira zaposlene v zdravstveni negi
za opravljanje dela.
V raziskavi so sodelovali 104 anketiranci, od tega 81,7 % žensk. Največ jih je bilo v
starosti od 31 do 40 let (46,2 %), sledijo tisti iz starostne skupine 21 do 30 let (22,1
%). Nekaj več kot polovica (53,8 %) anketirancev ima srednješolsko izobrazbo,
največ anketirancev ima od 11 do 20 let delovne dobe (39,4 %).
Ocena anketirancev je, da je stopnja zaupanja v nadrejenega visoka. Anketiranci so
se v sklopu stopnja zaupanja v povprečju najbolj strinjali, da motivacija pri delu
izboljšuje zaupanje v nadrejenega (M = 4,4) ter da bolj kot zaupamo nadrejenemu,
boljše sodelujemo z njim (M = 4,3). Najmanj pa so se strinjali, da njihov nadrejeni
govori optimistično o prihodnosti (M = 3,8), da nadrejeni rešuje probleme z
zaposlenimi z dogovarjanjem in upoštevanjem mnenja zaposlenih (M = 3,8) ter da
pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujejo tudi zaposleni (M = 3,6).
V sklopu medsebojni odnosi so se anketiranci najbolj strinjali, da medsebojni odnosi
med zaposlenimi in nadrejenim pomembno vplivajo na kakovost in rezultate dela v
oddelku (M = 4,3) ter da jih nadrejeni na sestankih redno seznanja o delu in
rezultatih dela (M = 4,3). Anketiranci so se v povprečju najmanj strinjali s trditvami,
da v njihovem oddelku poteka med zaposlenimi in nadrejenim iskrena in odprta
komunikacija (M = 3,7), da reševanje konfliktnih situacij na našem oddelku poteka
na primeren način (M = 3,7) ter da se zaposleni udeležujejo družabnih srečanj
delovne organizacije (M = 3,3).
V sklopu stil vodenja so se anketiranci na oddelkih, ki so bili vključeni v raziskavo v
povprečju najbolj strinjali, da zaposleni upoštevajo nadrejenega (M = 4,3), da je
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nadrejeni v vlogi vodje vztrajen in odločen (M = 4,2) ter da se nadrejeni trudi
ohranjati dobre medsebojne odnose (M = 4,2). Anketiranci so se najmanj strinjali, da
je nadrejeni pri svojem delu liberalen (M = 1,9), da uporablja avtokratičen način
vodenja (M = 1,7) ter da ne upošteva pripomb zaposlenih (M = 1,6).
V sklopu motiviranje podrejenih pa so se anketiranci v povprečju najbolj strinjali, da
nadrejeni pri sestavljanju mesečnega razporeda upošteva želje (M = 4,5), da prenaša
znanje in veščine na zaposlene (M = 4,2) in da zagotavlja lasten pozitiven zgled (M =
4,2), najmanj pa so se strinjali, da jim nadrejeni dodeljuje pomembne naloge in
projekte (M = 3,5) ter da redno izvaja motivacijske govore (M = 3,2).
Anketiranci so mnenja, da obstaja velika medsebojna soodvisnost vodenja, zaupanja
v nadrejenega in motivacijo zaposlenih (87,3 %).
V nalogi smo si postavili štiri hipoteze. S hipotezo H1 smo predvidevali, da med
nadrejenimi in podrejenimi obstaja veliko zaupanje. Preverjali smo, ali je vrednost
spremenljivke stopnja zaupanja večja od 3,5, kar je meja, ki pomeni strinjanje s
trditvami o zaupanju med nadrejenimi in podrejenimi. Ugotovili smo, da je
povprečna vrednost te spremenljivke M = 4,1, razlike so statistično značilne (t =
9,447, α = 0,000), zato smo hipotezo H1 potrdili. V drugi hipotezi smo preverjali, ali
zaupanje med nadrejenimi in podrejenimi vpliva na dobre medsebojne odnose. Z
regresijsko analizo smo ugotovili, da s stopnjo zaupanja pojasnimo 64,3 %
variabilnosti spremenljivke medsebojni odnosi. Regresijski koeficient je pozitiven in
ima statistično značilen vpliv (α = 0,000); hipotezo H2 smo potrdili. Tudi hipotezo
H3 smo preverjali z regresijsko analizo, in sicer smo predvidevali, da stil vodenja
vpliva na stopnjo zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi. Ugotovili smo, da s
stilom vodenja pojasnimo 63,4 % variabilnosti spremenljivke stopnja zaupanja;
regresijski koeficient je pozitiven in ima statistično značilne vpliv (α = 0,000). Tudi
