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POVZETEK
Če so zaposleni zadovoljni, to še ne pomeni, da so tudi zavzeti, vendar le z zavzetostjo
lahko zaposleni omogoča in zagotavlja večjo delovno ter s tem tudi poslovno uspešnost
svoje organizacije. Zaposleni so na svoje delo čustveno navezani in ravno to nam
predstavlja zavzetost.
Vedno več zaposlenih v Sloveniji delovne razmere v organizacijah zadnje čase zaznava
kot slabe. Dnevno se srečujejo z negativizmom, upiranjem, utrujenostjo in občutki
brezizhodnosti, zato je ravno v tem času povečanje zavzetosti eden od ključnih ukrepov
za dobre rezultate organizacij. Zavzetost je tista, ki vpliva na poslovne rezultate in
produktivnost organizacij ter zvestobo kupcev in podobno. Nihče ne želi biti nezavzet,
živeti želimo na polno, biti produktivni, uspešni in biti z življenjem zadovoljni.
Zaposleni so ob prihodu na delo velikokrat visoko motivirani in zavzeti, vendar ta
zavzetost že po nekaj času upade. Naloga vsake organizacije je zato, da prepozna
takšne zaposlene in poskuša to nezavzetost odpraviti z različnimi metodami. Glavna
naloga je zaupana predvsem vodjem, ki morajo motivirati svoje zaposlene, da
postanejo aktivnejši in uspešnejši pri svojem delu.
V magistrski nalogi najprej predstavimo teoretične osnove s področja zavzetosti in
zadovoljstva zaposlenih. Sledi empirični del, kjer raziščemo oziroma analiziramo
zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o. V prvem delu
empiričnega dela predstavimo organizacijo, njene osnovne značilnosti, vizijo in
dejavnost. V drugem delu empiričnega dela pa predstavimo ugotovitve izvedene
anketne raziskave o zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih.
Prišli smo do spoznanja, da je spodbujanje zavzetosti in s tem tudi zadovoljstva
zaposlenih neprekinjen proces, zato je zelo pomembno, da organizacije težave rešujejo
sproti in ves čas. Na delodajalcih je odgovornost, da pri svojih zaposlenih s pravimi
pristopi ohranjajo vnemo in jim dajo čim bolj prepričljive razloge, da so organizacji
pripadni in se z njo povežejo. Glavno vlogo pri razvijanju zavzetosti in zadovoljstva
zaposlenih ima vodja s svojim stilom vodenja. V raziskavi smo spoznali, da je večina
zaposlenih v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o., zavzetih na svojem delovnem mestu in
zadovoljnih z razmerami v organizaciji. Tisto manjšino nezavzetih in nezadovoljnih
zaposlenih pa bi organizacija oziroma vodstvo moralo spodbuditi k reševanju težav in
jim pomagati, da spet postanejo zavzeti in zadovoljni.
Ključne besede: zavzetost zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, uspešnost.

SUMMARY
The Commitment of Employees in the Organization Plastika Skaza, d. o. o.
If employees are satisfied, that does not mean that they are also comitted, but only
commitment of employees enables and ensures greater work and consequently
business success. Commitment of employees means emotional attachment of
individuals to their working environment. It is a concept which is becoming crucial in
times of crisis.
Lately in Slovenia, the number of employees, who perceive the working conditions as
poor, is increasing. Employees are daily facing constant negativity, resistance, tiredness
and feelings of hopelessness. Therefore, an increase of work commitment is precisely
now one of the most crucial and important measures for great results of organizations.
Commitment is the one that influences the results of companies, their productiveness,
loyalty of companies and similar. People do not want to be uncommitted, they want to
life a full, productive, successful and satisfying life. A lot of researches showed that
that the majority of employees are first when starting a new job, highly committed and
motivated, but this commitment decreases already after some months or after a year.
The task of each organization is therefore to recognize such employees and try to fix
their attitude with different methods. The main task is mainly entrusted to leaders,
who need to motivate their employees to be more active and more successful at their
work.
In the thesis, we first present the theoretical bases concerning employee commitment
and satisfaction. This is followed by the empirical part, where we researched or
analysed employee commitment or satisfaction in the company Plastika Skaza, d. o. o.
In the first part of the empirical part we presented the company, its basic
characteristics, vision and operations. In the second part of the empirical part we
presented the results of the survey about work employee commitment and
satisfaction.
We came to the conclusion that encouraging of commitment and thus satisfaction of
employees is a continuous process, therefore it is important that companies solve their
problems promptly and all the time. The responsibility is on employers to maintain
work enthusiasm of employees and provide them with convincing reasons to become
committed to the company and connect with it. The leader with his leadership style
has the main role in employee commitment and satisfaction. In the research, we found
that the majority of employees in the company Plastika Skaza, d. o. o., is committed at
their work place and satisfies with the working conditions in the company. The
minority of uncommitted and unsatisfied employees should be motivated by the
company or leadership to solve their problems and help them to regain a high level of
commitment and satisfaction.
Keywords: commitment of employees, employee satisfaction, leadership, prosperity.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Vse organizacije po svetu imajo željo in cilj postati uspešne. Kako izkoristiti potencial
posameznikov in kako ustvariti konkurenčno prednost pred drugimi organizacijami, so
vprašanja na katera management išče odgovore. Da si organizacija zagotovi to
prednost, uporablja novejše pristope, ki temeljijo na zagotavljanju kreativnejših razmer
in učinkovitega dela zaposlenih (Treven, 1998, str. 130).
Veliko je bilo že zapisanega o zavzetosti, tako v literaturi za upravljanje kot v
popularnem tisku. Ima statistično povezavo s produktivnostjo, z dobičkonosnostjo, z
zadrževanjem zaposlenih, z sigurnostjo in z hvaležnostjo strank. Ta izraz je bil skovan v
Gallupovi organizaciji kot rezultat 25-letnega raziskovanja in anketiranja zaposlenih in
managerjev (Johnson & Carland, 2006, str. 111).
Zavzetost zaposlenih ne pomeni sreče zaposlenega. Zaposleni je lahko srečen na
svojem delovnem mestu, vendar to še ne pomeni, da trdo in produktivno dela v imenu
organizacije. Zavzetost je čustvena zavezanost, ki jo čuti zaposleni do svoje organizacije
in njenih ciljev. To pomeni, da zaposlenega dejansko skrbi učinkovitost svojega dela; da
ne dela samo iz meseca v mesec za plačo ali napredovanje, ampak zaradi ciljev
organizacije, kjer je zaposlen (Kruse, 2012).
V organizaciji so zaposleni, da opravijo določeno delo, vendar ti zaposleni niso
pripravljeni za svojo organizacijo vložiti več truda kot pa se od njih pričakuje. Tako pri
svojem delu ne kažejo kreativnosti ali navdihnjenosti, da bi lahko proizvedli nov
proizvod ali storitev. Večina zaposlenih, ki so pripravljeni vložiti več truda in
produktivnosti v svoje delo in biti del uspeha v organizaciji, pa se na poti do tega
srečuje s številnimi ovirami. Ti zaposleni imajo pogosto potencial, katerega pa vodstvo
ni sposobno prepoznati. organizacije ugotavljajo, da povečanje zavzetosti zaposlenih ni
težko doseči in tudi ne stane veliko. Odvisna je od tega, ali se zaposleni dobro počutijo
na delu in kako z njimi ravna organizacija (Bates, 2004, str. 44).
V svetu je razširjen model merjenja zavzetosti, ki poteka v okvirju ameriškega inštituta
Gallup. Ta sodelavce glede na stopnjo zavzetosti deli na tri kategorije: zavzeti (delajo s
strastjo, čutijo globoko povezanost z organizacijo, spodbujajo inovacije), nezavzeti
(zgolj »hodijo v službo za plačo«, na delovnem mestu prispevajo svoj čas, ne pa
energije in strasti) in aktivno nezavzeti sodelavci (niso le nezadovoljni, ampak to tudi
aktivno izražajo; spodkopavajo tisto, kar gradijo zavzeti sodelavci). Po Gallupovi zadnji
raziskavi je globalno v svetu (zajetih 142 držav) le vsak osmi zaposleni zavzet (13 %).
Kar 63 % je nezavzetih in 24 % aktivno nezavzetih. V Sloveniji je po zadnji Gallupovi
raziskavi zavzetih 15 % zaposlenih in kar 70 % nezavzetih, preostalih 15 % zaposlenih
pa je aktivno nezavzetih. To pomeni, da imamo še veliko internega potenciala za
krepitev poslovne uspešnosti na ravni posameznikov, organizacij in gospodarstva kot
celote (Slovenska kadrovska zveza, 2014).
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Kot je pokazala Gallupova raziskava, dosegajo organizacije, ki imajo zavzete sodelavce,
večjo produktivnost. Učinkovitost po vključevanju sodelavcev pa je veliko večja v
primerjavi z učinki korporativne politike, ki vključuje na primer fleksibilni delovnik in
dopuste ter nagrade. Ne smemo pozabiti, da smo ljudje različni in so potrebne različne
strategije za doseganje ciljev zaposlenih. Glavno vlogo imajo managerji in drugi vodje,
ki lahko s pravilnim pristopom in predvsem s svojim zgledom podvojijo število zavzetih
(Moja zaposlitev, 2014). Managerji morajo temu izzivu posvečati svoj čas, saj ravno
nezavzetost zaposlenih nakazuje glavno težavo glede pomanjkanja pripadnosti in
motivacije zaposlenih, česar pa si organizacije zagotovo ne želijo (Simon, 2011, str. 63).
Vsekakor pa je pomembno da so zaposleni zadovoljni, saj to vpliva na njihovo
uspešnost. Pri delu gre za čutenje in razmišljanje zaposlenih o delu, katerega izvajajo. Z
delom so lahko zadovoljni in ga ne želijo izgubiti, lahko pa so z njim tudi nezadovoljni.
Razmišljanja in mnenja, ki si ga zaposleni ustvarijo o delu, je spreminjajoče, saj ne gre
za dolgoročna čustva, ampak se ta čustva spreminjajo glede na konkretno delo, ki ga
opravljajo (Rozman, 2000, str. 66).
V magistrski nalogi raziščemo zavzetost in zadovoljstvo z delom zaposlenih v
organizaciji Plastika Skaza, d. o. o. Gre za uspešno in rastočo družinsko organizacijo, ki z
jasno vizijo in strategijo posega po novih izzivih prihodnosti. Ob ustvarjanju dobrih
poslovnih rezultatov so pomembne tudi aktivnosti, ki jih organizacija izvaja v skrbi za
vse, s katerimi prihaja v stik pri svojem poslovanju. To pomeni tudi skrb za zaposlene in
zagotavljanje primernega delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih in domačih
standardov s področja dela in človekovih pravic, pošten odnos do kupcev in
dobaviteljev ter do lokalnega in širšega družbenega okolja, prav tako pa tudi skrbijo za
dober odnos do narave (Plastika Skaza, 2015).

Aktivnosti v organizaciji so osredotočene v zadovoljstvo, zdravje in razvoj zaposlenih.
Na delovnem mestu skupaj ustvarjajo medsebojno zaupanje, spoštovanje, sodelovanje
in skupinsko delo, nenehno izobraževanje ter odgovorno in kakovostno delo. Prav tako
postavljajo odgovornost do varstva okolja v središče svojih kratkoročnih in dolgoročnih
usmeritev. Skrb za okolje je prisotno na vseh področjih njihovega delovanja. Pri svojem
delu so predani načelom trajnostnega razvoja in si prizadevajo za njihovo integracijo na
vseh področjih poslovanja. Organizacija verjame, da je znanje vir napredka. Ravno zato
veliko časa in energije ter finančnih sredstev namenjajo nenehnim internim in
eksternim izobraževanjem zaposlenih (Plastika Skaza, 2015).

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve
Namen magistrske naloge je pokazati, da je zavzetost zaposlenih organizacijska
nujnost. Z ustreznimi ukrepi lahko vplivamo na odnos zaposlenih do dela, ti se nato
hitreje prilagajajo spremembam v okolju, so bolj energični, družabni, optimistični, pri
delu pa delujejo učinkovito, proaktivno in so tudi kreativnejši. V organizaciji Plastika
Skaza je prisotna visoka stopnja zavzetosti, o čemer pričajo tudi podatki o višji rasti
prodaje in prihodkov.
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Cilji v teoretičnem delu so:







proučiti in izbrati že uvedene teorije zavzetosti zaposlenih in njihovega
zadovoljstva,
razumeti pomen zavzetosti,
proučiti in izbrati vzroke, ki bistveno vplivajo na njihovo zavzetost in
zadovoljstvo,
opredeliti pomembnost zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih,
opredeliti pomembnost vodij pri razvijanju in doseganju zavzetosti
udeležencev v organizaciji,
proučiti najpogostejše načine merjenja o njihovi zavzetosti.

Cilji v empiričnem delu so:






na podlagi vprašalnika zbrati podatke in na temelju zbranih podatkov raziskati
stopnjo zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih,
raziskati najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na njihovo zavzetost in
zadovoljstvo,
podati končne ugotovitve raziskave in predstaviti predloge izboljšav v
organizaciji glede na raziskavo,
ugotoviti, ali obstaja korelacija med zadovoljstvom in zavzetostjo zaposlenih,
ugotoviti, ali se zavzetost moških statistično značilno razlikuje od zavzetosti
žensk.

V magistrski nalogi preverjamo dve hipotezi:



H 1: Zavzetost moških se statistično značilno razlikuje od zavzetosti žensk.
H 2: Obstaja korelacija med zadovoljstvom in zavzetostjo zaposlenih.

1.3 Predpostavke in omejitve
Naloga temelji na predpostavki, da:




se organizacija Plastika Skaza, d. o. o., zaveda pomembnosti zavzetosti
zaposlenih,
bodo uspešne tiste organizacije, ki imajo zavzete zaposlene,
je zavzetost zaposlenih odvisna od zadovoljstva zaposlenih.

V raziskovalni nalogi se osredotočamo na eno organizacijo, ki smo ji posredovali
anketne vprašalnike. Sodelovanje v anketi je bilo prostovoljno, kar pa je lahko vplivalo
na končen rezultat raziskovalne naloge. Omejili smo se samo na njihovo zavzetost in
zadovoljstvo.
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1.4 Predvidene raziskovalne metode
V teoretičnem delu uporabimo metodo kompilacije, ki omogoča podroben pregled
strokovne in znanstvene literature, ter metodo deskripcije, s katero opišemo pojme in
dejstva o zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih.
V empiričnem delu pa uporabimo naslednje metode:


za zbiranje podatkov: uporabimo anketni vprašalnik zaprtega tipa, to pomeni,
da zaposleni niso vpisovali lastnih mnenj ali trditev, ampak so imeli na
razpolago določeno vrsto možnih odgovorov oziroma so trditve ocenjevali s
pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice. Ti odgovori se pri vprašalniku o
zavzetosti zaposlenih gibljejo od »sploh se ne strinjam« do »popolnoma se
strinjam«. V vprašalniku o zadovoljstvu pa se odgovori gibljejo od »zelo
nezadovoljen« do »zelo zadovoljen«. Preiskava je bila presečna, v vzorec smo
naključno izbrali 80 zaposlenih. Enota vzorca je bil posamezni zaposleni v
proizvodnem oddelku;



za analiziranje podatkov: primarne podatke, ki smo jih zbrali z anketiranjem,
smo statistično obdelali s programom SPSS. Pri analiziranju podatkov smo
uporabili mere srednje vrednosti (aritmetična sredina, mediana) in
razpršenosti (standardni odklon). Ugotavljali smo frekvence in deleže.
Hipotezo H2 smo preverili s korelacijsko analizo. Ker trditve o zadovoljstvu
zaposlenih temeljijo na ordinalni lestvici, smo uporabili Spearmanov
korelacijski koeficient. Hipotezo H1 smo preverili z ustreznim testom za
primerjavo povprečnih vrednosti neodvisnih vzorcev. Najprej smo izvedli
Kolmogorov-Smirnov oz. Shapiro-Wilkov test, da smo preverili, ali je mogoče
empiričnim podatkom prirediti normalno porazdelitev. Če je to mogoče, H1
preverimo s t-testom za neodvisna vzorca. Če to ni mogoče, uporabimo
ustrezni neparametrični ekvivalent – Mann Whitneyjev U-test. Obe hipotezi
smo preverjali po posameznih trditvah v vprašalniku. H1 potrdimo, če so
razlike med povprečnimi vrednostmi odgovorov po vseh trditvah zavzetosti
med moškimi in ženskimi zaposlenimi statistično značilne. H2 potrdimo, če je
povezava med vsemi trditvami zavzetosti in zadovoljstva pozitivna in
statistično značilna;



za prikazovanje podatkov: rezultati so grafično in tabelarično prikazani s
pomočjo računalniških programov SPSS in Microsoft Office Excel.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Management človeških virov
Management človeških virov ima dve glavni obliki obstoja. Prva je v obliki
akademskega govora in dejavnosti – ta najde izraze na konferencah, v novicah, v
knjigah, na tečajih v poslovnih šolah in tako naprej. Druga pa je v obliki prakse v
organizacijah, ki zaposlujejo ljudi in imajo z njimi sklenjeno delovno razmerje. Ta dva
modela obstoja se včasih med seboj prepletata, sicer pa obstajata relativno neodvisna,
oba z lastnimi interesi, prioritetami, predsodki in logiko (Storey, 2007, str. 3).
Tako v teoriji kot v praksi obsega management človeških virov nekakšno raznoliko telo
štipendiranja in vodstvenih dejavnosti glede upravljanja dela in zaposlenih (Bratton in
Gold, 2012, str. 6). Management človeških virov je značilen pristop upravljanja
zaposlovanja, ki želi ustvariti konkurenčno prednost skozi strateško razporeditev
predanih in sposobnih delovnih sil, z uporabo vrsto kulturnih, strukturnih in osebnih
tehnik (Storey, 2007, str. 7).
V širšem smislu predstavljajo človeški viri tudi njihove zmožnosti, kot so fiziološke in
fizične, v ožjem smislu pa sposobnosti, znanja, spretnosti ter osebne lastnosti.
Človekova poglavitna mobilizacijska sila so motivacija, znanje in sposobnosti in te sile
dajeju posamezniku priložnost doseči uspeh. Človeški viri in ravnanje z njimi pomenijo
določen proces analiziranja in urejanja teh virov v organizaciji, kateri kasneje
zadovoljujejo strateške cilje (Lipičnik, 1998, str. 20−21). Management človeških virov
ima koordinacijo finančnih, človeških in materialnih virov, kateri so povezani s cilji
organizacije, z povezanostjo organizacije z konkurečnostjo, z odzivom potreb družbe, z
razvojem razpoloženja, z učinkovitim opravljanjem dela ter z izpeljavo vseh dejavnosti
v organizaciji (Možina et al., 2002, str. 15).
Glavne funkcije managementa človeških virov v organizaciji so (Schuler, 1992, str.
16−20):







načrtovanje človeških virov, to vključuje tako dolgoročni kot tudi kratkoročni
načrt in napoved potreb v organizaciji po človeških virih ter sprožitev analize
del, ki so potrebne za identifikacijo zadolžitev, namena, potrebnega znanja,
spretnosti in sposobnosti za opravljanje določene delovne naloge.
zaposlovanje, rekrutacija in izbira ljudi, ki so primerni potrebam in zahtevam
organizacije,
ocenitev delovne uspešnosti zaposlenih in temu primerno nagrajevanje,
izboljšanje učinkovitosti delovnega okolja in zaposlenih, kar zajema politiko
varnost in zdravje na delu, usposabljanje in razvoj zaposlenih ter
zagotavljanje kakovostnega delovnega življenja zaposlenih,
kreiranje, ohranjanje in vzpostavljanje primernih medsebojnih odnosov
zaposlenih na delu, to se predvsem nanaša na pravice zaposlenih, na
pogajanja in na odnose s sindikati.

