UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Magistrsko delo

ODNOS ADMINISTRATIVNEGA OSEBJA NA
VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V SLOVENIJI
DO VEČOPRAVILNOSTI PRI DELU
Mateja Robida

Ljubljana, avgust 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

MAGISTRSKO DELO

ODNOS ADMINISTRATIVNEGA OSEBJA NA VISOKOŠOLSKIH
ZAVODIH V SLOVENIJI DO VEČOPRAVILNOSTI PRI DELU

Kandidatka

Mateja Robida

Vpisna številka:

04041231

Študijski program:

magistrski študijski program Uprava druga stopnja

Mentor:

izr. prof. dr. Eva Boštjančič

Ljubljana, avgust 2017

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA
Podpisana Mateja Robida, študentka magistrskega študijskega programa Uprava druga
stopnja, z vpisno številko 04041231, sem avtorica magistrskega dela z naslovom: Odnos
administrativnega osebja v javni upravi do večopravilnosti pri delu.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili,
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje
misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski
in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi
po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko magistrskega dela, ter soglašam z
objavo dela v zbirki »Dela FU«.
Magistrsko delo je lektorirala: Mateja Novak

Ljubljana, avgust 2017
Podpis avtorice:

iii

POVZETEK
Večopravilnost je človekova zmožnost, da opravlja več nalog hkrati oz. v kratkem časovnem
obdobju. Večopravilnost lahko povzroči neučinkovito porabo časa zaradi preklapljanja med
nalogami, s tem pa očitno povzroča več napak zaradi nezadostne pozornosti.
Tuje študije so pokazale, da se človek težje osredotoči na več kot eno nalogo naenkrat.
Negativne posledice, ki spremljajo preklapljanje, so stres, izguba motivacije za dokončanje
prvotne naloge, pojavljanje napak, duševna utrujenost, pojav občutka tesnobe, strah pred
pojavom novih motenj oz. prekinitev dela. Pozitivni učinki opravljanja več nalog hkrati pa
se kažejo kot raznolikost, dinamičnost dela, za zaposlene pa tak način dela pomeni izziv,
delo smatrajo kot razburljivo, pestro in vznemirljivo.
V empiričnem delu sem s pomočjo spletne aplikacije 1KA in metode anketiranja opravila
raziskavo med zaposlenim administrativnim osebjem na več fakultetah po Sloveniji.
Rezultati raziskave so pokazali, da se zaposleni, ki so pogosteje izpostavljeni večopravilnosti,
počutijo tudi bolj učinkoviti. Delo pod časovnim pritiskom pri opravljanju več nalog hkrati
za zaposlene predstavlja problem, saj jim zmanjka časa za ponovno kontrolo končnega
izdelka. Posledica je pojavljanje napak in manjša kakovost opravljenega dela.
Kadar je večopravilnost motivacijsko usmerjena, pomeni, da zaposlenim prinaša pozitivne
učinke, zmanjšuje monotonost dela, delo je bolj pestro, dinamično in zanimivo, povečuje
pa se tudi zadovoljstvo zaposlenih. V nasprotnem primeru pa se učinki večopravilnosti
kažejo kot stres, zaposleni občutijo negotovost, tesnobo, izgubijo motivacijo, povečuje se
nezadovoljstvo na delovnem mestu.
Menim, da lahko ugotovitve omenjene raziskave prispevajo k boljšemu razumevanju načina
dela na delovnih mestih, kjer prevladuje večopravilnost, hkrati pa dajejo možnost za korak
k izboljšavam.
KLJUČNE BESEDE: Večopravilnost, motnje, preklapljanje, individualne razlike zaposlenih,
delovni spomin, pozornost, učinkovitost.
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SUMMARY
THE ATTITUDE OF THE ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATION TO MULTI-TASKING AT WORK

PERSONNEL

IN

PUBLIC

This master's thesis discusses the drawbacks and the advantages of multitasking. Due to
an increased volume of work, multitasking has become problematic as a daily occupation,
with an increased pressure placed on employees to perform more tasks in a shorter period
of time. Multitasking is a human capacity to perform multiple tasks or activities
simultaneously or in a short period of time. Switching between various tasks can lead to an
inefficient use of time, which may result in mistakes made due to insufficient attention paid
to the given assignments.
Studies conducted abroad have shown that people have difficulties focusing on more than
one task at a time. Negative consequences related to multitasking include stress, loss of
motivation to complete the original task, potential mistakes, mental fatigue, a feeling of
anxiety and a fear of new interruptions. The positive effects of multitasking are diversity
and dynamic nature of work; in addition, multitasking is considered as a challenge by those
who perceive such work as stimulating, diverse and exciting.
The empirical part of the thesis focuses on the results of a questionnaire administered to
the administrative staff at the three aforementioned universities in Slovenia, which were
obtained through an online 1KA survey application. The results of the study have shown
that there is no deterioration of employee performance efficiency under time pressure;
however, there is a downside related to the lack of time for additional quality control of the
final product. This may result in mistakes and lower output quality.
When multitasking is motivational, it brings positive effects as it reduces work monotony,
making work more varied, dynamic and interesting, and thus increases employee
satisfaction. On the other hand, the effects of multitasking also include stress, uncertainty,
anxiety, demotivation and increased workplace dissatisfaction.
The results of this research can contribute to the better understanding of work performance
in public administration which is dominated by multitasking, while at the same time
providing ideas for improvement.