hipotezo H3 smo torej lahko potrdili. Pri zadnji hipotezi pa smo predvidevali, da
visoka stopnja zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi pozitivno vpliva na
motivacijo zaposlenih. Tako kot pri H1 smo tudi pri H4 za analizo uporabili t-test za
en vzorec, pri čemer smo kot hipotetično povprečje prav tako vzeli vrednost 3,5.
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Povprečna vrednost spremenljivke motiviranje podrejenih je M = 3,9, razlika je
statistično značilna (t = 5,438, α = 0,000), zato smo tudi hipotezo H4 potrdili.
Zaposleni v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje ocenjujejo stopnjo zaupanja v
nadrejenega kot visoko, kar je pokazatelj dobrega vzdušja, zadovoljstva in dobrih
medsebojnih odnosov med zaposlenimi.
Torej je obstoječe stanje v organizaciji glede stopnje zaupanja v nadrejenega dobro,
še vedno se pa najde prostor za izboljšanje zaupanja med narejenimi in podrejenimi.
Predlogi izboljšav:
Dobra in redna komunikacija med nadrejenimi in podrejenimi je pomemben del
vsake delovne organizacije. Način komunikacije med njimi pa mora biti jasen, dober
in razumljiv. Vsaka pohvala je dobrodošla, saj pomaga ljudem odkriti njihove
prednosti, prav tako pa lahko ima tudi graja pozitiven učinek. Nadrejeni bi morali z
večjim optimizmom gledati v prihodnost organizacije in govoriti optimistično o
prihodnosti svojim zaposlenim. Morda tudi njim manjka več informacij o vseh
vidikih dogajanja v organizaciji, za kar je odgovorno vodstvo organizacije.
Tudi mnenja podrejenih je treba upoštevati, saj si nadrejeni ne sme privoščiti
zatiskanja oči pred problemi, interesi, željami in potrebami podrejenih. Zato so
potrebni osebni pogovori s podrejenimi, redni mesečni sestanki o tekoči
problematiki, postavljanje skupnih ciljev oddelka ter organiziranje delavnic na temo
komuniciranja.
Večje zavzemanje nadrejenih za odkritje vzrokov konfliktnih situacij in takojšna
odprava nastalih konfliktov. Vse konfliktne situacije, ki negativno vplivajo na
medsebojne odnose, je treba čim prej speljati v pozitivno smer.
Delovna organizacija naj čim večkrat organizira družabna srečanja, kot so
spomladanski izlet, pohodi, zabave (novoletna), pikniki (kostanjev), različna športna
srečanja, tedenska rekreacija za zaposlene (telovadba); tako se bodo zaposleni med
seboj bolje spoznali, kar bo pripomoglo k boljši komunikaciji, zaposleni bodo imeli
občutek, da pripadajo organizaciji, in spodbudilo se bo medsebojno zaupanje.
Delovna organizacija naj tudi uvede delavnice na temo obvladovanje stresa v službi
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in delavnice na temo tehnike sproščanja, kar bo pripomoglo k izboljšanju zdravega
načina življenja.
Nadrejeni bi moral poslušati in upoštevati pripombe zaposlenih in biti pozoren, kaj
mu želijo zaposleni povedati ter jih za dober predlog pohvaliti.
Nadrejeni bi morali večkrat dodeljevati naloge in projekte podrejenim. Na skupnem
sestanku bi nadrejeni podal cilj projekta, dodelil naloge podrejenim in do naslednjega
sestanka pričakoval rešitve. Na ta način bi bili podrejeni bolj motivirani, ker bi bili
njihovi predlogi upoštevani, oni bi se počutili koristni za organizacijo, na tak način
pa bi se krepilo medsebojno zaupanje.
V anketi smo ugotovili, da nadrejeni premalo izvajajo motivacijske govore. Vodja bi
moral vsaj enkrat letno pripraviti daljši motivacijski govor in vsaj enkrat mesečno
krajšega za zaposlene. Z motivacijskim govorom bi vodja zaposlenimi predstavil
zastavljene cilje in načrte, jih spodbudil in jim dal nov zagon in navdih za nadaljnje
uspešno delo ter karierni in osebni razvoj. Nadrejeni bi moral poudariti njegovo
zaupanje v zaposlene in dosežke delovne organizacije.
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7