5

Eno izmed prvih izrecnih izjav o konceptu managementa človeških virov je podala
michiganska šola. Organizacijsko strukturo in kadrovanje je potrebno upravljati tako,
da se ujema z organizacijsko strategijo. Pojasnili so, da je cikel človeških virov, kot je
razvidno iz Slike 1, sestavljen iz štirih generičnih procesov ali funkcij, ki se izvajajo v
vseh organizacijah. Ti procesi so (Armstrong, 2007, str. 4−6):





selekcija: ujemanje razpoložljivih človeških virov za delovna mesta,
ocenjevanje: upravljanje uspešnosti,
nagrade: sistem nagrajevanja je eden izmed najmanj izkoriščenih
managerskih orodij za organizacijsko uspešnost, managerji morajo nagraditi
tako kratkoročni kot dolgoročni uspeh,
razvoj: razvoj visokokakovostnih zaposlenih.
Slika 1: Cikel človeških virov
Nagrade

Selekcija

Upravljanje
uspešnosti

Uspešnost

Razvoj
Vir: (Armstrong, 2007, str. 6)

Aktivnosti managementa človeških virov so (Treven, 1998, str. 26−29):





1.

upravljanje zunanjega in notranjega okolja;
ocenjevanje dela in rezultatov;
načrtovanje in izbira kadrov;
razvoj in izobraževanje kadrov;
nagrajevanje zaposlenih.

Upravljanje zunanjega in notranjega okolja

Primerno in uspešno upravljanje dejavnikov tako v okolju organizacije kot tudi v
organizaciji sami, veliko pripomore k produktivnosti in konkurenčni prednosti
organizacije (Treven, 1998, str. 26−29).
Zaposleni v organizaciji si prizadevajo narediti primerno okolje, ki vključuje povezavo
managementa človeških ciljev s cilji poslovanja, z upoštevanjem mednarodnih izzivov,
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z zagotavljanjem usklajenosti določenih elementov z zakonodajo in z ustvarjanjem
medsebojnih odnosov med zaposlenimi (Treven, 1998, str. 26−29).
Strateški management človeških virov vključuje tudi planiranje managementa človeških
virov. Proces njegovega planiranja vključuje napovedovanje potreb in razvoja
managementa človeških virov, da zagotovijo pravo število zaposlenih v pravem času in
na pravem mestu. Takšne informacije omogočajo organizaciji načrtovati strategije
zaposlovanja, izbora in usposabljanja (Sims, 2002, str. 4).
2.

Ocenjevanje dela in rezultatov

Je proces preverjanja kakovosti in količine opravljenega dela. Organizacije to
preverjajo, ker želijo sprejeti čim bolj objektivne kadrovske odločitve. Treven (1998,
str. 26-27) tu vključuje naslednje aktivnosti:
 organiziranje dela zaradi večanja inventivnosti, kreativnosti ter izboljšanja
kakovosti proizvodov in storitev,
 določanje produktivnosti zaposlenih in kakovosti dela,
 določanje produktivnosti zaposlenih in kakovosti dela v širšem okolju.
Rezultate teh aktivnosti lahko organizacije uporabljajo za postavitev primernih plač, za
politiko izobraževanja in razvoja zaposlenih, za napredovanje, za ocenjevanje kakovosti
postopka pri izbiri novih kadrov ter za načrtovanje kadrovskih potreb (Treven, 1998,
str. 27).
Skozi proces ocenjevanja organizacije merijo ustreznost svojih zaposlenih glede
uspešnosti dela. Na koncu meritve te ocene nato sporočijo tudi njim. Ocenitev
uspešnosti je kritična točka v procesu managementa človeških virov, saj ocenjuje, kako
dobro zaposleni izvajajo svoje delo in kako določiti primerne nagrade ali sankcije za
zaposlene in jih tako znati motivirati, da bi svoje delo še naprej opravljali učinkovito, s
primernim vedenjem, v nasprotnem primeru pa, kako pomagati zaposlenim z
neprimernim vedenjem in nezadostno učinkovitostjo (Sims, 2002, str. 5−6).
Ocenjevanje dela opisuje sklop različnih metod, ki primerjajo delovna mesta z
namenom, da se oceni njihova relativna in primerjalna vrednost. Proces ocenjevanja
dela vključuje delovna mesta, ki temeljijo na racionalni in objektivni oceni ključnih
dejavnikov, kot so znanje, trud in odločanje (Breadwell et al., 2004, str. 437).
3.

Načrtovanje in izbira kadrov

Sestavni del razvoja organizacije je načrtovanje in izbira kadrov. Zaposlenih so tisti
ključni del podjetniške strategije in ne samo tehnološki, finančni in drugi vidiki. V
načrtovanju mora organizacija ocenjevati trende, ki bodo primerni prihodnje ter
organizacijske, tehnološke in druge spremembe. Zelo pomembno pa je tudi gibanje
zaposlenih, njihova smer. Pri načrtovanju kadrov je potrebno predvideti smer razvoja
in potrebe zaposlenih, ta predvidenja pa morajo biti usmerjena v prihodnost (Treven,
1998, str. 26−29).
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Ko so potrebe managementa človeških virov določene, je naslednji korak zaposlovanje
zaposlenih (npr. razgovori, novačenje in izbiranje najbolj usposobljenih kandidatov,
zapolnjenje nekaterih prostih mest in usklajevanje začasnih zaposlitev). Zaposlovanje
in kadrovanje je dandanes veliko bolj kompleksno kot v preteklosti, ko se je oseba, ki je
iskala zaposlitev, lahko zanesla na priporočila zaposlenega, ki je v organizaciji že
zaposlen, ali na oglase pred organizacijami ali drugimi zavodi, kjer je bilo prikazano,
kdo išče nove zaposlene. Povečana kompleksnost na delovnih mestih, kjer potrebujejo
novo delovno silo, zahteva bolj zapletene postopke pri identificiranju in izbiranju
potencialnih zaposlenih. Organizacije lahko zaposlijo zaposlene interno (zaposlitev
sedanjega zaposlenega, ki išče napredovanje ali spremembo delovnega mesta) ali jih
iščejo zunaj organizacije. Da bi bili učinkoviti, pa morajo biti procesi izbiranja tehnično
in legalno pravilno izpeljani (Sims, 2002, str. 5).
4. Razvoj in izobraževanje kadrov
Zaposleni v organizaciji morajo razpolagati s spretnostmi, ki so potrebne za opravljanje
tekočih in prihodnjih nalog, za to mora skrbeni manager v organizaciji. Prav tako pa
morajo zaposlenemu pomagati, da prepozna svoje delovne interese in cilje ter vse to
uskladi z delom v organizaciji in z vlogo, ki jo ima pri svoji družini (Treven, 1998, str.
28).
Treven (1998, str. 28) opisuje naslednje ključne naloge managerjev, ki jih morajo imeti
pri razvoju kadrov:







zaposlenim zagotoviti navodila, ki so nujna za delo in nasvete,
vplivati na kakovost delovnih nalog,
spodbujati samostojno načrtovanje kariere,
zaposlene seznaniti s postopkom napredovanja,
zagotavljati raznorazna priznanja in nagrade za dobro opravljeno delo,
povečati povezanost zaposlenih z dodatnim izobraževanjem in razvijanjem
svojih spretnosti.

Informacijski sistemi managementa so bistvenega pomena za učinkovito delovanje
organizacije. Prikazujejo glavne informacije o morebitnem usposabljanju zaposlenega v
določenih organizacijah in o drugih aktivnostih, pri katerih je lahko sodeloval (Wilson,
1999, str. 19). V celotni postopek načrtovanja je treba vključiti tako operacijske kadre
kot tudi kadre managementa človeških virov, vendar je to treba vključiti v zgodnjih
fazah organizacije. Kadri managementa človeških virov lahko vplivajo na določanje
ciljev z zagotavljanjem informacij glede človeških virov organizacij. Na primer, če kadri
ugotovijo posebno moč ali slabost v organizacijskem osebju. Te informacije lahko
bistveno vplivajo na celotno smer organizacije (Sims, 2002, str. 31).
Veliko zaposlenih, ki iščejo zaposlitev, v današnjem času išče priložnost za razvoj in
napredovanje. Veliko organizacij ravno iz tega razloga zapravi znatne vsote za
usposabljanje in razvoj zaposlenih. Usposabljanje in razvoj sta načrtovane učne
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izkušnje, ki učijo zaposlene, kako opravljati svojo sedanjo in morebiti prihodnjo delo
(Sims, 2002, str. 5).
5. Nagrajevanje zaposlenih
Organizacija se lahko razvija in je uspešna, če zaposleni spodbujajo njene aktivnosti.
Razvoj in uspešnost organizacije ni odvisna ali pojasnjena samo finančnimi ali
materialnimi naložbami, temveč tudi s prispevki zaposlenih. Že sedaj igrajo bistveno
vlogo prav zaposleni in njihove sposobnosti in zmožnosti. Človek je tisti, ki je ključni
dejavnik vsake organizacije, do tega spoznanja so v organizacija prišli s spoznanjem
spremenjene človeške vloge in njenega pomena v organizacijskem procesu. V
organizaciji je potrebno uporabljati čim boljše kadrovske vire, ki vsebujejo pomembne
podmene o delu zaposlenih (Možina et al., 2002, str. 7).
Na zavzetost zaposlenih vplivajo tudi nagrade, ki jih prejmejo. To so lahko finančne ali
nefinančne nagrade, ki zajemajo filozofijo, strategijo, politiko, načrte in postopke
uporabe za nagrad in razvoja zaposlenih (Wilson, 1999, str. 18).
Management človeških virov ima pomembno vlogo pri povezavi med zavzetostjo in
uspešnostjo zaposlenih ter njihovim vplivom na organizacijske cilje. V praksi obstajajo
štiri osnovna jedra managementa človeških virov, ki so zelo pomembna za spodbujanje
zavzetosti zaposlenih. To so: izbor, socializacija, upravljanje uspešnosti in
usposabljanje. So torej jedro funkcije človeških virov, ki jih organizacija potrebuje za
posebno strateško usmeritev človeških virov. Veliko raziskav in praks priznava, da
iskalci zaposlitve intenzivno iščejo delovna mesta, ki vključujejo priložnosti za izziv, rast
in zavzetost. Da bi pritegnili in obdržali visoko stopnjo učinkovitosti, produktivnosti,
predanosti, morajo organizacije nuditi delovne kontekste, ki bodo zagotavljali ustrezno
vlogo in delovno okolje, kot ga pričakujejo zaposleni (Albecht et al., 2015, str. 13−14).
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3 ZAVZETOST ZAPOSLENIH
Le z zavzetostjo lahko zaposleni omogoča in zagotavlja večjo delovno ter s tem tudi
poslovno uspešnost svoje organizacije. Zaposleni so na svoje delo čustveno navezani in
ravno to nam prikazuje zavzetost, kar je razvidno iz Gallupovih 25 letnih raziskav. V
raziskavo je bilo že vključenih 125 držav, organizacij in subjektov (Gruban, 2010).
Ključno poslovno gonilo za organizacijski uspeh so učinkoviti in uspešni zaposleni.
Visoka stopnja zavzetosti v domačih in globalnih organizacijah spodbuja ohranitev
talentov, lojalnost kupcev in izboljšuje organizacijske učinkovitosti in vrednosti. Nanje
vpliva več dejavnikov, od delovne kulture, organizacijske komunikacije, vodstvenega
sloga do zaupanja in spoštovanja, vodstva in organizacijskega ugleda. Definirana je kot
obseg, do katerega se zaposleni zavežejo do nečesa ali nekoga v svoji organizaciji, kako
trdo delajo in kako dolgo ostanejo kot rezultat te zavzetosti. Veliko raziskav kaže, da je
povezava med delom zaposlenega in organizacijskimi strategijami, vključno z
razumevanjem, kako pomembno je delo za uspeh organizacije, najbolj pomembno
gonilo (Lockwood, 2007, str. 2).

3.1 Opredelitev zavzetosti zaposlenih
Na to temo do sedaj ne obstaja niti ena sama splošno priznana definicija. To lahko
vidimo, če pogledamo definicije treh dobro znanih raziskovalnih organizacij na
področju človeških virov (Markos & Sridevi, 2010, str. 90):
1. Perrin's Global Workfoce Study (2003) uporablja definicijo »zaposlene«
pripravljenosti in sposobnosti, s katero bi pomagali k uspehu organizacije, v
veliki meri z zagotavljanjem diskretnega napora. V raziskavi je prikazano, da
na zavzetost vpliva več dejavnikov, ki vključujejo tako čustvene kot tudi
racionalne dejavnike, povezane z delom, in splošne delovne izkušnje;
2. organizacija Gallup definira zavzetost zaposlenih kot sodelovanje z
navdušenjem za delo. Gallup povezuje zavzete zaposlene s pozitivnimi
zaposlenimi, čustveno navezanostjo in z zavzetostjo zaposlenih;
3. Robinson (2004) opisuje zavzetost kot odnos, ki je pozitiven do svoje
organizacije in njene vrednosti. Ti zaposleni vedo, kakšen je poslovni kontekst
v organizaciji in sodeluje z ostalimi zaposlenimi, da bi izboljšal delovno
uspešnost za dobro organizacije. Organizacija mora delati v smeri razvoja in
narave zavzetosti, ki zahteva dvosmerni odnos med vsemi udeležeci v
organizaciji.
Je prav tako tudi načrtovan in spontan proces, kjer vodje in zaposleni med seboj
sodelujejo in tako omogočajo uspešnost organizacije. Ta proces je namenjen predvsem
omogočanju uspešnega uresničevanja širših sprememb v organizaciji, njenih strategij
ter izboljšav v poslovanju (Gruban, 2006, str. 7−8).
V nadaljevanju naloge predstavimo njihov koncept.
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3.2 Koncept zavzetosti zaposlenih
Pri zaposelnih gre vse preko njihovega zadovoljstva v podjetju, želje po delu, čustvene
pripadnosti do dela, lojalnosti in na koncu do zavzetosti (Gruban, 2007, str. 17). To
imamo prikazano v piramidi zavzetosti zaposlenih (Slika 2).
Slika 2: Piramida zavzetosti zaposlenih

...

ZAVZETOST
Kombinacija
vsega.

PONOS
podpora/promocija

PREDANOST
Biti del širšega okolja...

MOTIVIRANOST
Vsaj minimum...

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Osnova brez tistega več...

Vir: (Gruban, 2014).

Naloga vodij je, da svoje znanje posredujejo na vse ravni v organizaciji. V mnogih
okoljih pa še vedno menijo, da je kakovost odnosov med vodstvom in zaposlenimi,
perifernega pomena za finančni uspeh, s tem pa povzročajo, da pri zaposlenih in vodjih
zavzetost ni zagotovoljena prioriteta (Gruban, 2006, str. 5).
Iz Tabele 1 je iz presečišča razviden približek tega, kar se danes imenujemo zavzetost
zaposlenih. Organizacije vedno želijo zaposlovati ljudi, ki maksimalno vlagajo v vidne
rezultate poslovanja. Vsa ostala tri polja v tej tabeli pa so manj zaželena (Gruban, 2006,
3−4).
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Tabela 1: Matrika zadovoljstva zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih

Visoka
Zabava na račun organizacije

Prepoznaven uspeh: zavzeti
zaposleni

Odpoved prihodnosti

Prisila in vsiljevanje

Nizka
Nizka

Visoka
Delovna uspešnost
Vir: (Gruban, 2006, str. 4).

Pomembni pa so tudi dejavniki zavzetosti, ki jih obravnavamo in razložimo v
nadaljevanju naloge.

3.3 Dejavniki zavzetosti zaposlenih
Ključen dejavnik pri uspšenosti ter večanju dadane vrednosti organizacije so visoko
motivirani zaposleni, ki se do organizacije vedejo odgovorno in se na njih lahko vedno
zanesejo. Takšni zaposleni so za organizacijo neprecenljivi (OK Consulting, 2006)
Poznamo sedem dejavnikov zavzetosti zaposlenih oziroma zavezanosti organizaciji
(Vilman & Žezlina, 2009; Xu & Thomas, 2011, str. 401):
1. Priložnosti (rast in razvoj, kariera)
Zaposleni v organizaciji morajo imeti možnost za osebnostno rast, razvoj
kariere in usposabljanje. Da bi uspešno opravljali delo, morajo imeti ustrezna
znanja, delo pa se prilagodi njihovim sposobnostim, kljub temu pa morajo
imeti možnost da se lahko nenehno dodantno izobražujejo.
2. Kultura (organizacijske vrednote, vedenje)
Zaposleni so na delovnem mestu zavzeti takrat, ko razumejo vrednote in cilje
organizacije. Vedno se morajo zavedati in biti obveščeni o dogajanju v
organizaciji. Najpomembnejši dejavnik pri tem je komunikacija.
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3. Nagrajevanje
Zaposleni se morajo biti pri svojem delu cenejni tako s strani organizacije kot
s strani sodelavcev. Za nekatere je plača prioriteta, vendar bolj zavzetost to
povzroča nezavzetost.
4. Delo (naloge, izzivi, notranja motivacija)
Za zaposlene mora biti delo pomembno, nanj morajo biti ponosni in morajo
vedeti, da je njihovo delo prispevalo k določenim spremembam v organizaciji.
Organizacija sama pa mora zaposlenim pokazati rezultate opravljenega dela,
ki vpliva na uspeh poslovanja.
5. Odnosi (vodje, sodelavci, stranke)
Zelo pomembni so odnosi med sodelavci, najpomembnejši pa je odnos med
managerji in zaposlenimi. Delovna razmerja morajo biti vzajemna, zanje si je
treba vzeti čas in jim prisluhniti. Da to dosežemo, lahko zaposlene
nagrajujemo ali pa jim zaupamo tako, da jim dovoljujemo večjo odgovornost
na delovnem mestu.
6. Vodstvo (verodostojnost, zaupanje)
Tako vodje kot managerji imajo vpliv na zavzetost v organizaciji. Morajo biti
iskreni, predani organizaciji ter krepiti vključenost in vrednost zaposlenih.
7. Kakovost življenja (pogoji dela)
Delo, ki ga zaposleni opravljajo, morajo jemati kot vznemerljivo in
ustvarjalno. Zaposleni mora začutiti, da je njegovo delo pomembno tako za
njega kot tudi za druge v organizaciji.
Našteti dejavniki so ključni za zaposlene v organizaciji kot tudi za nadrejene, saj je
zavzetost zaposlenih neposredno odvisna ravno od nadrejenih. Ti dejavniki so lahko
smernica za vsakega zaposlenega, da se zave, da ni vse odvisno od njegovih vodij,
ampak tudi on njega samega ter njegove učinkovitosti in zavzetosti v organizaciji.
Glavne dejavnike modela zavzetosti nam prikazuje Slika 3 .
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Slika 3: Model zavzetosti

Izobraževanje, razvoj, kariera
Direktno vodstvo

Pomembnost

Delo in ocena
Komunikacija

Občutek
cenjenosti
in
vključenosti

Enake možnosti in
enakopravno ravnanje

ZAVZETOST

Plača in nagrade
Zdravje in varnost
Sodelovanje
Naklonjenost družini

VIR: (Robinson et al., 2003, str. 23)

Ključno gonilo za zavzetosti je občutek vrednosti in vključenosti v organizacijo.
Določitev teh komponent omogoča organizacijam vpogled v ključne dejavnike, ki
zahtevajo največjo pozornost glede zavzetosti. Ti dejavniki morajo biti nenehno
nadzorovani, da jih lahko v primeru nizke zavzetosti izboljšujejo (Robinson et al., 2003,
str. 22−23).
Za organizacijo je ključnega pomena, da so njeni zaposleni zavzeti, kar pojasnimo v
nadaljevanju.