KEYWORDS: multitasking, interruption, task switching, individual differences between
employees, working memory, attention, efficiency.
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1

UVOD

Dinamična in spreminjajoča se narava današnjih delovnih mest je ustvarila delovno okolje,
kjer se posamezniki srečujejo z večopravilnostjo oz. potrebo po učinkovitem opravljanju več
različnih nalog hkrati in v kratkem časovnem obdobju. Širjenje tehnologije v naša življenja
nam dopušča, da smo pri vsakdanjem opravljanju različnih in vse bolj zahtevnih delovnih
nalog večkrat moteni, in sicer s telefonskimi klici, z nujno elektronsko pošto, ki zahteva hiter
odgovor, prekinejo nas sodelavci in stranke izven uradnih ur. Racionalizacija in obogatitev
dela sta prav tako prispevali k povečanim zahtevam na delovnih mestih. Večopravilnost je
tako postala pomemben element delovne uspešnosti za mnoga delovna mesta.
Zaposlena sem na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer v tajništvu Oddelka za
slovenistiko kot strokovna tajnica oddelka oz. samostojna strokovna delavka. Specifika
mojega dela je, da je delo, ki ga opravljam, zelo raznoliko in dinamično.
Motnje imajo izrazito negativen vpliv predvsem pri opravljanju delovnih nalog, ki so vezane
na rok oz. jih je treba dokončati in oddati do datuma, ki je določen v naprej. Problem se
pojavi v obvladovanju različnih situacij, ko je treba v določenem trenutku odreagirati oz.
opraviti več različnih nalog, zaradi katerih se posledično tudi skrajša čas, ki ga imam na
voljo za dokončanje nalog, ki so vezane na rok.
Sposobnost posameznika, da preklopi pozornost med več nalog v vsakem trenutku, je v
tujih raziskavah opredeljena kot skupna sestavina opisov mnogih delovnih mest in pa
čedalje večjih zahtev glede sposobnosti posameznikov za učinkovito opravljanje več nalog
hkrati na delovnih mestih (Ishizaka, Marshall & Conte, 2001). Nekateri trdijo, da je
sposobnost opravljanja več nalog v danem trenutku sedaj bistvenega pomena za skoraj vsa
delovna mesta, organizacije pa naj si prizadevajo za prepoznavanje posameznikov, ki so
sposobni, da uspešno preklapljajo med več nalogami v vsakem trenutku, z namenom, da bi
povečali delovno zmogljivost (Bühner, König, Pick & Krumm, 2006).
Večopravilnost je danes na večini delovnih mest nuja, brez nje skoraj ne gre. Vendar pa je
običajno težava, da je premalo sistemska in prevečkrat zaposlenim vsiljena (premalo
zaposlenih za opravljanje čedalje večjega števila nalog, omejitve zaposlovanja, nalaganje
vedno novih nalog). Nepoznavanje delovnih vsebin posameznih delovnih mest s strani vodij
za posamezne delovne naloge in njihovo nepoznavanje posledic, kakšno in koliko dela za
sabo potegne določena delegirana delovna aktivnost za dokončanje delovne naloge, ima za
posledico prekomerno in pogosto nepotrebno obremenjevanje delavcev.
Značilnosti, ki sta ključni v večopravilnih okoljih, sta nepredvidljivost in časovni pritisk, ko
posameznik ne more predvideti, kdaj se bo pojavila potreba, ko bo moral preklopiti z ene
naloge na drugo. V takih situacijah se pokažejo individualne razlike med zaposlenimi, se
pravi, kako uspešno posameznik reagira oz. usmeri pozornost z ene naloge na drugo v
kratkem časovnem obdobju, kar pa posledično povzroča, da se posameznik znajde v stresni
situaciji, zato sem kot posledici večopravilnosti izpostavila tudi stres in izgorelost.
1

Večopravilnost zahteva precejšno mero pozornosti, da bi posameznik lahko uspešno opravil
več nalog hkrati, kar pa je še posebej pomembno pri stalnih prekinitvah dela. Motnje pri
delu negativno vplivajo tudi na uspešno in učinkovito opravljanje delovnih nalog, kar so
pokazale tudi raziskave v tujini. Posledice delovne preobremenjenosti se kažejo tako v
zmanjšani produktivnosti kot v stresu in izčrpanosti, fizičnih težavah in tesnobi.
Problem, ki sem si ga zastavila v tej nalogi oz. osnovno raziskovalno vprašanje, ki me je
zanimalo, je, kako zaposleni nepedagoški delavci na visokošolskih zavodih v Sloveniji
zaznavajo svojo učinkovitost pri opravljanju več nalog hkrati, ter kakšna so stališča oz.
odnos zaposlenih nepedagoških delavcev do večopravilnosti, in sicer, kakšen način oz.
strategijo izberejo, ko morajo v dani situaciji opraviti več različnih nalog hkrati. Za to, kako
se bo posameznik lotil opravljanja različnih nalog, pa obstajajo tri različne strategije, in sicer
zaporedna strategija, vzporedna strategija in strategija prepletanja.
-