SKLEP

Danes si vsak nadrejeni želi imeti veliko mero zaupanja med zaposlenimi. Pridobiti
si zaupanje od zaposlenih je včasih težje, kot si mislimo. Vendar pa mora vodja
najprej zaupati samemu sebi in biti zgled drugim, kajti šele takrat zaupa tudi drugim
ter je sam vreden zaupanja. Prav pa je, da zaupa podrejenim tudi takrat, kadar
podrejeni stori kakšno napako. Saj rek, da se na napakah učimo še vedno drži. Če je
nadrejeni usmerjen k napredku in si prizadeva za dobro medsebojno sodelovanje je
zaupanje med njim in podrejenimi drugačno, kot pa če se poslužuje ukazovalnega
nastopa.
V slovenskem prostoru veliko raziskav kaže, da je v delovnih organizacijah prisotna
kriza zaupanja. Zaposleni so drug do drugega nezaupljivi, cinični, svojih idej in znanj
pa si ne zaupajo. Nadrejeni ne zaupajo svojim podrejenim, saj med njimi primanjkuje
iskrene in odkrite komunikacije, ki pa temelji na medsebojnem sodelovanju.
Posledice tega pa se kažejo v tem, da je vsak dan izgubljen za spoznavanje drug
drugega, za izgraditev dobrih medsebojnih odnosov, ki so osnova za pridobitev
zaupanja, in posledično večjih poslovnih uspehov. Dobro zaupanje se gradi počasi, s
pozornim poslušanjem, postavljanjem vprašanj in odgovornim ravnanjem. Izguba
zaupanja pa lahko predstavlja za delovno organizacijo nikoli povrnjen strošek
(Poslovni bazar, 2010).
Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, če lahko stopnja zaupanja med nadrejenimi in
podrejenimi vpliva na vodenje v zdravstveni negi.
S pomočjo raziskave smo prišli do ugotovitve, da je stopnja zaupanja med
nadrejenimi in podrejenimi v Splošni bolnišnici Celje visoka in dobro vpliva na
vodenje v zdravstveni negi, saj motivacija pri delu izboljšuje zaupanje v nadrejenega
ter bolj kot zaupamo nadrejenemu boljše sodelujemo z njim. Ugotovili smo tudi, da
se zaupanje, kadar steče med nadrejenim in podrejenim iskren in odkrit pogovor,
izboljša. Zaupanje se tudi izboljša, če ima nadrejeni profesionalen odnos do
zaposlenih.