3.4 Pomen zavzetosti zaposlenih za organizacijo
Zavzete zaposlene organizacije nujno potrebujejo za svoj nadaljni obstoj, saj so v
obdobju, kjer se konkurenca dnevno zaosturje, poslovno okolje pa je v nenehnem
spreminjanju. Še tako popolni poslovni modeli in strategije so nepomembni, če
zaposleni nimajo potrebnega znanja, sposobnosti ali želje po njihovi uresničiti. Kadri so
tisti, ki s svojim znanjem, vztrajanjem in kakovostnim delovanjem dvigujejo
konkurenčno prednost organizacije ter tako z uresničevanjem strategij vodijo
organizacijo k poslovnemu uspehu (Lubej & Delič, 2015, str. 2).
Nasprotno od zaposlenih, ki so »izgoreli« na svojem delovnem mestu, imajo uspešni
smisel za energično in učinkovito povezavo s svojimi delovnimi aktivnostmi, prav tako
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pa se vidijo sposobne reševati zahteve, ki jih dobijo od svojih nadrejenih (Schaufeli et
al., 2008, str. 176).
Vsaka organizacija potrebuje zavzete zaposlene, da je lahko uspešna. Dandanes se
bodo managerji bolj kot kadarkoli strinjali, da imajo zaposleni ključno nalogo, kadar se
gre za inovacije, organizacijsko uspešnost, konkurenčnost in na koncu tudi poslovni
uspeh. Trenutno organizacije od svojih zaposlenih pričakujejo, da so proaktivni, da
znajo dati pobude, da brez težav sodelujejo z drugimi v organizaciji, prevzamejo
odgovornost za svoj profesionalni razvoj in so usmerjeni k visoki kakovosti (Schaufeli &
Baker, 2008, str. 1).
Slika 4 prikazuje stopnjo zavzetosti zaposlenih kot rezultat treh medsebojno povezanih
odnosov.
Slika 4: Stopnja zavzetosti zaposlenih
Odnos med zaposlenim in vodstvom

Odnos med zaposlenim in njegovim delovnim mestom/organizacijo

Odnos med zaposlenimi

Vir: (Lubej & Delič, 2015, str. 2)

Iz Slike 4 je razvidno, kako so med seboj povezani odnosi v organizaciji. Ni pomemben
samo dober odnos zaposlenih z vodstvom, ampak tudi odnos do celotne organizacije.
To se pokaže predvsem z njihovim načinom dela in s produktivnostjo.
Obstajajo trije pristopi zavzetosti. Prvi temelji na motivacijskih virih, kot so na primer
pomoč in spodbuda s stani sodelavcev in nadzornikov, nenehno informiranje glede
uspešnosti, različne priložnosti za razvoj in izobraževanje in priložnosti za uporabo
svojih sposobnosti na delovnem mestu. Drugi pristop zavzetosti zaposlenih je zasnovan
v smislu zaveze in dodatne odgovornosti glede vedenja. Tretji pristop pa definira
zavzetost neodvisno od delovnih virov in pozitivnih organizacijskih rezultatov (Schaufeli
& Baker, 2008, str. 150−151). Na podlagi teh je bil sestavljen kratek vprašalnik o
zavzetosti, ki vsebuje tri med seboj povezane dimenzije: 1. vigor (visoke ravni energije
in duševne odpornosti na delovnem mestu, pripravljenost vlagati v svoje delo ter tudi
vztrajnost na delovnem mestu), 2. predanost (občutek pomembnosti, navdušenja,
inspiracije, ponosa in izziva), 3. absorpcija (biti popolnoma koncentriran in zatopljen v
svoje delo, delovni čas mine hitro, težko se odklopijo od svojega dela) (Schaufeli et al.,
2008, str. 176).
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Kakšen mora biti dober vodja in kakšne morajo biti njegove spretnosti in veščine,
predstavljamo v nadaljevanju.

3.5 Vloga vodij pri doseganju zavzetosti zaposlenih
Določitev vizije in skupnih vrednost je ena izmed glavnih nalog vodij za dvig uspešnosti
in učinkovitosti. Ravno zaposleni so tisti, ki ustvarjanjo intelektualno in čustveno
zavzetost zaposlenih. Tako se lahko pri zaposlenih doseže tako imenovana zavzetost s
srcem in ne samo mentalna zavzetost (Simon, 2011, str. 65). V zadnjem času so
postala vodenja v organizacijah vprašljiva, in to ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod po
svetu. Ravno ta vedenja vodij povzročajo zaposlene v nezaupanje in tako povzročajo da
se njihova zavzetost na delu zmanjša (Simon, 2011, str. 66).
Veliko strokovnjakov opozarja, da so ravno vodje tisti, ki imajo ključno vologo pri
omogočanju in ustvarjanju zavzetosti zaposlenih. S primernim pristopom skrbijo, da so
njihovi zaposleni zadovoljni in imajo možnosti nadaljnega razvoja. Z zavzetostjo je
ravno karizmatičnost tista značilnosti, ki je neposredno z njo povezana. Ta
karizmatičnost temelji na glavnih vzorcih vedenja, katera ustvari vodja z zaznavo
karzime drugih (Lubej & Delič, 2015, str. 1).
S primerjalno raziskavo, ki jo je Ložar izvedel leta 2008 z Združenjem Manager, je bilo
ugotovljeno, da slovenske organizacije zaostajajo za organizacijami v lasti tujih
lastnikov po več kazalnikih uspešnosti. Največ, za kar od 10 do 15 let, zaostajamo pri
poslovnih modelih in na delovnem področju, medtem ko tuje organizacije pred
slovenskimi znatno povečujejo svojo produktivnost zaposlenih. Glavna naloga
slovenskih organizacij mora biti v povečanju konkurenčnosti na globalnem trgu. Tu pa
je pomembna močna čustvena povezava, ki jo zaposleni čutijo do svoje organizacije in
ima nanje takšen vpliv, da so pripravljeni vložiti veliko truda v svoje delo. Zavzeti
zaposleni opravljajo svoje delo s strastjo in so z organizacijo globoko čustveno
povezani. Po Gallupovi raziskavi je v Sloveniji zavzetih komaj 15 % zaposlenih, kar
pomeni, da je nezavzetih zaposlenih kar 70 %, preostalih 15 % pa spada v skupino
brezvoljnih. Aktivno izražajo svoje nezadovoljstvo na delu ter dosežkov zavzetih
zaposlenih ne veselijo (Ložar, 2008).
Ustvarjanje in vzdrževanje primernega delovnega okolja, kjer so zaposleni čustveno in
intelekutalno bolj predani ciljem organizacije omogočajo vodje, ki imajo karizmo.
Takšni vodje vzbujajo zavzetost in pozitivna stališča ter zaposlene vzpodbujajo k
doseganju njihovih največjih potencialov. Ključna komponenta karizmatične osebnosti
je pozitivna samopodoba. Glavne spretnosti in veščine, s katerimi bodo vodje okrepili
svojo vodstveno karizmo, prikazujemo v Tabeli 2 (Lubej & Delič, 2015, str. 3).
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Spretnosti in veščine, ki okrepijo vodstveno
karizmo

Tabela 2: Spretnosti in veščine, s katerimi bodo vodje okrepili svojo vodstveno karizmo
1.


2.


3.


Komunikacija
Posluša druge
Komunicira učinkovito
Razvoj drugih
Podpira individualne talente
Motivira uspešno
Produktivnost
Prevzema akcijo

4. Medosebni odnosi
 Gradi medosebne odnose
 Prispeva k timskemu uspehu
5. Prilagodljivost
 Razmišlja ustvarjalno
6. Osebni razvoj
 Izkazuje zavzetost
 Teži k napredku
Vir: (Lubej & Delič, 2015, str. 3).

Poleg karizme, ki jo mora imeti dober vodja, poznamo po Wagnerju in Harterju (2006,
str. 2−8) še 12 elementov, ki vodijo do odličnega vodenja:













prvi element: vedeti, kaj se pričakuje,
drugi element: materiali in oprema,
tretji element: priložnost delati tisto, kar znam najbolje,
četrti element: priznanje in pohvale,
peti element: na delovnem mestu me nekdo upošteva kot osebo,
šesti element: za vzpodbujanje mojega osebnega razvoja stoji nekdo,
sedmi element: moje mnenje se upošteva,
osmi element: povezava s poslanstvom organizacije,
deveti element: zaposleni se zavezujejo opravljati kakovostno delo,
deseti element: s sodelavcem sva stkala prijateljske vezi,
enajsti element: pogovor o osebnem napredku,
dvanajsti element: priložnosti za rast in razvoj.

Vedeti, kaj se pričakuje: organizacija mora ta element že obvladati, vendar je v
Gallupovi raziskavi prikazano, da le polovica zaposlenih ve, kaj organizacija od njih
pričakuje. Kompleksnost prvega elementa je v razumevanju zaposlenega, ne samo
tistega, kaj se od njega pričakuje, ampak tudi njegovih individualnih prizadevanj v ožjih
delovnih skupinah za večjo korist organizacije.
Materiali in oprema: zaposleni v organizaciji morajo imeti zanesljivo in poznano
delovno mesto, kar pomeni, da za bolj produktivno in uspešno opravljeno delo
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potrebujejo določene materiale in opremo. Če to ni tako, se pri zaposlenemu pojavita
stres in nezadovoljstvo.
Priložnost delati tisto, kar znam najbolje: najbolj občutljiv in zapleten vidik upravljanja
je najti in postaviti prave ljudi za opravljanje določenih delovnih nalog. Za posamezno
nalogo ali delovno mesto morajo znati prepoznati znanja in spretnosti posameznika.
Pravi potencial zaposlenih se pokaže šele, ko izrabijo svoje talente.
Priznanje in pohvale: dajanje priznanj in nagrad je enostavno in zastonj, vendar veliko
zaposlenih čuti, da je njihovo delo nepriznano in necenjeno.
Na delovnem mestu me nekdo upošteva kot osebo raziskave dokazujejo, da osebe, ki se
med seboj upoštevajo, vlagajo več v skupno delo. Potrebno je obravnavati vsakega
zaposlenega kot posameznika in razumeti njegove želje, cilje in interese.
Nekdo na delovnem mestu vzpodbuja moj osebni razvoj: ta element se nanaša na
globok osebni razvoj managerjev in je ključnega pomena za zavzetost. Da managerji
učinkovito vzpodbujajo osebni razvoj svojih zaposlenih, morajo razumeti njihove
osebnosti, sposobnosti in ozadja. Brez tega imajo managerji težavo učinkovito izvesti
vseh ostalih 11 elementov.
Moje mnenje se upošteva: sedmi element izrecno zahteva, da managerji obravnavajo
svoje zaposlene kot osebe in ne kot robote. Tisti managerji, ki upoštevajo mnenje
svojih zaposlenih, veliko prispevajo k učinkovitosti svoje organizacije.
Povezava s poslanstvom organizacije: zaposleni v organizaciji želijo pripadati nečemu,
kar ima smisel in nek pomen. Vodstvo lahko vpliva na zaposlene glede njihove
povezave s poslanstvom organizacije.
Zaposleni se zavezujejo opravljati kakovostno delo: zaposleni ustvarjajo boljše rezultate
takrat, ko njihovi sodelavci tudi ustvarjajo dobre rezultate. Organizacije, ki so močne v
tem elementu, imajo zaposlene, ki so varnejši, boljši do strank, bolj zavzeti in veliko
bolj produktivni.
Moj najboljši prijatelj je sodelavec: dolgoročni odnosi se pogosto oblikujejo ravno na
delovnem mestu. Med zaposlenimi obstajata medsebojno zaupanje in lojalnost, ki je
takrat najvišja. Tisti zaposleni, ki imajo na delovnem mestu najboljšega prijatelja, se
veliko bolje prilagodijo na stres, lahko nekomu zaupajo in se posvetujejo.
Pogovor o osebnem napredku: zaposleni potrebujejo nenehni odziv svojih vodij.
Pomembno je, da vodje z letnimi razgovori spoznajo, kdo so njihovi zaposleni, kakšne
so njihove prednosti, slabosti, znanja in veščine.
Priložnosti za rast in razvoj: vsaka oseba ima željo po učenju in osebnem razvoju. Tiste
organizacije, ki spodbujajo učenje in izobraževanje, so veliko privlačnejše za zaposlene.
Vodstvo lahko zavzetost zaposlenih poveča na sedem načinov (Štular, 2009):
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1.

Širjenje zgodb o uspehu

Namesto strahu vodja aktivira spretnosti svojih zaposlenih. Vodje spoznajo, da je
njihovo največje bogastvo v organizaciji zaposleni. Najlažje je ustvariti potenciale
zaposlenih tako, da razširijo zgodbe o uspehih naprej v organizaciji; interno, iz druge
organizacije ali sosednjega oddelka. Takšne zgodbe so lahko vzpodbuda za nove ideje
in prav tako lahko povzorčijo dvig morale, svoje osredotočenje pa usmerijo v rešitve.
2.

Vodje sodelavcem predstavijo »veliko sliko«

Zelo pogosto se zgodi, da se oddelki, skupine zaprejo vase in s tem izgubijo stik s
celotno organizacijo. Takšen položaj je lahko zelo tvegan v današnjem času, ko je veliko
tveganja in negotovosti v poslovnem svetu. Ko zaposleni ne vidijo več skupnega cilja,
pade motivacija, zato morajo vodje sodelavcem pokazati, kateri del zgodbe o uspehu
organizacije je njihov tim. Na interne sestanke naj pripeljejo zaposlene iz drugih
oddelkov, s katerimi sodelujejo, in naj ti zaposleni predstavijo svoja pričakovanja in
stične točke oddelkov. Vodje naj predstavijo procese odločanja v organizaciji ter
pojasnijo sklepe in odločitve vodstva.
3.

Dekodiranje internih dokumentov in ustvarjanje govoric

V velikih podjetjih nujne odločitve posredujejo pisno, na oglasnih deskah, po e-pošti ali
intranetu. Vodje morajo svojim zaposlenim takoj ko se na oglasnih deskah ali intranetu
pojavijo novi pomembni dokumenti jasno obrazložiti, za kaj točno se gre. Kajti veliko
zaposlenih ne razume kaj je zapisano v teh dokumentih in ne dobi celostne slike, takrat
potem nastanejo govorice med zaposlenimi.
4.

Težke teme

Če je organizacija v finančnih težavah in delodajalec razmišlja o odpuščanju, mora
poznati svoje dolžnosti glede odpuščanja delavcev. Vodje se morajo tej temi velikokrat
izogibati, čeprav bi se moralo zaposlenim v organizaciji razložiti, zakaj je prišlo do
odpuščanja.
Dandanes se prekinitev delovnega razmerja obravnava kot nekaj normalnega.
Negativni poslovni rezultati in zmanjšanje dela povzroča zapiranje številnih organizacij.
Tako postanejo zaposleni v organizacijah kot nekakšen »tehnološki višek na cesti«, saj
delovna sila ni več potrebna. Gre za obstoj strukturnih, organizacijskih, tehnoloških in
drugih razlogov, zaradi katerih ohranitev delovnega razmerja med delavcem in
delodajalcem ni več mogoča. Vodje bi morali v primeru finančnih težav organizacije
zaposlene obvestiti in pripraviti na morebitno odpuščanje (Čertalič, 2014).
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5.

Krizni manager

Ko organizacija znižuje stroške, lahko vodje vključijo tudi ostale zaposlene. Teme lahko
z varčevanja razširijo na nove ideje glede poslovnih priložnosti. Tako se bodo zaposleni
počutili vključene v aktivno iskanje rešitev in s tem povečevali svojo zavzetost.
Krizni manager prevzame vodenje po sklepu nadzornega sveta organizacije, na željo
lastnikov, s polnimi pooblastili predsednika uprave. Prevzem vodenja je začasno, za
izvršitev dogovorjenega obsega nalog, za čas do 12 mesecev. V tem času krizni
manager izvrši analizo vzrokov poslovnih težav in prične s prvimi nujnimi ukrepi za
preživetje in po prvi fazi, ko gre za preživetje, prične s srednjeročnimi ukrepi okrevanja
organizacije. Namen kriznega managerja ni ostati v organizaciji, več kot je potrebno za
izvedbo dogovorjene vsebine posla (Stratema, 2015).
6.

Kreativno vlaganje v intelektualni kapital

Kljub strogim razmeram se ne sme nehati vlagati v zaposlene. Potrebno je najti
metode, ki omogočajo z manjšimi sredstvi uporabiti enake stopnje usposabljanja.
Dandanes živimo v času nenehnega spreminjanja in prilagajanja, kar pomeni, da se
med drugim spreminjajo tudi norme, vrednote in vrednosti. Kljub izjemnemu
tehnološkemu napredku se ponovno ponavlja zgodovina in eden najpomembnejši
dejavnik zopet postaja znanje. Znanje in sposobnosti zaposlenih zopet postaja
pomemben ekonomski vir poslovanja. Neotipljivi kapital postaja vse bolj pomemben
dejavnik razvoja in preživetja organizacij, velikokrat je celo bolj pomemben dejavnik
kot otipljivi, trdi kapital. Otipljivi kapital namreč pripoveduje o preteklosti organizacije,
medtem ko neotipljivi kapital napoveduje prihodnost organizacije (Bec, 2014).
Poznamo tri vrste tako imenovanega neotipljivega kapitala (Bec, 2014):
 človeški kapital: je vir oziroma potencial, ki se skriva v obstoječem
znanju in sposobnostih zaposlenih. Človeški kapital ni last organizacije,
odvisen je od ljudi, ki lahko iz organizacije odidejo kadarkoli, zato je
ravno način upravljanja tega kapitala še toliko bolj pomemben za
konkurenčno sposobnost organizacije;
 strukturni kapital: je vse tisto, kar je v organizaciji nastalo že do sedaj, in
sicer s pomočjo človeškega kapitala, in je že v prešlo v last organizacije.
To so na primer baze podatkov, izgrajeni odnosi s kupci in z dobavitelji,
informacijski sistemi, inovacije in podobno;
 relacijski kapital: že po imenu gre za vrste relacije oziroma odnose, v
tem primeru relacije oziroma odnose, z dobavitelji, z investitorji, s kupci,
s potrošniki in strateškimi partnerji.
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7.

Ne iskati krivca

Sodelavci nenehno opazujejo svojega vodjo, njegove odzive in si na podlagi teh
opazovanj ustvarjajo svoje mnenje.
Pomembno je, da znajo vodje učinkovito obvladovati delovanje ljudi, ki delujejo za
lastne interese. Znati morajo obvladovati razmerje med cilji ljudi in cilji organizacije.
Ljudje se zaposlujejo ravno zato, da dosežejo svoje lastne cilje, hkrati pa žilijo dosegati
tudi cilje organizacije, za katero delajo, vendar si na koncu nikoli ne prilastijo teh ciljev.
Manager mora vedno presojati zaposlene tudi po stopnji privzemanja ciljev
organizacije in jih razporediti tako, kot je prikazano na Sliki 5 (Tavčar, 2002, str. 12).
Slika 5: Razvrščanje zaposlenih

IDEALISTI

ZVEZDNIKI

POVPREČNEŽI
IZKORIŠČEVALCI

NESPOSOBNEŽI
Vir: (Tavčar, 2002, str. 213).

Idealisti: so tisti, ki uresničujejo cilje organizacije, tudi če niso v skladu z njihovimi.
Tukaj je manager zelo previden, saj navidezna altruistična zavzetost zelo hitro vodi v
samovšečnost in enostransko zavzetost. Zvezdniki: svoje interese zagnano povezujejo z
interesi oziroma s cilji organizacije. Manager si hoče imeti čim več »zvezdnikov«, saj se
njihovi cilji v veliki meri skladajo s cilji organizacije. Nesposobneži: takšnim zaposlenim
je vseeno tako za delo kot za organizacijo. Izkoriščevalci: svoje interese uveljavljajo na
račun interesov organizacije. Manager preganja tako imenovane »izkoriščevalce«, torej
tiste, ki bi v organizaciji le jemali in nič prispevali (Tavčar, 2002, str. 213).
Sejits in Crim (2006, str. 3−5) navajata naslednje napotke za vodje, in sicer v 10 C-jih do
zavzetosti:
1. Connect – povezati: vsak vodja mora svojemu zaposlenemu dokazati, da ga
kot osebo ceni in da je njegovo delo cenjeno. Zavzetost zaposlenih je odnos
med zaposlenimi in vodstvom organizacije;
2. Career – kariera: vodja mora svojim zaposlenim zagotavljati nenehne izzive in
naloge z možnostjo kasnejšega napredovanja. Pri tem pa jih mora nenehno
spodbujati, jim zaupati in zagotavljati vsa potrebna znanja in vire;
3. Clarity – jasnost: vodstvo mora natančno razložiti vizijo organizacije in njene
cilje na korekten in jasen način. Tukaj želijo zaposleni vedeti, kakšna bo
njihova vloga v organizaciji, kako naj prispevajo k boljšemu delu in kakšen bo
način uresničitve;
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4. Convery – prenos: dobri vodje vzpostavijo delovne naloge in postopke, ki
pomagajo zaposlenim, da se lažje dnevno soočajo z delovnimi nalogami in
tako tudi lažje dosegajo zastavljene rezultate;
5. Congratulate – čestitati: delo vsakega zaposlenega naj bo pohvaljeno, vidno
in nagrajeno s strani vodje;
6. Contribute – prispevati: zaposleni morajo in želijo vedeti, da njihovo vlaganje
časa in truda v delo omogoča doseganje skupnih ciljev organizacije. Naloga
vodje je, da zaposlene pripelje do te točke, kjer sami vidijo in začutijo, koliko
in kako prispevajo k organizaciji in k doseganju ciljev organizacije;
7. Control – nadzirati: zaposleni morajo imeti priložnost sodelovati pri
pomembnih odločitvah, to jim mora omogočiti vodja. Pri zaposlenih bo na eni
strani to povzročilo stres, vendar na drugi strani veliko več zaupanja;
8. Collaborate – sodelovati: vodje morajo v svojem okolju graditi skupine, s
katerimi bodo ustvarjali medsebojno sodelovanje in zaupanje v okolje;
9. Credibility – verodostojnost: vodje morajo ohranjati ugled organizacije in tako
povzročati visoke etične standarde;
10. Confidence – zaupanje: da si vodja pridobi zaupanje svojih zaposelnih, mora
tudi sam živeti po normah in etičnih vrednotah.
V organizaciji je zelo pomembno, da znajo meriti zavzetost svojih zaposlenih. Ravni
zavzetosti in načine merjenja predstavljamo v nadaljevanju.

3.6 Merjenje zavzetosti zaposlenih
Merjenje koncepta, kot je zavzetost, lahko predstavlja velik izziv, saj vključuje poskuse
ocenitve občutkov in čustev. Anketa je koristno orodje za zbiranje, merjenje in
analiziranje mnenj zaposlenih, čeprav je lahko topi instrument zaradi subtilnosti
nesmiselnih odtenkov različnih mnenj (Robinson et al., 2003, str. 13).
3.6.1 Ravni zavzetosti zaposlenih
Zaposleni v organizaciji so razvrščeni v tri skupine, kar je razvidno iz Gallupove
raziskave (Gallup, 2013, str. 21):




zavzeti zaposleni,
nezavzeti zaposleni,
aktivno nezavzeti zaposleni.

Zavzeti zaposleni
To so zaposleni, ki svoje delo izvajajo s strastjo in imajo občutek da so povezani s svojo
organizacijo. S svojo vztrajnostjo dvigujejo stopnjo inovacij in organizacijo premikajo
naprej. Najboljši sodelavci po Gallupo so zavzeti zaposleni. Vedno delajo tako, da
omogočajo rast organizacije in stojijo za vsem dobrim, kar se v njej dogaja. Ti zaposleni
so aktivno vključeni v delo, so mu predani in nanj navdušeni. Poznajo količino svojega
dela in nenehno raziskujejo o novih in učinkovitejših načinih za doseganje boljših
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rezultatov svojega dela. Delu so 100 % predani in oni so tisti, ki v organizacijo
privabljajo nove stranke (Gallup, 2013, str. 21).
Nezavzeti zaposleni
Težko je zaznati nezavzete zaposlene, saj niso moteči ali sovražno nastrojeni. Na
svojem delu so prisotni le zato, da si krajšajo čas, nimajo nobenih skrbi za stranke, za
svojo učinkovitost, dobičkonosnost organizacije, varnost na delu, poslanstvo ali za
razvoj strank. Večinoma je njihovo razmišljanje le o odmoru in malici. Ne izkazujejo
nobene energije ali strasti do svojega dela (Gallup, 2013, str. 21).
Aktivno nezavzeti zaposleni
Ti zaposleni niso le nezadovoljni na svojem delu, ampak aktivno izkazujejo svojo
nezadovoljstvo. V organizaciji so za to, da bi ji škodili. Znajo spretno upravljati s časom
v svojo korist, tako se v njihovi priostnosti dogajajo nesreče, kakovost dela upade,
izkoriščajo bolniški stalež v svojo korist, v organizaciji se ne pojavijo po več dni (Gallup,
2013, str. 21).

3.7 Načini merjenja zavzetosti zaposlenih
Uspešnost in dodatna vrednost organizacije se kaže v njihovih zaposlenih. Za
organizacijo so zaposleni, ki so bolje motivirani in so do svoje organizacije odgovorni,
neprecenljivi. Z merjenjem zavzetosti lahko za organizacijo pomeni uspešno
nadaljevanje poslovanja. Če je podjetje finančno stabilno potem se veča tudi zavzetost
zaposlenih, kar prikazuje odlično prihodnost organizacije (OK Consulting, 2006).
V nadaljevanju so opisane najpogostejši načini merjenja zavzetosti zaposlenih.
3.7.1 GALLUP'S Q12
Gallup's Q12 je vprašalnik, ki je pogosto uporabljen pri merjenjih zavzetosti zaposelnih.
Vprašalnik je sestavljen iz 12 elementov, ki jim je dokazana povezava z rezultati
uspešnosti organizacije. Za prepoznavanje teh elementov je moral Gallup opraviti
večletne intervjuje, ki so vključevali več tisoč udeležencev. Od leta 1990, ko je Gallup
končal z oblikovanjem 12 vprašanj, je v raziskavi do danes sodelovalo že 189 različnih
držav (Gallup, 2013, str. 18, 20).
Slika 6 prikazuje vprašalnik Gallup's Q12.
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Slika 6: GALLUP'S Q12

01

Razumem potrebe
delovnega mesta.

07

S sodelavcem sva stkala
prijateljske vezi.

02

Razpoložljiva sredstva, ki
jih imam, so dovolj za
dobro opravljeno delo.

08

Poskrbljeno je za mojo
socialno varnost in varnost na
delu.

03

Dnevno imam možnost
opravljati, kar najbolje
znam.

09

Moje delo in dosežki, so bili
pohvaljeni v zadnjem tednu.

04

Imam zaupanje vodstva
in sodelavcev.

10

V zadnjem letu sem imel
priložnost za rast in razvoj.

05

Na delovnem mestu se
moje mnenje upošteva.

11

Namen moje organizacije mi
daje občutek, da je moja
služba pomembna.

Sodelavci so iskreno
zavzeti za učinkovito
opravljeno delo.

12

Letni razgovori z vodstvom so
dovolj pogosti.

06

Vir: (Gallup, 2013, str. 19).

Pomemben pa je tudi vrstni red teh postavk. Sestavljenih 12 vprašanj prikazuje štiri
stopnje v lestvici, skozi katere mora vsak zaposleni na poti do zavzetosti. Prvo in drugo
vprašanje prikazujeta osnovne potrebe zaposlenih, motivacijo zaposlenih prikazujejo
vprašanja od 3 do 6, na pripadnost zaposlenih pa prikazujejo vprašanja od 7 do 10.
Zadnji dve vprašanji 11 in 12 pa prikazjeta rast zaposlenih. Štiri faze pomagajo
managerjem oceniti učinkovitost delovne skupine in se osredotočijo na področja, ki so
pomembna, da njihova ekipa dokonča posel (Gallup, 2013, str. 20).
3.7.2 UWES (Utrecht Work Engagement Scale)
Od uvedbe vprašalnika UWES leta 1999 so bile z njim opravljene številne študije glede
veljavnosti, da z njim razvozlajo odnose z izgorelostjo in deloholizmom, ugotovijo
možne vzroke in posledice zavzetosti in pojasnijo vlogo zavzetosti v bolj kompleksnih
procesih, ki so povezani z zdravjem in dobrim počutjem zaposlenih. Vprašalnik je
sestavljen iz 17 vprašanj, od teh se jih 6 nanaša na energijo (visoko motivacijo,
vzdržljivost na delu ter trud in vztrajnost), 5 na predanost (pripadnost, navdušenje in
ponos na delovnem mestu) in ostalih 6 na zanos (osredotočenje na delo) (Schaufeli &
Bakker, 2008, str. 5−8).
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V raziskavi magistrske naloge smo uporabili ravno vprašalnik UWES, ki vsebuje
naslednje trditve:
1. Pri svojem delu prekipevam od energije.
2. Zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in namenom.
3. Kadar delam, čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem navdušen.
6. Kadar delam, pozabim na okolico.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem srečen.
10. Sem ponosen na delo, ki ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma predan.
12. Lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje.
13. Zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, me kar odnese.
15. Na delu sem duševno pripravljen.
16. Zelo težko se odpovem delu.
17. Tudi ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam.
3.7.3 IES vprašalnik o zavzetosti (IES engagement survey)
IES definira zavzetost kot »pozitiven odnos«, katerega ima zaposleni do organizacijskih
vrednot in do same organizacije. Zaposlen, ki je zavzet, se zaveda pomembnosti
gospodarskega okolja in sodeluje s sodelavci za izboljšanje učinkovitosti za dobrobit
organizacije. Organizacija si mora prizadevati k razvoju in negovati posel, ki zahteva
dvosmerni odnos med delodajalcem in zaposlenim (Robinson et al., 2003, str. 9).
3.7.4 DDI E3 vprašalnik (Development Dimension International E3 measure)
DDI E3 uporablja 20 vprašanj, katera merijo stopnjo zavzetosti zaposlenih na delu.
Ocenjuje pet glavnih dejavnikov, in sicer (Wellins et al., 2006, str. 13):
1. trud uskladiti s strategijo − tu se vprašanja nanašajo na poznavanje ciljev, na
pričakovanja organizacije, na medsebojno komunikacijo in na uspešnost dela,
2. opolnomočenje – v tem dejavniku se vprašanja nanašajo na idividualnost na
delovnem mestu in na smiselnost dela,
3. delo v skupini in sodelovanje – tu je pomembno sodelovanje med raznimi
skupinami in na medsebojno pomoč, na spore in na zaupanje,
4. rast in razvoj – nanaša se na možnosti, ki jih organizacija ponuja za rast in
razvoj zaposlenih,
5. priznanja in spodbude – tukaj je pomembno upoštevanje mnenj zaposlenih,
na pretok informacij o delu in na spoštovanje med zaposlenimi.
V nadaljevanju magistrske naloge predstavljamo zadovoljstvo zaposlenih.
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4 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Zadovoljstvo je zadovoljevanje lastnih potreb in izpolnjevanje lastnih pričakovanj pri
uresničevanju tako osebnih kot tudi skupnih ciljev organizacije. Definira se kot
čustveno stanje, katerega rezultata sta posameznikova ocena dela in doživljanje
izkušenj. Povezano je od čustev, ki jih ima posamezni zaposleni pri vseh elementih
dela. Zadovoljstvo zoposlenih se konstatno spreminja, vendar ravno to zadovoljstvo
motivira in usmerja zaposlene k doseganju višjih ciljev in k večji učinkovitosti (Cajnko &
Di Grazia, 2014).

4.1 Opredelitev zadovoljstva
Poznamo več opredelitev:






Mihalič (2008, str. 4) pravi, da je lahko zadovoljstvo zaposlenih čustveno
stanje, ki je pozitivno. Je rezultat doživljanja dela, ocenjevanja dela, delovnih
izkušenj ter načina doživljanja dela in vseh elementov ki ga delo zajema;
Cimerman et al. (2003, str. 21) prav tako pravijo, da je zadovoljstvo čustveno
stanje, ki je pozitivno. Izhaja iz ocenjevanja lastnega dela oziroma iz
ocenjevanja doživljanja tega dela;
Goleman, Boyatzis in McKee (2002, str. 24) prav tako pravijo, da je
zadovoljstvo zaposlenih povezano s čustvi, ki jih zaposleni občutijo pri delu.
Tisti zaposleni, ki občutijo pozitivna čustva, bodo veliko bolj zadovoljni in
uspešni;
George in Jones (1996, str. 70) trdita, da je zadovoljstvo vsota čustev in
spoznanj, ki jih imajo zaposleni do svoje zaposlitve in do svojega dela. Niha pa
zaradi osebnega prepričanja o delu, zaradi mnenj drugih zaposlenih v
organizaciji, zaradi vodstva ter zaradi plač.

Zadovoljstvo ne opredeljuje samo ena razsežnost ampak več, kar je predstavljeno v
Herzbergovi dvofaktorski teoriji. Dejavniki ki privedejo do nezadovoljstva na delovnem
mestu so zelo različni od motivacijskih dejavnikov. Poznamo naslednje »motivatorje«:
odgovornost, uspeh, napredovanje, samostojnost, pozornost in razvoj.
Med
»higienike«, pa spadajo na primer: nadzor, plačilo, varnost, medsebojni odnos, fizični
pogoji dela in tako dalje. »Motivatorji« motivirajo zaposlene k delu in vplivajo na
njihovo motivacijo, medtem ko »higieniki« zaposlenih ne spodbujajo k aktivnosti,
ampak poskušajo napetosti odstraniti ali kako drugače omogočiti pogoje, ki vodijo do
motiviranja. Pisarne, ki so lepo opremljene, dodatne ugodnosti v organizaciji, primerni
načrti dopustovanja povzročajo zmanjševanje nezadovoljstva zaposlenih in odločitev,
da v organizaciji ostanejo. Našteti dejavniki pa so brez vpliva na poviševanja motivacije
ali učinkovitosti zaposlenih (Treven, 1998, str. 117−118).
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Potrebe zaposlenih razdelimo v naslednje štiri skupine (Možina et al., 1998, str. 152):





materialne potrebe ali potrebe »imeti«, te potrebe lahko posamezniki
zadovoljijo s plačo, z raznimi dodatki k plači in drugimi materialnimi
ugodnostmi;
potrebe po »varnosti«, lahko posamezniki zadovoljijo z varnostjo na
delovnem mestu, z raznimi zavarovanji, s stalnostjo zaposlitve itd.;
socialne potrebe ali potrebe »ljubiti«, lahko posamezniki zadovoljijo s
sodelovanjem v raznoraznih delovnih timih, s prijateljskimi odnosi z
zaposlenimi in z vodstvom organizacije;
osebnostne potrebe ali potrebe »biti«, pa so odvisne predvsem od
individualnosti zaposlenih, od vključenosti v sprejemanja odločitev, od
možnosti dodatnega izobraževanja in od možnosti uporabe tega znanja na
delovnem mestu.

V nadaljevanju predstavljamo dejavnike zadovoljstva pri delu. Ti dejavniki so
pomembni, da se v organizaciji zavedajo, da obstaja več ključnih dejavnikov in ne samo
eden.

4.2 Dejavniki zadovoljstva pri delu
Zadovoljstvo je prisotno kjerkoli in kadarkoli, najpogosteje takrat, ko imamo
zadovoljivo plačo, ko lahko napredujemo, ko imamo vpliv na metode in potek svojega
dela ter podobno. Več negativnih dejavnikov povzroča večje je nezadovoljstvo
zaposlenih (Možina et al., 2002, str. 50). Tudi Mihaličeva (2006, str. 266) trdi, da se
zadovoljstvo zaposlenih prikazuje s posameznimi elementi dela kot tudi z samim
delovnim mestom. Ti elementi so lahko povezani neposredno z nadrejenimi, ali pa z
možnostjo dodatnega izobraževanja, z raznoraznimi nagradami, s plačo in tako naprej
(Mihalič, 2006, str. 266).
Moorhead in Griffin (1989, str. 88) razvrščata dejavnike zadovoljstva v tri velike
skupine:
1. organizacijski dejavniki: kot so plača, napredovanje, delo, varnost na delu in
delovni pogoji. Vsak zaposleni lahko čuti različne stopnje zadovoljstva do vseh
teh dejavnikov, lahko je na primer zelo nezadovoljen s plačo in zelo
zadovoljen z ostalimi štirimi dejavniki zadovoljstva;
2. skupinski dejavniki: sem spadajo vsi zaposleni in nadrejeni ter nadzor;
3. osebni dejavniki: osnovne potrebe, prizadevanja in ugodnosti.
Dejavnike, ki spodbujajo zadovoljstvo zaposlenih, lahko po Možini in soavtorjih (2002,
str. 184) združimo v šest različnih skupin:
1. vsebina dela: vključuje uporabo znanja, dodatno izobraževanje in strokovno
rast ter zanimivost in raznolikostt dela;
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2. individualnost na delu: prikazuje možnost, da se zaposleni sam odloči kaj in
kako bo delal, da individualno razpolaga s svojim delovnim časom, da se lahko
vključuje v odločanje o pomembnejših vprašanjih dela organizacije;
3. dohodek, dodatki in druge ugodnosti: v to skupino spada pravična ocenitev
dela in s tem povezana višina nagrade, omogočena socialna in zdravstvena
varnost ter druge ugodnosti in dodatki;
4. vodenje in organizacija dela: pomeni razširjen nadzor, pohvale in priznanja, v
primeru neupoštevanja delovnih nalog dodeljevanje kazni ter omogočanje
vodstva za nemoteno delo;
5. odnosi pri delu: pomembno je vzdušje na delu, timski duh, reševanje težav,
komunikacija med zaposlenimi ter nadrejenimi;
6. delovne razmere: varnost na delu, odpravljanje dejavnikov okolja, kot so na
primer vlaga, hrup in drugo.
George in Jones (1996, str. 70−78) pa dejavnike zadovoljstva delita v le štiri skupine:
1. osebnost: trajen način čustvovanja, razmišljanja in obnašanja osebe,
2. vrednote: notranje in zunanje delovne vrednote,
3. narava dela: sodelavci, nadrejeni, podrejeni, delovni pogoji, delovni čas,
plačilo itd.,
4. družbeni vpliv: sodelavci, skupine in kultura.
Slika 7 prikazuje dejavnike (organizacijske, skupinske in osebne), ki vplivajo na
zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo zaposlenih v organizaciji. Zaposleni, ki so
zadovoljni imajo nizko stopnjo fluktuacije in nizko stopnjo odsotnostji z delovnega
mesta, dobro vplivajo na poslovne uspeh organizacije. Tisti zaposleni, ki so
nezadovoljni na na delovnem mestu, imajo visoko stopnjo fluktuacije in so pogosto
odsotni od dela. To pomeni, da imajo nizko uspešnost dela v primerjavi z zadovoljnimi
zaposlenimi in bodo na rezultate organizacije vplivali negativno (Moorhead & Griffin,
1989, str. 88).
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Slika 7: Prikaz vpliva organizacijskih, skupinskih in osebnih dejavnikov na zadovoljstvo
zaposlenih

Vir: (Moorhead & Griffin, 1989, str. 88).