72

V magistrski nalogi smo si postavili štiri hipoteze. Prva hipoteza se nanaša na to, da
med nadrejenimi in podrejenimi obstaja veliko zaupanje. Hipotezo smo potrdili.
Ugotovili smo, da je zaupanje veliko, ker nadrejeni in podrejeni dobro sodelujejo. Če
ni zaupanja kot podlage, so vsa prizadevanja za podjetniško kulturo in motivacijo
zaman.
Drugo hipotezo v nalogi smo prav tako potrdili. Nanaša se na to, da visoka stopnja
zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi vpliva na dobre medsebojne odnose. Dobri
in korektni medsebojni odnosi prinašajo organizaciji uspeh, odličnost in več kot
želeno nagrado – zaupanje s strani zaposlenih.
Naša tretja hipoteza se nanaša na to, da stil vodenja pomembno vpliva na stopnjo
zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi. Tudi to hipotezo smo potrdili. Številni
avtorji so mnenja, da se vodja naj ne drži le enega načina vodenja. So pa mnenja, da
imajo zaposleni največ možnosti, da izrazijo svoja mnenja in ideje pri
demokratičnem načinu vodenja. Ugotovili smo, da nadrejeni v Splošni bolnišnici
Celje na oddelkih, ki so bili vključeni v raziskavo, pri svojem delu uporablja
demokratičen način vodenja, saj se posvetuje z zaposlenimi in je v vlogi vodje
vztrajen in odločen.
Zadnja hipoteza v magistrski nalogi se nanaša na to, da visoka stopnja zaupanja med
nadrejenimi in podrejenimi pozitivno vpliva na motivacijo zaposlenih. Prav tako smo
tudi to hipotezo potrdili. Nadrejeni v Splošni bolnišnici Celje podrejene motivira za
delo in gradi vez zaupanja med njimi.
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1 Prosim, ustrezno označite!
DEMOGRAFSKI PODATKI

•M

1 SPOL

•Ž

1

• do 20 let
• 21 do 30 let

2 STAROST

• 31 do 40 let
• 41 do 50 let
• 51 let in več
• Srednja

3 STOPNJA IZOBRAZBE

• Višja
• Visoka
• Magisterij ali
specializacija
• do 5 let

4 DELOVNA DOBA

• 6 do 10 let
• 11 do 20 let
• 21 do 30 let
• 31 let in več

V anketnem vprašalniku so napisane različne trditve s področja vodenja, zaupanja in
motivacije. Pri naslednjih trditvah označite stopnjo strinjanja za vašega nadrejenega
(glavno medicinsko sestro oddelka) tako, da obkrožite ustrezno številko, kjer
pomeni: 1-sploh se ne strinjam, 5- popolnoma se strinjam.
Sploh se ne Se ne strinjam

Se

niti

strinjam

strinjam,

ne Se strinjam
niti

Popolnoma se
strinjam

strinjam
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PRVI SKLOP VPRAŠANJ
1. Med zaposlenimi v našem oddelku in nadrejenim vlada
medsebojno zaupanje.
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2. Nadrejeni nam zaupa naloge, ki ustrezajo naši
strokovnosti.

3. Pri postavljanju ciljev poleg nadrejenega sodelujemo
tudi zaposleni.
4. Strokovnost in odgovornost vsakogar sta jasno
opredeljeni.
5. Nadrejeni rešuje probleme z zaposlenimi z
dogovarjanjem in upoštevanjem mnenja zaposlenih.
6. Nadrejenemu lahko zaupamo svoje strokovne zamisli.

7. Kadar imamo zaposleni osebne probleme, jih lahko
odkrito zaupamo nadrejenemu.
8. Bolj kot zaupamo nadrejenemu boljše sodelujemo z
njim.
9. Bolj kot zaupamo nadrejenemu lažje mu izrečemo
kritiko.
10. Nadrejeni govori optimistično o prihodnosti.