4.3 Oblike zadovoljstva zaposlenih
Zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih sta dva od več drugih dejavnikov, ki
omogočajo uspešno in učinkovito opravljanje delovnih nalog v organizaciji.
Zadovoljstvo pri delu daje občutek pozitivnosti, ki ga zaposleni zazna ko doseže vsa
svoja pričakovanja, ki so povezana z njegovim delom v organizaciji (Glasilo Vizita,
2007).
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Poznamo naslednje oblike zadovoljstva zaposlenih (Büssing, 1998, str. 571−574):
1. progresivno zadovoljstvo zaposlenih: v tej obliki, se izraža zadovoljstvo, rast
stopnje zadovoljstva se lahko doseže z višanjem truda zaposlenih;
2. stabilno zadovoljstvo zaposlenih: zaposleni je lahko zadovoljen na delu,
premalo pa je motiviran za dosego višje stopnje le tega, zaradi premalo
spodbud v organizaciji, se posveča drugim dejavnikom v svojem življenju;
3. ravnodušno zadovoljstvo zaposlenih: tukaj zaposleni občuti nezadovoljstvo, ki
je nejasno in se slabše prilagaja delovnim situacijam, ki imajo negativni
učinek. Iz prejšnjega stanja lahko to nezadovoljstvo občutno zmanjšamo;
4. konstruktivno zadovoljstvo zaposlenih: zaposleni v tem dejavniku občuti
nezadovoljstvo na delovnem mestu. Kljub nezadovoljstvu pa poskuša to
situacijo spremeniti na bolje;
5. fiksirano nezadovoljstvo zaposlenih: zaposleni se ne trudi več spreminjati
situacije, ki je nastala pri delo. Izgubi vso voljo in željo, da bi se težavam
spopadel. V tem stadiju zaposleni ne vidi več nobene rešitve.
6. psevdo nezadovoljstvo: tudi tukaj je zaposleni nezadovoljen, to
nezadovoljstvo pa se kaže na njegovem delu, in ravno to zmanjšuje njegovo
prizadevanje.
Elementi zadovoljstva zaposlenih so zelo pomembni, kadar v organizaciji želimo, da so
zaposleni zadovoljni in učinkoviti. Te elemente podrobneje predstavljamo v
nadaljevanju.

4.4 Elementi zadovoljstva zaposlenih
Trije elementi nam prikazujejo, kdaj lahko organizacija pričakuje, da je zaposleni
zadovoljen (Šteharnik, 2000, str. 80−84):




odgovornost zaposlenega,
lojalnost zaposlenega in
iniciativnost zaposlenega.

Omenjene elemente v nadaljevanju podrobneje predstavljamo.
4.4.1 Odgovornost zaposlenega
Da bi bili vsi zadovoljni, je želja in interes vodstva v organizaciji. V večjih organizacijah
obstaja nekakšna vrzel, ki onemogoča da bi se te želje in interesi uresničili. To pomeni,
da obstaja ogromna razlika med dejanskim delovanjem zaposlenega in raven, ki bi jo
lahko dosegli, če bi zaposleni delali po svojih najboljših močeh. Tako vodje kot tudi
delavci morajo prevzeti odgovornost, da to storijo, morajo upoštevati naslednje:
posvečati manj pozornosti vodji organizacije, spremeniti odnos do zaposlenih in drugih
ljudi v organizaciji ter spremeniti način razdeljevanja nalog (Šteharnik, 2000, str.
80−84).
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Da bi vsak zaposleni v organizaciji prevzel odgovornost, morajo svoje osredotočenje
usmeriti na vse zaposlene v organizaciji, ne samo na vodstvo, potrebno je preverjati
tudi njihovo učinkovitost in kakšno odgovornost nosijo na svojem delu. Če odgovornost
v celoti pripišemo samo vodji organizacije, bomo težko dosegli, da bodo zaposleni
delovali po svojih najboljših močeh. Kadar si zaposleni v organizaciji ne delijo nobene
odgovornosti tako za uspehe kot tudi za neuspehe, bodo v organizaciji težko vzpostavili
sodelovanje in zaposlenovo pripadnost organiazciji (Šteharnik, 2000, str. 80−84).
Posamezniki so odgovorni in se tudi čutijo odgovorne, kadar imajo na svojem delu
neko odgovornost in se hkrati zavedajo, da imajo vpliv na situacije, ki omogočajo
doseganje določenih ciljev. Samospoštovanje zaposlenih se krepi takrat, ko se
zavedajo, da imajo sposobnosti, ki vplivajo na določena stanja in dogodke v
organizaciji. Občutek moči imajo tisti zaposleni, ki se spoštujejo in tudi ti zaposleni
odgovarjajo za delo na svojem delovnem mestu. Tisti zaposleni, ki pa delujejo
neodgovorno, pa si težko ustvarijo določen cilj v življenju, saj so ravnodušni do vsega
(Šteharnik, 2000, str. 80−84).
Številne organizacije so ne glede na vse uvedle osebja, ki so pooblaščena za
razporejanje odgovornosti in pooblastil, vendar kljub temu to ni vedno ustvarilo
rezultatov, ki so jih pričakovali. Razlog je predvsem v razlikovanju moči in svobode z
odgovornostjo, ki naj bi jo zaposleni prejel. Preveč se osredotočimo na napake in
probleme s strani vodje, dosti premalo pa s strani zaposlenih. Dodelitev odgovornosti
ni dovolj, pomembno je tudi, da si zaposleni želijo prevzeti določeno odgovornost, in to
odgovornost vzeti kot izziv in s tem možnost doseči razvoj na osebni ravni (Šteharnik,
2000, str. 80−84).
4.4.2 Lojalnost zaposlenega
Lojalnost zaposlenega je zvestoba tistemu, katerega želimo podpirati. Lojalen zaposleni
je zadovoljen takrat, ko je organizacija uspešna, brani organizacijo, ko je ogrožena, in
se počuti ponosnega, da lahko predstavlja organizacijo v kateri je zaposlen (Šteharnik,
2000, str. 80−84).
Lojalnost do nadrejenega je dosti manj pomembna kot lojalnost do ciljev organizacije.
Tukaj je treba paziti na morebitne konflikte med cilji nadrejenega in cilji organizacije.
Kadar se v organizaciji pojavijo spori glede lojalnosti ni ustrezna samo ena rešitev.
Potrebno je najti več takšnih, ki bodo preprečile, da lojalnost ne bo imela negativnih
vplivov na druge zaposlene (Šteharnik, 2000, str. 80−84).
Do ljudi kot tudi do organizacij, so posamezniki velikokrat težko lojalni in jim hkrati tudi
ne zaupajo. Kadar se to zgodi, morajo udeležence ali organizacijo zamenjati in poiskati
takšne, ki bodo znali ravnati s takšnimi situacijami. Vedenje in trud sta tista, ki
prispevata v korist organizacije. Lojalnost pa lahko pomeni tudi odklon delovne naloge,
če zaposleni verjame, da je ne more izvesti uspešno in učinkovito (Šteharnik, 2000, str.
80−84).
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4.4.3 Iniciativnost zaposlenega
Če bi vsak zaposleni sprejel določeno odgovornost, bi se s tem izboljšala tudi
produktivnost in kakovost v organizaciji. Inciative ni mogoče uresničiti če nimamo
odgovornosti in lojalnosti. Oni sami morajo čutiti odgovornost do uspeha ali neuspeha
organizacije, drugače svojo inciativnost težko usmerijo v določene rešitve ali izboljšave
organizacije. Ko zaposleni prevzame inciativnost v interesu organizacije pokaže s tem
tudi lojalnost organizaciji (Šteharnik, 2000, str. 80−84).
Za razvoj in preživetje organizacije v današnjem času in okolju je različnost inciativ
nujno potrebna. Izkazovati pa jo morajo vsi zaposleni v organizaciji. Osebje mora biti
zmožno več kot le upravljati organizacijo. Vodstvo mora biti tisto, ki inovira
organizacijo, se zavzema za potrebe svojih zaposlenih in uvaja spremembe (Šteharnik,
2000, str. 80−84).
V nadaljevanju naloge predstavimo najpomembnejše stopnje upravljanja zadovoljstva
zaposlenih.

4.5 Upravljanje zadovoljstva
Vsa področja v organizaciji morajo izvajati to področje. Vsi zaposleni v organizaciji
morajo biti vanj tudi vključeni. Zadovoljstvo zaposlenega je prioriteta organizacije, zato
je nedopustno če za upravljanje zadovoljstva organizacija ne skrbi. K razvoju, rasti in
napredku vedno prispevajo tisti zaposleni, ki so zadovoljni. Upravljanje zadovoljstva se
izvaja kot nekakšen načrt, kjer sledimo stopnjam od meritev zadovoljstva do uvajanja
ukrepov, ki povečujejo te stopnje. Preden v organizaciji uvedejo določene postopke, ki
vodijo k večanju zadovoljstva, pa morajo pridobiti soglasje vseh zaposlenih. (Mihalič,
2008, str. 12−13).
Slika 8 prikazuje najpomembnejše stopnje v procesu celostnega upravljanja
zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih.
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Slika 8: Prikaz najpomembnejših stopenj v procesu celostnega upravljanja zadovoljstva
in pripadnosti zaposlenih
Odločitev o uvedbi, soglasje, izdelava načrta, usposabljanje

Merjenje stopnje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih

Analiza stanja, izdelava akcijskega načrta z izborom ukrepov

Uvajanje in izvajanje ukrepov za večje zadovoljstvo in pripadnost

Vir: (Mihalič, 2008, str. 14).

Prikazane imamo štiri stopnje aktivnosti, ki morajo biti izvedene v naslednjem vrstnem
redu (Mihalič, 2008, str. 15):





prva stopnja: oblikovanje spodbud vodstva, izboljševanje zadovoljstva
zaposlenih, predstavitev teh spodbud in doseganje soglasja, opredelitev in
priprava načrta ter akta o zadovoljstvu;
druga stopnja: meritve zadovoljstva, izdelava skupnih rezultatov teh meritev,
končne rezultate predstaviti vodstvu organizacije in vsem ostalim zaposlenim,
posamični pristop k zadovoljstvu zaposlenih;
tretja stopnja: na osnovi meritev se naredi celotna analiza stanja, z izbiro
ukrepov se pripravi akcijski načrt, predstavljanje rezultatov vodstvu
organizacije in ostalim zaposlenim;
četrta stopnja: uvedba splošnih ukrepov in njihovo izvajanje, določitev
dodatnih ukrepov na osnovi posamičnega pristopa k zaposlenim v
organizaciji, spremljanje učinkov s ponovnimi meritvami, pogovor z
zaposlenimi glede njihovega zadovoljstva na delovnem mestu.

Vodstvo se mora zavzezati k nenehnemu povečevanju in vzdrževanju visokih stopenj
zadovoljstva pri vseh zaposlenih, mora biti tudi pobudnik upravljanja zadovoljstva. Sem
vključimo vse zaposlene, vendar lahko sprejete ukrepe uporabljamo samo takrat, ko
imamo soglasje vseh zaposlenih. Vodstvo mora pri vodenju nato upoštevati tudi
informacije, ki jih dobi od zaposlenih, kakšna so njihova doživljanja, pogovarjati se
morajo o sprejetih ukrepih in učinkih ter podobno (Mihalič, 2008, str. 15).
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Kakšna je povezanost med zadovoljstvom in motivacijo zaposlenih ter kakšne povezave
poznamo, predstavljamo v nadaljevanju naloge.

4.6 Povezanost zadovoljstva in motivacije
Motivacijo zaposlenih lahko dvignemo z pravilnim oblikovanjem delovnih nalog. To
poveča in izboljša rezultate dela, hkrati pa poveča tudi zadovoljstvo zaposlenih.
Zadovoljni zaposleni so bolj dovzetni za motivatorje, s katerimi jih spodbujajo k
opravljanju dela, kot pa nezadovoljni zaposleni (Možina, 1999, str. 5).
Poznamo več povezav, ki se oblikujejo med zadovoljstvom, uspešnostjo in motivacijo
pri delu. Te so po Černetiču (2004, str. 78) naslednje:




zadovoljstvo in uspešnost pri delu: kakšna je stopnja povezanosti, je odvisno
predvsem od zaposlenih in njihovega delovnega okolja;
uspešnost in motivacija pri delu: ta povezava je pozitivna, kar pomeni, da bolj
kot so zaposleni motivirani, bolj se trudijo na svojem delovnem mestu in
večja je njihova uspešnost ;
zadovoljstvo in motivacija pri delu: rezultate pri delu povečuje povečana
motivacija in s tem se povečuje tudi zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji.

Poznamo več različnih teorij motivacij, najpomembnejše predstavimo v nadaljevanju.

4.7 Teorije motivacije
Motivacija je odvisna predvsem od razumevanja ljudi, njihovih potreb in želj.
Pomembno je, da znamo prepoznati in izpolniti osnovne potrebe. Poznamo več teorij
motivacije (Sang, 2001, str. 17−18):





splošno najbolj znana je vedenjska teorija. Ta trdi, da se obnašanje
zaposlenih ponovi vedno, ko se ponovi izzivalno dejanje. Človek lahko po tej
teoriji motivira drugega s tem, da določenemu ravnanju dodeli nagrado,
nezaželenemu ravnanju pa dodeli kazni ali pa jih celo prezre;
izkustvena teorija je povezana na notranjo motivacijo in na željo
posameznika, da odgovori na vprašanje, izpolni določeno potrebo ali doseže v
določeni stvari neko zadovoljitev;
zelo znana je tudi teorija Abrahama Maslowa. Pri tej teoriji so osnovne
človekove potrebe fiziološka zadovoljitev, varnost, socialna pripadnost, ugled,
samouresničitev, znanje in estetika. Ko je ena raven potreb zadovoljena, se
preide na novo in na novo iskanje potešitve.

4.7.1 Dvofaktorska motivacijska teorija
Ta teorija govori o obstoju dveh ločenih faktorjev (higienikov in motivatorjev), katera
imajo vpliv na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo na delovnem mestu. Pri tem
modelu je avtor jasno opredelil, kaj mora biti izpolnjeno, da se prične motivacija.
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Higieniki so osnova zadovoljstva, kar pomeni, da šele ko so izpolnjeni higieniki, je
smiselno ljudem višati zadovoljstvo s stvarmi, ki so motivatorji (Vodja.si 2008):
1. Motivatorji
Pristnost motivatorjev se povečuje takrat, ko se povečuje zadovoljstvo in
trud. Če sta dejavnika odsotna pa to ne sproži nezadovoljstva. Motivatorji so
lahko naslednji notranji dejavniki: odgovornost, uspeh, napredovanje,
samostojnost, pozornost in razvoj (Treven 2001, 130).
2. Higieniki
Prisotnost »higienikov« povzroča zmanjševanje nezadovoljstva zaposlenih,
kljub temu pa njegova prisotnost ne viša zadovoljstva. Med higienike
uvrščamo naslednje zunanje dejavnike, ti so: nadzor, odnos do vodje,
dohodek, delovni pogoji, status, politika podjetja, varnost pri delu in odnos do
zaposelnih (Treven, 2001, str. 129−130).
V nadaljevanju so prikazani motivatorji in higieniki (Schnedier & Potočnik, 2003, str.
183):
MOTIVATORJI







HIGIENIKI







Doseženi rezultat
Priznanje
Vsebina dela
Odgovornost
Napredovanje
Možnost za razvoj

Plača
Delovni pogoji
Varnost delovnega mesta
Status in ugled
Stil vodenja predstojnika
Poslovna politika organizacije

Dolgoročni vpliv motivatorjev na delovno mesto se kaže v zahtevi po razširitvi
delovnega področja zaposlenih. Težje je proučiti higienike, saj zaposleni menijo, da so
dani sami po sebi. Večjega učinka ali zadovoljstva na delovnem mestu ne ustvarjajo
varni delovni pogoji ali primerno plačilo. Nezadovoljstvo nastane, če higieniki niso
primerni oziroma ustrezni (Schnedier & Potočnik, 2003, str. 183).
4.7.2 Teorija značilnosti dela
Model značilnosti dela poudarja razlike med zaposlenimi, kot je na primer potreba po
razvoju. Tisti ljudje, ki imajo željo po razvoju, so pri izvajanju določenega dela, veliko
bolj motivirani in usmerjeni k kakovosti dela ter med opravljanjem čutijo večje
zaodovljstvo (Treven, 2001, str. 134).
Zaposleni so zadovoljni na delu takrat, ko imajo možnost uporabiti različne spretnosti
in opravljati različne naloge. V prihodnje bo potreba zaradi višje izobrazbene strukture
in tehnične značilnosti vedno bolj razvita (Treven, 2001, str. 134).
Slika 9 prikazuje, ključne značilnosti dela, ki imajo vplive na pojav kritičnih psiholoških
stanj, kot so na primer občutek pomembnosti in odgovornosti za določeno opravljeno
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delo. Ravno ta stanja vplivajo na zaposlene in njihovo motiviranost. Na motiviranost pa
predvsem vplivajo delovni učinki in osebni učinki zaposlenega, kot na primer visoka
kakovost izvedbe delovne naloge in visoko zadovoljstvo na delovnem mestu (Treven,
1998, str. 121).
Slika 9: Model značilnosti dela
GLAVNE ZNAČILNOSTI DELA

-

KRITIČNA PSIHIČNA STANJA

Raznolikost dejavnosti in
potrebnih sposobnosti.
Celovitost delovnih nalog.

Delavci doživljajo delo kot
vsebinsko bogato in
smiselno.

Pomembnost dela za druge v
organizaciji in zunaj.

REZULTATI

Visoka notranja
motivacija za delo.
Doseganje dobrih
delovnih
rezultatov.
Visoko
zadovoljstvo z
delom.

Samostojnost
načrtovanja in
izvajanja dela.

Delavci čutijo
odgovornost za
rezultate.

Informacije o
doseženih standardih.

Delavci poznajo
rezultate.

Nizka odsotnost z
dela in fluktuacija.

Moderatorji:
Znanje in spretnosti.
Izračenost potreb.
Zadovoljstvo z razmerami.
Vir: (Možina, 1998, str. 158).

V modelu značilnosti dela je opredeljenih pet temeljnih značilnosti dela (Možina et al.,
1998, str. 157):


raznolikost: mest, kjer zaposleni opravljajo svoje delo ter sodelujejo z ljudmi s
katerimi delajo. Raznolikost delovnih nalog je ključna za zaposlene, ki
opravljajo enolične delovne naloge. Takšno delo postane za zaposlene
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dolgočasno, ta dolgočasnost povzroča utrujenost in utrujenost povzroča
napake;
samostojnost: zaposleni si lahko sam izbere način dela in orodja za
opravljanje tega dela. Samostojni zaposleni, so odgovornejši. Medtem ko se
nesamostojni zaposleni obnašajo neodgovorno;
odgovornost: kot na primer odločanje o tem, kako določeno težavo rešiti na
delovnem mestu;
izziv: izbira primernega znanja, ki pri odpravi težav zaposlenemu da občutek,
da je sam naredil nekaj pomembnega, ter
interakcija: stiki z ostalimi zaposlenimi na delovnem mestu ko opravljajo delo
ter izbira sodelavcev s katerimi želi sodelovati. Zaposlenemu je pomembno,
da je njegovo delo cenjeno s strani celotne organizacije kot tudi s strani vseh
ostalih sodelavcev.

4.7.3 Teorija spodbujanja
Na zaposlenega in njegovo vedenje lahko vplivajo zunanje nagrade, vendar lahko ima
to tudi negativen vpliv. Zaposleni, ki izvajajo različna in interesantna dela in so hkrati
tudi notranje motivirani, obravnavajo svoje delo kot nagrado. To je notranja nagrada,
ki izhaja iz samega dela. Če takšen posameznik potem dobi zunanjo nagrado, pomeni,
da bo njegova motivacija upadla in se zmanjševala. Zunanja motivacija je pomembna
za tiste zaposlene, ki izvajajo nezanimiva dela in imajo nizko osebno motivacijo. Le z
zunanjo motivacijo lahko takšne zaposlene prepričamo, da bodo svoje delo opravili
učinkovito (Treven, 2001, str. 134−135).
4.7.4 Teorija pričakovanja (Vroomova motivacijska teorija)
Slika 10 prikazuje, posameznikovo motiviranost za dosego svojih individualnih ciljev.
Pomembna sta dva dejavnika, ki vplivata, na obnašanje zaposlenih. Prvi dejavnik je
povezan s pričakovanjem, da bo vedenju sledila določena kazen, drugi dejavnik pa se
nanaša na privlačnost kazni za zaposelnega (Treven, 2001, str. 135).
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Slika 10: Model pričakovanja

Posameznikov
napor

Posameznikov
o vedenje

Nagrade v
organizaciji

Individualni
cilji

Vir: (Treven, 2001, str. 128).

Pri modelu pričakovanja so pomembna še naslednja dejstva (Treven, 2001, str. 137):




za zaposlene mora biti nagrada privlačna, to je na primer plača, posebne
ugodnosti, varnost na delu;
zaposleni mora vedeti, kaj se od njega na delovnem mestu pričakuje in
kakšna bo nagrada po opravljenem delu;
če bo zaposleni za ustrezno delo pričakoval nagrado bo v to delo vložil tudi
večji napor.

Vroomov model motivacijske teorije je uporaben le v razmerah dobro organiziranega
delovnega procesa. Uporaben je v organizacijah, kjer se uveljavlja upravljanje in
vodenje po demokratični poti, in v tistih organizacijah, ki združujejo delavce z visoko
stopnjo družbene zavesti (Černetič, 2004, str. 147).
4.7.5 Rawlsova teorija pravičnosti
Pri teoriji pravičnosti zaposelni primerjajo svoje prejemke in vložke v delo z prejemki in
vložki z drugimi zaposlenimi. Zadovoljstvo ga prevzame takrat, ko se zaveda, da je
njegovo stanje enako stanju drugih v organizaciji, to je zanj pravično. Ravno nasprotno
pa se mu zdi nepravično, če stanja z drugimi niso enaka. V tem primeru lahko meni, da
je bil za določeno delo premalo ali preveč nagrajen. Pri primerjavi upoštevajo: višino
plače, izobrazbo, in delovno dobo. V primeru nepravičnosti, zaposleni poskušajo to
zmanjšati na naslednje načine: prikrije svoje sposobnosti, njegov trud v delo niha in
podobno (Treven, 2001, str. 137−139).

4.8 Razlika med zavzetostjo in zadovoljstvom zaposlenih
Veliko ljudi se sprašuje, kakšna je razlika med zavzetostjo in zadovoljstvom zaposlenih.
Eden izmed odgovorov je, da je zadovoljstvo »enosmerna ulica« (kaj lahko narediš
zame) in zavzetost »dvosmerna ulica« (kaj lahko naredimo skupaj, sodelovanje).
Zavzetost je dvosmerna pogodba. Je bolj podobna večdimenzionalnemu konstruktu in
ima večjo veljavnost in povezave do poslovnih rezultatov, kot so prihodki,
dobičkonosnost, rast, neuspeh in podobno (OPCA, 2015).
Drugi možen odgovor na vprašanje je, da strokovnjaki opredeljujejo zadovoljstvo
zaposlenih kot obseg, kjer zaposleni čutijo srečo in zadovoljstvo v izpolnjevanju svojih
želj in potreb na delovnem mestu. Medtem ko zavzetost zaposlenih definirajo kot
stopnjo, pri kateri je zaposleni vključen in navdušen nad svojim delom, zavzet do
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vrednot organizacij in presega vse osnovne odgovornosti, da se lahko poslovanje
organizacije nadaljuje (OPCA, 2015).
Zaposleni je lahko zadovoljen, ne da bi bil tudi zavzet do svojega dela. Zavzetost je
veliko več kot le biti zadovoljen s plačo in končanjem 8-urnega delovnika. Takšno
zadovoljstvo je le zadovoljstvo glede dela samega. Zavzetost pomaga zaposlenemu
povečati svojo produktivnost, zato morajo managerji razumeti, da je zavzeti zaposleni
tisti, ki je globoko vključen v svoje delo in vanj tudi veliko investira. To pa se zgodi, ko je
zaposleni hkrati zadovoljen, motiviran in učinkovit (OPCA, 2015).
Slika 11 prikazuje sočasno povezavo med zadovoljstvom, motivacijo in učinkovitostjo.
Da je zaposleni v organizaciji zavzet, mora imeti odlično motivacijo, učinkovitost in na
svojem delovnem mestu mora biti zadovoljen. K temu mu mora pomagati tudi vodstvo
organizacije, saj je to neposredno povezano z zavzetostjo zaposlenih.
Slika 11: Sočasna povezava med zadovoljstvom, motivacijo in učinkovitostjo

Zadovoljstvo

ZAVZETOST
Učinkovitost

Motivacija

Vir: (OPCA, 2015).
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5 EMPIRIČNI DEL - RAZISKAVA V ORGANIZACIJI PLASTIKA
SKAZA, D. O. O.
5.1 Predstavitev organizacije Plastika Skaza, d. o. o.
Organizacija Plastika Skaza, d. o. o., ima že večletne izkušnje, znanja, tehnologijo, skrb
za zaposlene in odgovorno okoljevarstveno politiko na področju razvoja in predelave
plastičnih mas. Je hitro rastoča in uspešna družinska organizacija, ki ima jasno vizijo in
strategijo poseganja po novih izzivih prihodnosti (Plastika Skaza, 2015).
Poudarek poslovanja je na inovativnosti in razvoju, kar ponujajo tudi svojim poslovnim
partnerjem. Razviti imajo dve lastni blagovni znamki, kateri sta namenjeni kupcem
(Plastika Skaza, 2015).
Tabela 3: Osebna izkaznica organizacije Plastika Skaza, d. o. o.

OSEBNA IZKAZNICA

Plastika Skaza, d. o. o.
Selo 20 a
3320 Velenje
Telefon: +386 (0)3 89 63 600
Faks: +386 (0)3 89 63 602
E-naslov: info@skaza.si
Vir: (Plastika Skaza, 2015).

Vizija organizacije
Viija organizacije Plastika Skaza d. o. o. je usmerjena v prihodnost, katere razvoj je
zgrajen na temelju odgovornosti in trajnost. Usmerjeni so v vizijo izdelave vrhunskih
plastičnih izdelkov iz recikliranega materiala. V vsakdanje življenje posameznika želijo
združiti izdelke, kateri bodo estetski, kakovostni in funkcionalni, njihov dizajn pa bo
nepogrešljiv (Plastika Skaza, 2015).

5.2 Družbena odgovornost
Ob ustvarjanju dobrih poslovnih rezultatov so pomembne tudi aktivnosti, ki jih njihova
organizacija izvaja v skrbi za vse, s katerimi pri poslovanju prihaja v stik. To pomeni skrb
za zaposlene in zagotavljanje njihovega primernega ter varnega delovnega okolja,
spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic,
pošten odnos do kupcev in dobaviteljev ter do lokalnega in širšega okolja ter skrben
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odnos do narave. Družbene odgovornosti ne razumejo le kot izpolnjevanje zakonskih
predpisov, ampak kot prostovoljno izpolnjevanje družbenih in okolijskih ciljev (Plastika
Skaza, 2015):


Skrb za zaposlene
Aktivnosti v organizaciji so usmerjenje v zadovoljstvo, zdravje in nenehni
razvoj zaposlenih. Skupaj ustvarjajo na delovnem mestu medsebojno
zaupanje, spoštovanje, sodelovanje in skupinsko delo, nenehno izobraževanje
ter odgovorno in kakovostno delo. Že več let se na Dnevnikovem izboru
uvrščajo na seznam najboljših zaposlovalcev iz srednjega razreda. Leta 2014
so osvojili zlato gazelo za uspešno in hitro rastoče organizacije.
Organizacija ravno zato veliko pozornosti in vlaganja usmerja v zdravo in
kakovostno življenje svojih zaposlenih. Spodbujajo jih k vključevanju v
različne športne aktivnosti. V ta namen so v letu 2014 ustanovili kulturnošportno društvo, ki skrbi za številne ugodnosti pri članarinah in organizira
različne športne delavnice. Prevzema tudi nalogo motivatorja pri vključevanju
zaposlenih v raznolike kulturne programe.



Varstvo okolja
Varstvo okolja postavljajo v središče svojih kratkoročnih in dolgoročnih
usmeritev. Skrb za okolje vključujejo v vsa področja njihovega delovanja – to
se kaže v naravnih rabi virov, v čistejših tehnologijah in omejitvi škodljivih
vplivov na okolje. S celovitim pristopom k varovanju naravnih danosti so kljub
intenzivni rasti proizvodnje izboljšali stanje lokalnega okolja. Pri delu so
predani načelom trajnostnega razvoja in si prizadevajo za njihovo integracijo
na vsa področja svojega poslovanja. Zavezani so k spremljanju in
izpolnjevanju vseh slovenskih in evropskih zakonodajnih zahtev o varovanju
okolja in tovrstnih zahtev s strani svojih kupcev. Dodatno spremljajo in
izpolnjujejo tudi druge normativne in etične zahteve, povezane z okolijskimi
vidiki svojega poslovanja.



Izobraževanje, znanost in tehnologija
V organizaciji Plastika Skaza, d. o. o., verjamejo, da je znanje vir napredka.
Zato veliko časa, energije in finančnih sredstev namenjajo za nenehno interno
in eksterno izobraževanje svojih zaposlenih. Prav tako s kadrovskim
štipendiranjem spodbujajo mlade pri šolanju.

5.3 Opredelitev področja
Glavni problem v raziskovalni nalogi je bilo merjenje zavzetosti in zadovoljstva
zaposlenih v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o. Tisti zaposleni, ki so zavzeti in
zadovoljni v organizaciji, v kateri delajo, bodo dosegali odlične rezultate, njihova
učinkovitost bo še višja, najpomembnejše pa je, da bodo zvesti organizaciji, v kateri
poslujejo, bodo vanjo verjeli in bodo želeli biti še uspešnejši in učinkovitejši. Tisti
zaposleni, ki so nezavzeti in nezadovoljni, pa bodo organizaciji predstavljali
konkurenčni zaostanek pri njeni rasti in razvoju.
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V empiričnem delu smo preverjali rezultate, ki smo jih pridobili z anketiranjem
zaposlenih v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o. Anketiranje je potekalo pisno,
pripravljena pa sta bila dva vprašalnika.

5.4 Cilji raziskave
Z raziskovalno nalogo smo ugotavljali stanje na področju zavzetosti in zadovoljstva
zaposlenih v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o.
Naši cilji v empiričnem delu raziskave so bili:






s pomočjo vprašalnika raziskati stopnjo zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih;
ugotoviti, kateri so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na zavzetost in
zadovoljstvo zaposlenih;
podati končne ugotovitve na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave in
predstaviti predloge izboljšav v organizaciji glede na raziskavo;
ugotoviti, ali obstaja korelacija med zadovoljstvom in zavzetostjo zaposlenih,
in
ugotoviti, ali se zavzetost moških statistično značilno razlikuje od zavzetosti
žensk.

5.5 Hipotezi
V nalogi smo preverjali naslednji dve hipotezi:



H 1: Zavzetost moških se statistično značilno razlikuje od zavzetosti žensk.
H 2: Obstaja korelacija med zadovoljstvom in zavzetostjo zaposlenih.

Hipotezi smo preverjali po posameznik trditvah in dejavnikih v vprašalniku. Pri H1 smo
uporabili Kolmogorov-Smirnov oziroma Shapiro-Wilkov test, kjer smo preverili, ali je
mogoče empiričnim podatkom prirediti normalno porazdelitev. Pri H1 smo preverjali,
ali obstajajo statistično značilne razlike pri zavzetosti med moškimi in ženskami. H2 pa
smo preverjali s korelacijsko analizo. Uporabili smo Spearmanov korelacijski koeficient.
Pri H2 smo preverjali, ali je povezava med vsemi trditvami in dejavniki zavzetosti in
zadovoljstva statistično značilna.

5.6 Omejitve raziskave
V raziskavi smo se osredotočili na organizacijo Plastika Skaza, d. o. o. Vsi, sodelujoči v
anketi, so bili zaposleni v tej organizaciji. V raziskavi smo se omejili na zavzetost in
zadovoljstvo zaposlenih. V vzorec smo vključili 80 naključno izbranih zaposlenih.
Sodelovanje v anketi je bilo prostovoljno.
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5.7 Potek raziskave
5.7.1 Metode zbiranja podatkov
Podatke v empiričnem delu smo pridobili z osebnim anketiranjem zaposlenih v
organizaciji Plastika Skaza, d. o. o. Razdeljeni so bili vprašalniki o zavzetosti zaposlenih
in vprašalniki o zadovoljstvu zaposlenih. Vsem zaposlenim sta bila razložena potek in
način izpolnjevanja anket: zaposleni so trditve in dejavnike ocenjevali na podlagi
5-stopenjske Likertove lestvice, kjer so se ocene zavzetosti zaposlenih gibale od »sploh
se ne strinjam« do »popolnoma se strinjam«, pri zadovoljstvu zaposlenih pa od »zelo
nezadovoljen« do »zelo zadovoljen«. Razdeljenih je bilo 80 vprašalnikov, ustrezno
izpolnjenih pa smo jih prejeli 69. Raziskava je bila presečna in anonimna.
5.7.2 Metode analiziranja podatkov
Primarne podatke smo zbrali z anketiranjem in jih statistično obdelali s programom
SPSS. Pri analiziranju podatkov smo uporabili mere srednje vrednosti (aritmetična
sredina, mediana) in razpršenosti (standardni odklon). Ugotavljali smo frekvence in
procentualne deleže.

5.8 Rezultati raziskave
V nadaljevanju magistrskega dela predstavljamo rezultate empiričnega dela raziskave.
Najprej smo analizirali rezultate o zaposlenih v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o., nato
pa smo preverjali zastavljeni hipotezi.
5.8.1 Analiza rezultatov
V anketi o zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o., je
sodelovalo 69 anketirancev, od tega je bilo 63,8 % moških in 36,2 % žensk.
Tabela 4: Spol
Frekvenca
Moški 44
Ženski 25
Skupaj 69

Odstotek
63,8
36,2
100,0

Vir: (Lasten, 2016).

Največ anketirancev je bilo starih do 30 let (55,1 %), sledijo anketiranci, stari nad 30 do
40 let (31,9 %), nato pa še stari nad 40 do 50 let (11,6 %). Najmanj je bilo anketirancev,
starih več kot 50 let (1,4 % oz. le 1 anketiranec).
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Tabela 5: Starost

Do 30 let
Nad 30 do 40 let
Nad 40 do 50 let
Nad 50 let
Skupaj

Frekvenca
38
22
8
1
69

Odstotek
55,1
31,9
11,6
1,4
100,0

Vir: (Lasten, 2016).

Kar 65,2 % anketirancev ima dokončano srednjo šolo, sledijo tisti s poklicno triletno
šolo (14,5 %) in anketiranci z višjo šolo (10,1 %). Najmanj je bilo anketirancev z visoko
šolo (5,8 %) in dveletno šolo ali manj (4,3 %).
Tabela 6: Stopnja izobrazbe

Dveletna šola ali manj
Poklicna triletna šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola
skupaj

Frekvenca
3
10
45
7
4
69

Odstotek
4,3
14,5
65,2
10,1
5,8
100,0

Vir: (Lasten, 2016).

Nekaj več kot polovica vprašanih (52,2 %) ima v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o.,
pogodbo za nedoločen čas, nekaj manj (47,8 %) pa pogodbo za določen čas.
Tabela 7: Pogodbeno razmerje
Frekvenca
Nedoločen čas 36
Določen čas
33
Total
69

Odstotek
52,2
47,8
100,0

Vir: (Lasten, 2016).

Struktura zaposlenih anketirancev po številu let v organizaciji kaže, da je v organizaciji
največ tistih (55,1 %), ki so v njej do 2 leti, sledijo zaposleni, ki so v organizaciji nad 2 do
5 let (21,7 %), nato tisti, ki so v organizaciji nad 5 do 10 let (14,5 %), najmanj pa je
tistih, ki so v organizaciji nad 10 do 20 let (5,8 %) in več kot 20 let (2,9 %).
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Tabela 8: Število let v organizaciji

Do 2 leti
Nad 2 do 5 let
Nad 5 do 10 let
Nad 10 do 20 let
Nad 20 let
Skupaj

Frekvenca
38
15
10
4
2
69

Odstotek
55,1
21,7
14,5
5,8
2,9
100,0

Vir: (Lasten, 2016).

Za navajanje povprečne vrednosti oziroma aritmetične sredine bomo v nadaljevanju
uporabljali simbol , za navajanje mediane pa bomo uporabljali kratico Me.
V Tabeli 9 so srednje vrednosti po trditvah, s katerimi smo merili zavzetost zaposlenih.
Takšnih trditev je bilo skupaj 17, anketiranci pa so ocenjevali strinjanje s trditvami na
lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.
Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo s trditvama »kadar delam, čas beži« in »tudi
ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam« ( = 4,2, Me = 4), najmanj pa s trditvama
»ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo« ( = 3,3, Me = 3) in »medtem ko delam,
me kar odnese« ( = 3,4, Me = 4). Glede na aritmetično sredino se anketiranci niti ne
strinjajo niti strinjajo z naslednjimi trditvami: »pri svojem delu prekipevam od
energije«, »nad svojo službo sem navdušen/a, ko zjutraj vstanem«, »imam voljo oditi
na delo«, »medtem ko delam, me kar odnese« in »na delu sem duševno pripravljena«.
Strinjajo se s trditvami: »zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in
namenom«, »kadar delam, čas beži«, »pri svojem delu se počutim močnega in
živahnega«, »kadar delam, pozabim na okolico okoli sebe«, »moje delo me
navdušuje«, »ko intenzivno delam sem srečen/a«, »sem ponosen/a na delo, ki ga
opravljam«, »delu sem popolnoma predan/a«, »lahko nadaljujem z delom za daljše
obdobje«, »zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv«, »zelo težko se odpovem delu« in
»tudi ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam«.
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Tabela 9: Merjenje zavzetosti zaposlenih

ZAVZETOST ZAPOSLENIH
1. Pri svojem delu prekipevam od energije.
2. Zdi se mi, da delo opravljam z določenim
smislom in namenom.
3. Kadar delam, čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim močnega in
živahnega.
5. Nad svojo službo sem navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma predan/a.
12. Lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje.
13. Zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, me kar odnese.
15. Na delu sem duševno pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem delu.
17. Tudi ko stvari ne gredo dobro, na delu
vztrajam.

N
69

Povprečna
Standardni
Mediana
vrednost
odklon
3,5
3
0,868

68
69

3,8
4,2

4
4

0,981
0,884

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

3,6
3,5
3,6
3,6
3,3
3,7
3,7
4,0
4,0
3,8
3,4
3,5
3,6

3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4

0,948
0,948
1,022
0,991
1,146
0,950
1,013
0,776
0,898
0,855
0,916
0,917
0,927

69

4,2

4

0,625

Vir: (Lasten, 2016).

V Tabeli 10 so predstavljene srednje vrednosti po trditvah, s katerimi smo merili
delovno zadovoljstvo zaposlenih. Teh trditev je bilo skupaj 15, anketiranci pa so
ocenjevali zadovoljstvo po posameznih dejavnikih na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni
zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Med vsemi dejavniki ima najvišjo povprečno
vrednost dejavnik »možnost strokovnega razvoja«, kar pomeni, da so anketiranci s tem
dejavnikom najbolj zadovoljni ( = 4,39, Me = 4). Najnižjo povprečno vrednost pa ima
dejavnik »zahtevnost dela – fizična in psihična«, kar v praksi pomeni, da so vprašani
najmanj zadovoljni z zahtevnostjo dela ( = 3,29, Me = 3). Glede na povprečno
vrednost lahko rečemo, da so anketiranci srednje zadovoljni z delovnimi razmerami, z
možnostjo napredovanja, s plačo in z drugimi materialnimi ugodnostmi, s
soodločanjem pri delu in poslovanju in z zahtevnostjo dela. Zadovoljni pa so z
obveščenostjo o dogodkih v organizaciji, z odnosi s sodelavci, s stalnostjo zaposlitve, z
možnostjo strokovnega razvoja, s svobodo in samostojnostjo pri delu, z ugledom dela,
z ustvarjalnostjo dela, z varnostjo dela, z vodstvom in z zanimivostjo dela.
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Tabela 10: Merjenje delovnega zadovoljstva

DELOVNO ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Z delovnimi razmerami.
Z možnostjo napredovanja.
Z obveščenostjo o dogodkih v
organizaciji.
S plačo in z drugimi materialnimi
ugodnostmi.
Z odnosi s sodelavci.
S stalnostjo zaposlitve.
Z možnostjo strokovnega razvoja.
S svobodo in samostojnostjo pri delu.
Z ugledom dela.
S soodločanjem pri delu in poslovanju.
Z ustvarjalnostjo dela.
Z varnostjo dela.
Z vodstvom.
Z zahtevnostjo dela (fizična in psihična).
Z zanimivostjo dela.