11. Iskren in odkrit pogovor med nadrejenim in
zaposlenimi izboljšuje zaupanje.
12. Motivacija pri delu izboljšuje zaupanje v nadrejenega.
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13. Naš nadrejeni poudarja pomembnost skupnega cilja
oddelka.
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14. Nadrejeni ima profesionalen odnos do zaposlenih.
15. Nadrejeni organizira redne mesečne sestanke.
DRUGI SKLOP VPRAŠANJ
16. Medsebojni odnosi med zaposlenimi in nadrejenim so
dobri.
17. Medsebojni odnosi med zaposlenimi in nadrejenim
pomembno vplivajo na kakovost in rezultate dela v
našem oddelku.
18. V našem oddelku poteka med zaposlenimi in
nadrejenim iskrena in odprta komunikacija.
19. Med zaposlenimi in nadrejenim ni tekmovalnosti,
ampak sodelovanje.
20. Reševanje konfliktnih situacij na našem oddelku
poteka na primeren način (konstruktivna kritika).
21. Nadrejeni veliko pripomore k dobremu vzdušju v
kolektivu.
22. Nadrejeni nas na sestankih redno seznanja o delu in
rezultatih dela.
23. Zaposleni se pogovarjamo z nadrejenim sproščeno in
prijateljsko.
24. Nadrejeni nas pohvali za dosežen uspeh.
25. Zaposleni lahko odkrito izražamo svoje občutke in
skrbi, povezane z delom oz. z odnosi v kolektivu.
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26. Zaposleni se udeležujemo družabnih srečanj delovne
organizacije.
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27. Nadrejeni v našem oddelku ceni dobro opravljeno
delo.
TRETJI SKLOP VPRAŠANJ
28. Nadrejeni pri svojem delu uporablja avtokratičen
način vodenja (nam ukazuje pri delu ter o vsem in
za vse odloča sam).
29. Pripomb zaposlenih nadrejeni ne upošteva.

30. Nadrejeni je pri svojem delu liberalen (nas pusti pri
miru, da delamo po svoje).
31. Pri svojem delu nadrejeni uporablja demokratičen
način vodenja (se posvetuje z zaposlenimi).
32. Nadrejeni upošteva predloge zaposlenih o izboljšavi
dela.
33. Pri opravljanju dela smo zaposleni samostojni.
34. Zaposleni upoštevamo našega nadrejenega.
35. Nadrejeni upošteva želje zaposlenih.
36. V vlogi vodje je nadrejeni vztrajen in odločen.

37. Nadrejeni se trudi ohranjati dobre medsebojne odnose.
38. Nadrejeni nas vodi v prijateljskem in sproščenem
vzdušju.
5

39. Naš nadrejeni se drži dogovorov in odloča v korist
zaposlenih.
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40. Pri opravljanju dela nam je nadrejeni v veliko pomoč.
41. Pri načrtovanju in razvoju kariere nas nadrejeni
podpira.
42. Nadrejeni pri odločanju sodeluje s podrejenimi.

ČETRTI SKLOP VPRAŠANJ
43. Nadrejeni nas motivira za delo
44. Naš nadrejeni uporablja pohvale.

45. Nadrejeni nam dodeljuje pomembne naloge in
projekte.
46. Za opravljanje dela nas nadrejeni spodbuja,
opogumlja in navdihuje.
47. Nadrejeni redno izvaja motivacijske govore.
48. Pri sestavljanju mesečnega razporeda se nadrejeni
trudi, ter upošteva naše želje.
49. Nadrejeni zagotavlja lasten pozitiven zgled.
50. Nadrejeni skrbi za pravično udeležbo na
izobraževanjih.
51. Nadrejeni prenaša znanje in veščine na zaposlene.

6

PETI SKLOP

52. Ali ste mnenja, da obstaja neposredna povezava med vodenjem, zaupanjem v
nadrejenega in motivacijo zaposlenih z delom?
a. Sem mnenja, da teh pojmov ni mogoče neposredno povezovati.
b. Nisem prepričan/-a, da obstaja povezava med temi pojmi.
c. Sem mnenja, da obstaja velika medsebojna soodvisnost med temi tremi pojmi.
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