N
69
69

Povprečna
Vrednost
3,41
3,46

4
4

Standardni
odklon
0,896
0,867

69

3,51

3

0,851

69

3,36

4

1,029

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

3,88
3,84
4,39
3,80
3,65
3,45
3,55
4,06
3,54
3,29
3,83

4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4

0,932
0,918
4,906
0,797
0,837
0,832
0,814
3,662
1,037
0,968
0,785

Mediana

Vir: (Lasten, 2016).

V Tabeli 11 je prikazana frekvenčna porazdelitev za merjenje delovnega zadovoljstva v
organizaciji Plastika Skaza, d. o. o.
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Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev delovnega zadovoljstva v odstotkih
DELOVNO ZADOVOLJSTVO
1
2
ZAPOSLENIH
Z delovnimi razmerami.
5,8
5,8
Z možnostjo napredovanja.
1,4
11,6
Z obveščenostjo o dogodkih v
1,4
7,2
organizaciji.
S plačo in z drugimi materialnimi
5,8
13,0
ugodnostmi.
Z odnosi s sodelavci.
1,4
7,2
S stalnostjo zaposlitve.
0,0
10,1
Z možnostjo strokovnega razvoja.
1,4
1,4
S svobodo in samostojnostjo pri delu.
0,0
2,9
Z ugledom dela.
0,0
5,8
S soodločanjem pri delu in poslovanju.
0,0
13,0
Z ustvarjalnostjo dela.
1,4
5,8
Z varnostjo dela.
4,3
4,3
Z vodstvom.
5,8
5,8
Z zahtevnostjo dela (fizična in psihična).
8,7
5,8
Z zanimivostjo dela.
0,0
2,9
Opomba: 1 − zelo nezadovoljen, 2 − nezadovoljen, 3 −
zadovoljen, 5 − zelo zadovoljen.

3

4

5

34,8
34,8
42,0

49,3
43,5
37,7

4,3
8,7
11,6

30,4

40,6

10,1

18,8
46,4
26,1
20,3
44,9
24,6
30,4
46,4
18,8
34,8
42,0
20,3
40,6
36,2
17,4
37,7
40,6
8,7
39,1
43,5
10,1
30,4
43,5
15,9
34,8
36,2
17,4
39,1
42,0
4,3
31,9
44,0
20,3
srednje zadovoljen, 4 −

Vir: (Lasten, 2016).

Pred začetkom preverjanja hipotez smo preverili še normalnost porazdelitve za trditve,
s katerimi smo merili zavzetost zaposlenih. Kot vidimo iz Tabele 12, so vrednosti
Kolmogorov-Smirnovega testa in Shapiro-Wilkovega testa statistično značilne, kar
pomeni, da se porazdelitve statistično značilno razlikujejo od normalne porazdelitve
(p < 0,001, pri vseh trditvah), zato bomo v nadaljevanju za ugotavljanje razlik zavzetosti
glede na spol uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev U-test.
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Tabela 12: Normalna porazdelitev zavzetosti zaposlenih
Kolmogorov-Smirnov
Statistika df
Sig.

NORMALNOST PORAZDELITVE

1. Pri svojem delu prekipevam od
0,272
68
0,000
energije.
2. Zdi se mi, da delo opravljam z
0,313
68
0,000
določenim smislom in namenom.
3. Kadar delam, čas beži.
0,270
68
0,000
4. Pri svojem delu se počutim
0,236
68
0,000
močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem navdušen/a.
0,216
68
0,000
6. Kadar delam, pozabim na okolico
0,266
68
0,000
okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
0,208
68
0,000
8. Ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi
0,193
68
0,000
na delo.
9. Ko intenzivno delam sem srečen/a. 0,285
68
0,000
10.Sem ponosen/a na delo, ki ga
0,240
68
0,000
opravljam.
11.Delu sem popolnoma predan/a.
0,235
68
0,000
12.Lahko nadaljujem z delom za daljše
0,234
68
0,000
obdobje.
13.Zame je delo, ki ga opravljam, velik
0,263
68
0,000
izziv.
14.Medtem ko delam, me kar odnese. 0,287
68
0,000
15.Na delu sem duševno pripravljen/a. 0,322
68
0,000
16.Zelo težko se odpovem delu.
0,292
68
0,000
17.Tudi ko stvari ne gredo dobro, na
0,323
68
0,000
delu vztrajam.
Opomba: df = prostostne stopnje; sig. = statistična značilnost.

Shapiro-Wilk
Statistika df
Sig.
0,858

68

0,000

0,797

68

0,000

0,793

68

0,000

0,884

68

0,000

0,892

68

0,000

0,863

68

0,000

0,886

68

0,000

0,902

68

0,000

0,864

68

0,000

0,880

68

0,000

0,835

68

0,000

0,849

68

0,000

0,863

68

0,000

0,860
0,792
0,859

68
68
68

0,000
0,000
0,000

0,765

68

0,000

Vir: (Lasten, 2016).

5.8.2 Preverjanje veljavnosti hipotez
H 1: Zavzetost moških se statistično značilno razlikuje od zavzetosti žensk.
Za preverjanje prve hipoteze smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev U-test,
za ugotavljanje razlike glede zavzetosti zaposlenih glede na spol.
Kot vidimo iz Tabele 13, je edina večja razlika glede na spol opazna pri povprečnem
rangu pri trditvi 1, kjer je povprečen rang za moške višji (39,23) kot za ženske (27,56).
Pri drugih trditvam je glede na spol razlika v povprečnem rangu zelo mala, zato bomo v
nadaljevanju na podlagi Z-vrednosti in njene statistične značilnosti ugotavljali, ali so
razlike glede na spol statistično pomembne ali ne.
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Tabela 13: Rangi zavzetosti zaposlenih glede na spol

1. Pri svojem delu prekipevam od energije.
2. Zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom
in namenom.
3. Kadar delam, čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim močnega in
živahnega.
5. Nad svojo službo sem navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam sem srečen/a.
10.Sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam.
11.Delu sem popolnoma predan/a.
12.Lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje.
13.Zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv.
14.Medtem ko delam, me kar odnese.
15.Na delu sem duševno pripravljen/a.
16.Zelo težko se odpovem delu.
17.Tudi ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam.

Spol
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski
Moški
Ženski

N
44
25
43
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25
44
25

Rangi
39,23
27,56
33,49
36,24
35,41
34,28
36,22
32,86
36,91
31,64
35,09
34,84
34,68
35,56
35,11
34,80
34,36
36,12
34,15
36,50
34,92
35,14
33,81
37,10
34,05
36,68
32,50
39,40
35,36
34,36
33,39
37,84
34,64
35,64

Vir: (Lasten, 2016).

Iz Tabele 15 lahko vidimo, da je statistično značilna samo trditev »pri svojem delu
prekipevam od energije«, kjer so moški (tabela 14 = 3,70, Me = 4) veliko bolj zavzeti
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pri svojem delu kot ženske (tabela14
značilne.

= 3,20, Me = 3). Ostale razlike niso statistično

Tabela 14: Ugotavljanje statističnih razlik zavzetosti zaposlenih glede na spol
Spol
1. Pri svojem delu prekipevam od
energije.

Moški
Ženski
Skupaj
2. Zdi se mi, da delo opravljam z
Moški
določenim smislom in
Ženski
namenom.
Skupaj
3. Kadar delam, čas beži.
Moški
Ženski
Skupaj
4. Pri svojem delu se počutim
Moški
močnega in živahnega.
Ženski
Skupaj
5. Nad svojo službo sem
Moški
navdušen/a.
Ženski
Skupaj
6. Kadar delam, pozabim na
Moški
okolico okoli sebe.
Ženski
Skupaj
7. Moje delo me navdušuje.
Moški
Ženski
Skupaj
8. Ko zjutraj vstanem, imam voljo Moški
oditi na delo.
Ženski
Skupaj
9. Ko intenzivno delam sem
Moški
srečen/a.
Ženski
Skupaj
10. Sem ponosen/a na delo, ki ga
Moški
opravljam.
Ženski
Skupaj
11. Delu sem popolnoma predan/a. Moški
Ženski
Skupaj
Tabela 14 se nadaljuje na naslednji strani.
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Povprečna Standardni
vrednost
odklon
3,70
0,823
3,20
0,866
3,52
0,868
3,74
1,0266
3,92
0,909
3,81
0,981
4,20
0,929
4,20
0,8166
4,20
0,884
3,61
0,895
3,44
1,044
3,55
0,948
3,63
0,892
3,36
1,036
3,54
0,948
3,55
0,999
3,56
1,083
3,55
1,022
3,57
0,998
3,60
1,000
3,58
0,991
3,23
1,217
3,32
1,029
3,26
1,146
3,61
0,993
3,76
0,879
3,67
0,949
3,68
1,029
3,80
1,000
3,72
1,013
4,02
0,698
4,00
0,913
4,01
0,776

Mediana
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3,5
4
4
3,5
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Nadaljevanje Tabele 14.
12. Lahko nadaljujem z delom za
daljše obdobje.
13. Zame je delo, ki ga opravljam,
velik izziv.
14. Medtem ko delam, me kar
odnese.
15. Na delu sem duševno
pripravljen/a
16. Zelo težko se odpovem delu.

17. Tudi ko stvari ne gredo dobro,
na delu vztrajam.

Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj
Moški
Ženski
Skupaj

3,89
4,08
3,96
3,75
3,84
3,78
3,34
3,64
3,45
3,55
3,52
3,54
3,52
3,76
3,61
4,18
4,20
4,19

0,920
0,862
0,898
0,811
0,943
0,855
0,805
1,075
0,916
0,926
0,918
0,917
0,999
0,779
0,927
0,582
0,707
0,625

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Vir: (Lasten, 2016).

V Tabeli 15 ugotavljamo, da so razlike zavzetosti zaposlenih statistično pomembne le
pri trditvi »pri svojem delu prekipevam od energije«, vrednost statistike Z je −2,487
(p < 0,05). Pri drugih trditvah ne ugotovimo statistično pomembnih razlik glede na spol
(p > 0,05).

52

Tabela 15: Testiranje statističnih razlik glede zavzetosti zaposlenih

1. Pri svojem delu prekipevam od energije.
2. Zdi se mi, da delo opravljam z določenim
smislom in namenom.
3. Kadar delam, čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim močnega in
živahnega.
5. Nad svojo službo sem navdušen.
6. Kadar delam, pozabim na okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam sem srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam.
11. Delu sem popolnoma predan/a.
12. Lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje.
13. Zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, me kar odnese.
15. Na delu sem duševno pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem delu.
17. Tudi ko stvari ne gredo dobro, na delu
vztrajam.

MannWhitney U
364,000

Wilcoxon W

Z

689,000

−2,487

p (2stransko)
0,013

494,000

1440,000

−0,605

0,545

532,000

857,000

−0,242

0,809

496,500

821,500

−0,706

0,480

466,000
546,000
536,000
545,000
522,000
512,500
546,500
497,500
508,000
440,000
534,000
479,000

791,000
871,000
1526,000
870,000
1512,000
1502,500
1536,500
1487,500
1498,000
1430,000
859,000
1469,000

−1,104
−0,053
−0,184
−0,065
−0,376
−0,492
−0,047
−0,695
−0,564
−1,483
−0,222
−0,956

0,269
0,958
0,854
0,948
0,707
0,623
0,963
0,487
0,573
0,138
0,825
0,339

534,000

1524,000

−0,227

0,821

Opomba: Z = standardizirana vrednost, p (2-stranska) = ugotovljena bistvena stopnja za določen
statistični test.
Vir: (Lasten, 2016).

Hipotezo 1 na podlagi analize le delno potrdimo, saj smo ugotovili, da se zavzetost
zaposlenih glede na spol razlikuje le pri prvi trditvi, pri ostalih pa ne.
H 2: Obstaja korelacija med zadovoljstvom zaposlenih in zavzetostjo.
Za preverjanje druge hipoteze smo uporabili korelacijsko analizo, in sicer Spearmanov
korelacijski koeficient, za ugotavljanje povezanosti posameznih spremenljivk (sklop
zavzetost zaposlenih in delovno zadovoljstvo zaposlenih). Spremenljivkam zavzetosti
namreč nismo mogli prirediti nominalne porazdelitve, spremenljivke zadovoljstva pa
temeljijo na ordinalni lestvici.
Spearmanov koeficient korelacije rangov lahko zavzame vrednosti na intervalu (−1, 1).
Pomen ključnih vrednosti v tem intervalu je:
rs = 1 ... popolna pozitivna povezanost. Če se z večanjem rangov po prvi spremenljivki
večajo tudi rangi po drugi spremenljivki, gre za pozitivno povezanost. Takrat je
koeficient pozitiven in blizu 1 (Ferligoj, Lozar Manfreda, & Žiberna, 2011, str. 14).
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rs = −1 ... popolna negativna povezanost. Če se z večanjem rangov po prvi spremenljivki
manjšajo rangi po drugi spremenljivki, gre za negativno povezanost. Takrat je
koeficient negativen in blizu −1 (Ferligoj, Lozar Manfreda, & Žiberna, 2011, str. 14).
rs = 0 ... ni povezanosti med spremenljivkama. Če ne obstaja nobena povezanost med
rangi po prvi in rangi po drugi spremenljivki, je koeficient blizu 0 (Ferligoj, Lozar
Manfreda, & Žiberna, 2011, str. 14).
V Tabeli 16 vidimo, kje je povezanost med spremenljivkama zavzetosti in zadovoljstva
statistično pomembna (te vrednosti so označene z dvema zvezdicama ** p<0,01 in z
eno zvezdico * p<0,05).
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Tabela 16: Statistično pomembna povezanost med spremenljivkama zavzetost in zadovoljstvo

Trditev 14

,225
,063
69
,155
,204
69
,162
,183
69
,080
,511
69
,036
,770
69
,165
,175
69

,104
,396
69
,215
,076
69
,211
,082
69
,077
,527
69
,039
,752
69
−,082
,502
69

Trditev 17

Trditev 13

,435**
,000
69
,302*
,012
69
,404**
,001
69
,405**
,001
69
,116
,341
69
,264*
,028
69

Trditev 16

Trditev 12

,369**
,002
69
,236
,051
69
,334**
,005
69
,247*
,041
69
,136
,266
69
,354**
,003
69

Trditev 15

Trditev 11

Trditev 10

Trditev 9

Trditev 8

Trditev 7

Trditev 6

Trditev 5

Trditev 4

Trditev 3

Trditev 2

Trditev 1

Zavzetost

Zadovoljstvo
z delovnimi
razmerami.
z možnostjo
napredovanja.
z obveščenostjo o
dogodkih v
organizaciji.
s plačo in z drugimi
materialnimi
ugodnostmi.
z odnosi s sodelavci.
s stalnostjo
zaposlitve.

Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N

,241*
,046
69
,117
,338
69
,136
,266
69
,335**
,005
69
,237
,050
69
,044
,719
69

,458**
,000
68
,267*
,028
68
,428**
,000
68
,427**
,000
68
,272*
,025
68
,397**
,001
68

,213
,078
69
,138
,258
69
,161
,185
69
,169
,165
69
,068
,576
69
,094
,442
69

,514**
,000
69
,311**
,009
69
,549**
,000
69
,489**
,000
69
,296*
,013
69
,240*
,047
69

,529**
,000
69
,347**
,003
69
,292*
,015
69
,560**
,000
69
,326**
,006
69
,324**
,007
69

-,106
,386
69
,064
,604
69
,116
,343
69
,059
,631
69
-,107
,381
69
-,222
,067
69

,596**
,000
69
,358**
,003
69
,472**
,000
69
,439**
,000
69
,279*
,020
69
,339**
,004
69

,506**
,000
69
,466**
,000
69
,373**
,002
69
,564**
,000
69
,349**
,003
69
,334**
,005
69

Tabela 16 se nadaljuje na nasednji strani.
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,435**
,000
69
,179
,141
69
,234
,053
69
,431**
,000
69
,378**
,001
69
,182
,135
69

,444**
,000
69
,215
,076
69
,310**
,010
69
,445**
,000
69
,327**
,006
69
,220
,069
69

,515**
,000
69
,257*
,033
69
,288*
,016
69
,476**
,000
69
,382**
,001
69
,277*
,021
69

,327**
,006
69
,169
,166
69
,088
,472
69
,255*
,035
69
,150
,218
69
,064
,604
69

,223
,066
69
,183
,131
69
,171
,160
69
,328**
,006
69
,155
,203
69
,059
,631
69

Nadaljevanje Tabele 16.
z možnostjo
strokovnega
razvoja.
s svobodo in
samostojnostjo
pri delu.
z ugledom dela.
s soodločanjem
pri delu in
poslovanju.
z ustvarjalnostjo
dela.
z varnostjo dela.

z vodstvom.
z zahtevnostjo
dela (fizična in
psihična).

Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N
Koef.
Sig.
N

,194
,111
69
,129
,290
69
,359**
,002
69
,054
,657
69
,236
,051
69
,162
,185
69
,241*
,046
69
,298*
,013
69

,181
,140
68
,393**
,001
68
,558**
,000
68
,422**
,000
68
,420**
,000
68
,439**
,000
68
,438**
,000
68
,467**
,000
68

,212
,081
69
,283*
,019
69
,475**
,000
69
,296*
,014
69
,357**
,003
69
,174
,153
69
,028
,817
69
,125
,305
69

,192
,113
69
,476**
,000
69
,622**
,000
69
,454**
,000
69
,604**
,000
69
,542**
,000
69
,445**
,000
69
,558**
,000
69

,210
,083
69
,325**
,006
69
,641**
,000
69
,355**
,003
69
,609**
,000
69
,413**
,000
69
,328**
,006
69
,375**
,002
69

,261*
,030
69
,229
,058
69
,310**
,010
69
,060
,625
69
,256*
,034
69
,018
,882
69
-,137
,262
69
,003
,983
69

,287*
,035
69
,386**
,001
69
,649**
,000
69
,536**
,000
69
,572**
,000
69
,440**
,000
69
,401**
,001
69
,424**
,000
69

,255*
,035
69
,367**
,002
69
,544**
,000
69
,379**
,001
69
,635**
,000
69
,421**
,000
69
,417**
,000
69
,531**
,000
69

Tabela 16 se nadaljuje na nasednji strani.
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,167
,169
69
,357**
,003
69
,583**
,000
69
,438**
,000
69
,604**
,000
69
,414**
,000
69
,420**
,000
69
,553**
,000
69

,140
,253
69
,366**
,002
69
,647**
,000
69
,438**
,000
69
,467**
,000
69
,481**
,000
69
,502**
,000
69
,502**
,000
69

,207
,087
69
,380**
,001
69
,513**
,000
69
,515**
,000
69
,488**
,000
69
,500**
,000
69
,481**
,000
69
,257*
,033
69

,214
,077
69
,396**
,001
69
,548**
,000
69
,489**
,000
69
,477**
,000
69
,388**
,001
69
,364**
,002
69
,337**
,005
69

,231
,057
69
,196
,106
69
,470**
,000
69
,468**
,000
69
,383**
,001
69
,214
,077
69
,200
,100
69
,158
,194
69

,108
,377
69
,060
,624
69
,365**
,002
69
,309**
,010
69
,244*
,043
69
,094
,444
69
,095
,437
69
,132
,280
69

,054
,658
69
,399**
,001
69
,398**
,001
69
,509**
,000
69
,340**
,004
69
,439**
,000
69
,460**
,000
69
,426**
,000
69

,207
,088
69
,337**
,005
69
,319**
,007
69
,319**
,008
69
,367**
,002
69
,249*
,039
69
,383**
,001
69
,397**
,001
69

,187
,124
69
,258*
,032
69
,422**
,000
69
,385**
,001
69
,333**
,005
69
,290*
,016
69
,284*
,018
69
,206
,089
69

Nadaljevanje Tabele 16.
z zanimivostjo
dela.

Koef.
Sig.
N

,316**
,008
69

,221
,070
68

,532**
,000
69

,396**
,001
69

,373**
,002
69

,327**
,006
69

,487**
,000
69

,442**
,000
69

,466**
,000
69

,391**
,001
69

,484**
,000
69

,516**
,000
69

,602**
,000
69

,500**
,000
69

,243*
,044
69

,366**
,002
69

,472**
,000
69

Opomba: Sig. – signifikacija, stopnja značilnosti, N – število anket. Z zeleno barvo so označene vrednosti, ki prikazujejo pomembnost povezanosti med spremenljivkama
zavzetost in zadovoljstvo. Koef. – koeficient. Opis trditev: Trditev 1: Pri svojem delu prekipevam od energije. Trditev 2: Zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in
namenom. Trditev 3: Kadar delam, čas beži. Trditev 4: Pri svojem delu se počutim močnega in živahnega. Trditev 5: Nad svojo službo sem navdušen/a. Trditev 6: Kadar
delam, pozabim na okolico okoli sebe. Trditev 7: Moje delo me navdušuje. Trditev 8: Ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo. Trditev 9: Ko intenzivno delam, sem
srečen/a. Trditev 10: Sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam. Trditev 11: Delu sem popolnoma predan/a. Trditev 12: Lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje. Trditev
13: Zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv. Trditev 14: Medtem ko delam, me kar odnese. Trditev 15: Na delu sem duševno pripravljen/a. Trditev 16: Zelo težko se
odpovem delu. Trditev 17: Tudi ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam.
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Spremenljivka zadovoljstvo »z delovnimi razmerami« je slabo, vendar pozitivno
korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »pri svojem delu prekipevam od energije«,
»zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in namenom«, »ko intenzivno
delam, sem srečen/a«, »sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam«, »delu sem
popolnoma predan/a«, »lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje« in »zelo težko se
odpovem delu«. Srednje močno, vendar pozitivno korelirana pa je pri spremenljivkah
zavzetosti: »pri svojem delu se počutim močnega in živahnega«, »nad svojo službo sem
navdušen/a«, »moje delo me navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na
delo« in »na delu sem duševno pripravljen/a«.
Spremenljivka zadovoljstva »z možnostjo napredovanja« je slabo, vendar pozitivno
korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam z določenim
smislom in namenom«, »pri svojem delu se počutim močnega in živahnega«, »nad
svojo službo sem navdušen/a«, »moje delo me navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam
voljo oditi na delo«, »lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje« in »na delu sem
duševno pripravljen/a«.
Spremenljivka zadovoljstvo »z obveščenostjo o dogodkih v organizaciji« je slabo,
vendar pozitivno korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam
z določenim smislom in namenom«, »nad svojo službo sem navdušen/a«, »moje delo
me navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo«, »sem ponosen/a na
delo, ki ga opravljam«, »delu sem popolnoma predan/a«, »lahko nadaljujem z delom
za daljše obdobje« in »na delu sem duševno pripravljen/a«. Srednje močno, vendar
pozitivno korelirana pa je s spremenljivko zavzetosti: »pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega«.
Spremenljivka zadovoljstvo »s plačo in z drugimi materialnimi ugodnostmi« je slabo,
vendar pozitivno korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »pri svojem delu prekipevam
od energije«, »zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in namenom«, »pri
svojem delu se počutim močnega in živahnega«, »moje delo me navdušuje«, »ko
intenzivno delam, sem srečen/a«, »sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam«, »delu
sem popolnoma predan/a«, »lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje«, »na delu
sem duševno pripravljen/a«, »zelo težko se odpovem delu« in »tudi ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam«. Srednje močno, vendar pozitivno korelirana pa je s
spremenljivkama zavzetosti: »nad svojo službo sem navdušen/a« in »ko zjutraj
vstanem, imam voljo oditi na delo«.
Spremenljivka zadovoljstvo »z odnosi s sodelavci« je slabo, vendar pozitivno korelirana
s spremenljivkami zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in
namenom«, »pri svojem delu se počutim močnega in živahnega«, »nad svojo službo
sem navdušen/a«, »moje delo me navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi
na delo«, »ko intenzivno delam, sem srečen/a«, »sem ponosen/a na delo, ki ga
opravljam« in »na delu sem duševno pripravljen/a«.
Spremenljivka zadovoljstvo »s stalnostjo zaposlitve« je slabo, vendar pozitivno
korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam z določenim
smislom in namenom«, »pri svojem delu se počutim močnega in živahnega«, »nad
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svojo službo sem navdušen/a«, »moje delo me navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam
voljo oditi na delo«, »delu sem popolnoma predan/a«, »lahko nadaljujem z delom za
daljše obdobje« in »na delu sem duševno pripravljen/a«.
Spremenljivka zadovoljstva »z možnostjo strokovnega razvoja« je slabo, vendar
pozitivno korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »kadar delam, pozabim na okolico
okoli sebe«, »moje delo me navdušuje« in »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na
delo«.
Spremenljivka zadovoljstvo »s svobodo in samostojnostjo pri delu« je slabo, vendar
pozitivno korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam z
določenim smislom in namenom«, »kadar delam, čas beži«, »pri svojem delu se
počutim močnega in živahnega«, »nad svojo službo sem navdušen/a«, »moje delo me
navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo«, »ko intenzivno delam, sem
srečen/a«, »sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam«, »delu sem popolnoma
predan/a«, »lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje«, »na delu sem duševno
pripravljen/a«, »zelo težko se odpovem delu« in »tudi ko stvari ne gredo dobro, na
delu vztrajam«.
Spremenljivka zadovoljstvo »z ugledom dela« je edina, ki je statistično značilno
povezana z vsemi spremenljivkami, ki merijo zavzetost. Slabo, vendar pozitivno
korelirana je s spremenljivkami zavzetosti: »pri svojem delu prekipevam od energije«,
»kadar delam, čas beži«, »kadar delam, pozabim na okolico okoli sebe«, »zame je delo,
ki ga opravljam, velik izziv«, »medtem ko delam, me kar odnese«, »na delu sem
duševno pripravljen/a«, »zelo težko se odpovem delu« in »tudi ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam«. Srednje močno, vendar pozitivno korelirana pa je s
spremenljivkami zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in
namenom, »pri svojem delu se počutim močnega in živahnega«, »nad svojo službo sem
navdušen/a«, »moje delo me navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na
delo«, »ko intenzivno delam, sem srečen/a«, »sem ponosen/a na delo, ki ga
opravljam«, »delu sem popolnoma predan/a« in »lahko nadaljujem z delom za daljše
obdobje«. To pomeni, če se povečuje zadovoljstvo z ugledom dela, se povečuje tudi
strinjanje z vsemi trditvami sklopa, ki meri zavzetost.
Spremenljivka zadovoljstvo »s soodločanjem pri delu in poslovanju« je slabo, vendar
pozitivno korelirana s spremenljivkama zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam z
določenim smislom in namenom«, »kadar delam, čas beži«, »pri svojem delu se
počutim močnega in živahnega«, »nad svojo službo sem navdušen/a«, »ko zjutraj
vstanem, imam voljo oditi na delo«, »ko intenzivno delam, sem srečen/a«, »sem
ponosen/a na delo, ki ga opravljam«, »lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje«,
»zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv«, »medtem ko delam, me kar odnese«, »zelo
težko se odpovem delu« in »tudi ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam«. Srednje
močno, vendar pozitivno korelirana pa je s spremenljivkami zavzetosti: »moje delo me
navdušuje«, »delu sem popolnoma predan/a« in »na delu sem duševno pripravljen/a«.
Spremenljivka zadovoljstva »z ustvarjalnostjo dela« je slabo, vendar pozitivno
korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam z določenim
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smislom in namenom«, »kadar delam, čas beži«, »kadar delam, pozabim na okolico
okoli sebe«, »sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam«, »delu sem popolnoma
predan/a«, »lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje«, »zame je delo, ki ga
opravljam, velik izziv«, »medtem ko delam, me kar odnese«, »na delu sem duševno
pripravljen/a«, »zelo težko se odpovem delu« in »tudi ko stvari ne gredo dobro, na
delu vztrajam«. Srednje močno, vendar pozitivno korelirana pa je s spremenljivkami
zavzetosti: »pri svojem delu se počutim močnega in živahnega«, »nad svojo službo sem
navdušen/a«, »moje delo me navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na
delo« in »ko intenzivno delam, sem srečen/a«.
Spremenljivka zadovoljstva »z varnostjo dela« je slabo, vendar pozitivno korelirana s
spremenljivkami zavzetosti: »zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in
namenom«, »nad svojo službo sem navdušen/a«, »moje delo me navdušuje«, »ko
zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo«, »ko intenzivno delam, sem srečen/a«, »sem
ponosen/a na delo, ki ga opravljam«, »lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje«,
»na delu sem duševno pripravljen/a«, »zelo težko se odpovem delu« in »tudi ko stvari
ne gredo dobro, na delu vztrajam«. Srednje močno, vendar pozitivno korelirana pa je s
spremenljivkama zavzetosti: »pri svojem delu se počutim močnega in živahnega« in
»delu sem popolnoma predan/a«.
Spremenljivka zadovoljstvo »z vodstvom« je slabo, vendar pozitivno korelirana s
spremenljivkami zavzetosti: »pri svojem delu prekipevam od energije«, »zdi se mi, da
delo opravljam z določenim smislom in namenom«, »pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega«, »nad svojo službo sem navdušen/a«, »moje delo me
navdušuje«, »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo«, »ko intenzivno delam, sem
srečen/a«, »delu sem popolnoma predan/a«, »lahko nadaljujem z delom za daljše
obdobje«, »na delu sem duševno pripravljen/a«, »zelo težko se odpovem delu« in
»tudi ko stvari ne gredo dobro, na delu vztrajam«. Srednje močno, vendar pozitivno
korelirana pa je s spremenljivko zavzetosti: »sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam«.
Spremenljivka zadovoljstvo »z zahtevnostjo dela (fizična in psihična)« je slabo, vendar
pozitivno korelirana s spremenljivkami zavzetosti: »pri svojem delu prekipevam od
energije«, »zdi se mi, da delo opravljam z določenim smislom in namenom«, »nad
svojo službo sem navdušen/a«, »moje delo me navdušuje«, »delu sem popolnoma
predan/a«, »lahko nadaljujem z delom za daljše obdobje«, »na delu sem duševno
pripravljen/a« in »zelo težko se odpovem delu«. Srednje močno, vendar pozitivno
korelirana pa je s spremenljivkami zavzetosti: »pri svojem delu se počutim močnega in
živahnega«, »ko zjutraj vstanem, imam voljo oditi na delo«, »ko intenzivno delam, sem
srečen/a« in »sem ponosen/a na delo, ki ga opravljam«.
Spremenljivka zadovoljstvo »z zanimivostjo dela« je slabo, vendar pozitivno korelirana
s spremenljivkami zavzetosti: »pri svojem delu prekipevam od energije«, »pri svojem
delu se počutim močnega in živahnega«, »nad svojo službo sem navdušen/a«, »kadar
delam, pozabim na okolico okoli sebe«, »moje delo me navdušuje«, »ko zjutraj
vstanem, imam voljo oditi na delo«, »ko intenzivno delam, sem srečen/a«, »sem
ponosen/a na delo, ki ga opravljam«, »delu sem popolnoma predan/a«, »na delu sem
duševno pripravljen/a«, »zelo težko se odpovem delu« in »tudi ko stvari ne gredo
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dobro, na delu vztrajam«. Srednje močno, vendar pozitivno korelirana pa je s
spremenljivkami zavzetosti: »kadar delam, čas beži«, »lahko nadaljujem z delom za
daljše obdobje«, »zame je delo, ki ga opravljam, velik izziv« in »medtem ko delam, me
kar odnese«.
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6 SKLEP
V magistrski nalogi smo proučevali zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji
Plastika Skaza, d. o. o. Glavni cilj v teoretičnem delu je bil proučiti pojma zavzetost in
zadovoljstvo zaposlenih, vpliv vodij na zavzetost ter preveriti dve hipotezi, ki smo si jih
postavili na začetku naloge. Pregledali smo tako domačo kot tudi tujo literaturo in vire,
ki so nam kasneje služili kot pomoč pri lastni raziskavi.
Znano je, da so zaposleni, ki so čustveno bolj navezani na organizacija tudi bolj
učinkoviti. Ustvarjajo dodano vrednost in so za delodajalca velika konkurenčna
prednost. Ameriški inštitut Gallup je odkril, da v svojem delovnem okolju kar 87%
zaposlenih ni zadovoljnih. Zato je zelo pomembno, da organizacije hitro in učinkovito
odreagirajo in poiščejo načine, kako ohraniti zavzetost zaposlenih in razviti njihov
potencial, saj bodo le na ta način spodbudili rast in razvoj podjetij.
Naša raziskava je bila opravljena v organizaciji Plastika Skaza, d. o. o., kjer se dobro
zavedajo, da sta zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih zelo pomembna za uspešnost
njihovega poslovanja. V organizaciji se na ravni srednjega menedžmenta večinoma
posvečajo izobraževanju, motivaciji, coachingu in zavzetosti, saj so ti ključni dejavniki
pri doseganju ciljev v prihodnjih letih. Zelo dobro se zavedajo, kako pomembno je
vlaganje v zaposlene, prav tako se zavzemajo za njihovo rast in razvoj.
V empiričnem delu smo analizirali primarne podatke, pridobljene s pomočjo
vprašalnika. Prvo hipotezo »zavzetost moških se statistično značilno razlikuje od
zavzetosti žensk« smo lahko le delno potrdili, saj smo na podlagi analize ugotovili, da
se zavzetost zaposlenih glede na spol razlikuje le pri eni trditvi. Prav tako smo tudi
drugo hipotezo »obstaja korelacija med zadovoljstvom zaposlenih in zavzetostjo«
lahko le delno potrdili, saj nismo ugotovili povezave med vsemi pari spremenljivk,
prisotna pa je bila pri številnih parih.
Pri pisanju magistrske naloge smo spoznali, da je spodbujanje zavzetosti in s tem tudi
zadovoljstva zaposlenih neprekinjen proces, zato je zelo pomembno, da organizacije
težave rešujejo sproti in ves čas. Odgovornost je na delodajalcih, s pravimi pristopi
lahko pri svojih zaposlenih ohranjajo vnemo in jim dajo prepričljive razloge, da razvijejo
pripadnost organizaciji in se z njo povežejo.
Pri spodbujanju zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih predlagamo, da organizacija
Plastika Skaza, d. o. o., pozornost nameni naslednjim dejavnikom:
1. Izboljšati odnose z vodji (kar 75 % zaposlenih poda odpoved zaradi
nadrejenega in zaradi službe. Da se to prepreči, morajo organizacije nuditi
strokovno usposabljanje tako za vodje kot tudi za zaposlene, potekati morajo
nenehne povratne informacije in zaposleni morajo priložnost za
napredovanje).
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2. Povečati zadovoljstvo svojih zaposlenih (kadar so le-ti zadovoljni, so kar 12 %
produktivnejši. Zaposlene je treba spoštovati in jih spodbujati za razvijanje
novih idej).
3. Omogočati dobro počutje vsem zaposlenim (pomembno je, da zaposlenim
omogočate različne programe za dobro počutje, kot so na primer članstvo za
fitnes in raznorazni zdravstveni programi. S tem se bodo zmanjšali zdravstveni
stroški).
4. Potrebno je odprto komuniciranje z zaposlenimi, da imajo zaupanje v svoje
nadrejene. Vodje naj spodbujajo in pojasnijo svojim zaposlenim, kakšno
funkcijo imajo v službi, kakšne so njihove odgovornosti).
5. Izboljšati odnose s sodelavci (organizirati skupinske dogodke, zaposleni naj
delajo v timu).
6. Povečati povratne informacije v organizaciji (potrebna so mesečna
preverjanja in nenehna spodbujanja k razvoju novih idej).
7. Pohvale (enkrat na teden javne pohvale zaposlenih, pohvale zaposlene
motivirajo).
8. Omogočati osebno rast zaposlenih (tista podjejta, ki usposabljajo in vlagajo v
razvoj kariere svojih zaposlenih, prekašajo konkurenco).
9. Zaposleni morajo poznati notranje in zunanje upravljanje v organizaciji.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Sem Doris Mithans, študentka Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, smer
Management človeških virov. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Zavzetost
zaposlenih v organizaciji Plastika Skaza d. o. o.
Pred vami je anonimen vprašalnik, ki se nanaša na vaša stališča v organizaciji glede
zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih. Rezultati bodo uporabljeni za prikaz celovite sike,
ne pa pogledov posameznikov. Seveda pa je to vaša priložnost, da izrazite resnično
mnenje in tako prispevate k naporom za izboljšave.
ZAVZETOST ZAPOSLENIH

Ne
strinjam
se

Delno
se
strinjam

Strinja
m se

Popolnoma
se
strinjam

1. Pri svojem delu prekipevam
od energije.
2. Zdi se mi, da delo opravljam
z določenim smislom in
namenom.
3. Kadar delam, čas beži.
4. Pri svojem delu se počutim
močnega in živahnega.
5. Nad svojo službo sem
navdušen/a.
6. Kadar delam, pozabim na
okolico okoli sebe.
7. Moje delo me navdušuje.
8. Ko zjutraj vstanem, imam
voljo oditi na delo.
9. Ko intenzivno delam, sem
srečen/a.
10. Sem ponosen/a na delo, ki
ga opravljam.
11. Delu
sem
popolnoma
predan/a.
12. Lahko nadaljujem z delom za
daljše obdobje.
13. Zame je delo, ki ga
opravljam, velik izziv.
14. Medtem ko delam, me kar
odnese.

Sploh
se ne
strijam

Posamezno trditev (vprašanja 1−15) se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, kjer 1 predstavlja
popolno nestrinjanje s trditvijo, 5 pa popolno strinjanje s trditvijo. Na vprašanja
odgovorite tako, da obkrožite ustrezno številko pred opisom, ki za vas najbolj ustreza.
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15. Na delu sem duševno
pripravljen/a.
16. Zelo težko se odpovem delu.
17. Tudi ko stvari ne gredo
dobro, na delu vztrajam.
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ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Srednje
zadovoljen

Zadovoljen

Zelo
zadovoljen

Z vodstvom.
Z zahtevnostjo
dela (fizična in
psihična).
Z zanimivostjo
dela.

Nezadovoljen

Z delovnimi
razmerami.
Z možnostjo
napredovanja.
Z obveščenostjo o
dogodkih v
organizaciji.
S plačo in z drugimi
materialnimi
ugodnostmi.
Z odnosi s
sodelavci.
S stalnostjo
zaposlitve.
Z možnostjo
strokovnega
razvoja.
S svobodo in
samostojnostjo pri
delu.
Z ugledom dela.
S soodločanjem pri
delu in poslovanju.
Z ustvarjalnostjo
dela.
Z varnostjo dela.

Zelo
nezadovoljen

Posamezni dejavnik se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, kjer 1 predstavlja popolno
nezadovoljstvo s trditvijo, 5 pa popolno zadovoljstvo s trditvijo. Na vprašanja
odgovorite tako, da obkrožite ustrezno številko pred opisom, ki za vas najbolj ustreza.
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Iskreno se vam zahvaljujem za vaš čas in sodelovanje!
Podatki o anketirancu
Spol:
 Moški.
 Ženski.
Starost





Do 30 let.
Nad 30 do 40 let.
Nad 40 do 50 let.
Nad 50 let.

Stopnja izobrazbe:








Dveletna šola ali manj.
Poklicna triletna šola.
Srednja šola.
Višja šola.
Visoka šola.
Magisterij.
Doktorat.

Pogodbeno razmerje:
 Za nedoločen čas.
 Določen čas.
Število let v organizaciji:






Do 2 leti.
Nad 2 do 5 let.
Nad 5 do 10 let.
Nad 10 let do 20 let.
Nad 20 let.
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