Pri zaporedni strategiji se vsaka naloga začne po zaključku prejšnje naloge. Ker je
pri tem načinu raven sočasnosti nič, lahko trdimo, da ta strategija ni v skladu s
tipično konceptualizacijo večopravilnosti, kjer posamezniki preklapljajo med
številnimi nalogami. Čeprav ni prekrivanja med nalogami, pa je zaporedni pristop
lahko koristen kot izhodiščni primer za primerjavo uspešnosti izvedbe nalog glede
na ostale pristope večopravilnosti (Adler & Benbunan-Fich, 2011, str. 157).

-

Pri vzporedni strategiji se vse naloge izvajajo sočasno. V tem primeru imamo
maksimalno stopnjo vzporednosti ali prekrivanja. V praksi je vzporedno izvajanje
nalog težko doseči, ker človeške pozornosti ne moremo hkrati razdeliti med več
nalog, razen če gre za različne vrste pozornosti kot v primeru sočasnega pisanja in
poslušanja glasbe. Ko pride do preklapljanja pozornosti na kognitivni ravni, se zdi,
kot da se dve nalogi izvajata vzporedno (Adler & Benbunan-Fich, 2011, str. 157).

-

Pri strategiji prepletanja je naloga, ki je v teku, prostovoljno ali neprostovoljno
začasno prekinjena z namenom, da se dodeli pozornost drugi nalogi. Sčasoma se
izvirna naloga nadaljuje, vendar se nato ponovno prekine zaradi usmerjanja
pozornosti na druge naloge. Ta oblika večopravilnosti, kjer se različne naloge med
seboj prepletajo oz. prekrivajo, je najbolj značilna za računalniško podprte
dejavnosti (Adler & Benbunan-Fich, 2011, str. 157).

Individualne razlike med zaposlenimi so še posebej vidne oz. se kažejo pod časovnim
pritiskom v večopravilni situaciji, kjer posamezniki različno reagirajo – glede na tuje
raziskave se uspešnost opravljanja nalog zniža, saj časovni pritisk znižuje kvaliteto presoje
in odločanja. Ljudje, ki so nagnjeni k večopravilnosti so odprti, družabni, aktivni, zgovorni,
prijazni, ter umirjeni, kadar se srečujejo s stresnimi situacijami. So prilagodljivi, kar pomeni,
da so pripravljeni preusmeriti pozornost med nalogami, takrat, ko je to potrebno. So strpni,
kooperativni, ter se radi navdušujejo nad novimi stvarmi. Ukvarjajo se predvsem s
socialnimi povezavami in ne toliko z načrtovanjem, urniki – ne marajo podrobnih načrtov,
ampak raje delajo, kot se jim zdi, in sicer brez strogega urnika – sledijo svojim notranjim
duševnim procesom.
2

Za ljudi z nizko čustveno stabilnostjo ali nevroticizmom pa je značilno, da so nestrpni,
negotovi, pogosto jih spremlja anksioznost, dvomijo sami vase in ne kažejo učinkovite
strategije spoprijemanja s problemi, zato taki ljudje niso primerni za delo v večopravilnih
okoljih. Pomemben element sposobnosti učinkovitega izvajanja nalog v večopravilnih okoljih
je zmožnost ostati miren in nadzirati tesnobo, ki se proizvaja zaradi potrebe po preklopu na
druge naloge.

Monohronost ali osredotočenost na opravljanje samo ene naloge in polihronost ali
nagnjenost k večopravilnosti sta lastnosti, po katerih se razlikujejo posamezniki oz.
zaposleni pri opravljanju vsakodnevnih nalog.
Glavni namen magistrskega dela je bil raziskati področje, ki je v Sloveniji praktično še
neraziskano. Zaradi napredka informacijske tehnologije, ter čedalje večjega obsega nalog,
pa tudi čim pogostejših prekinitev zaposlenih med izvajanjem delovnih nalog, se
večopravilnosti danes ni mogoče več izogniti. Raziskavo sem izvedla z anketnim
vprašalnikom o delovnih procesih na izbranem visokošolskem zavodu v povezavi z
večopravilnostjo, pri čemer je bila v raziskavo vključena populacija nepedagoških delavcev,
zaposlenih v tajništvih, referatih za študentske zadeve in ostalih strokovnih službah na
fakultetah Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ter Univerze na Primorskem. Z rezultati
raziskave sem pridobila mnenja oz. stališča zaposlenih do večopravilnosti pri njihovem delu,
strnila pa sem tudi ugotovitve o učinkovitosti pri tovrstnem načinu dela, glede na to, da so
raziskave pokazale, da časovni pritisk zmanjšuje kvaliteto presoje in odločanja pri reševanju
več nalog hkrati. Pri postavitvi hipotez sem se oprla na raziskave v tujih člankih.
Številni tuji raziskovalci, kot so npr. Delbridge, Pashler, Burgess, Rubinstein, Meyer in Evans
(2001), ki se ukvarjajo s kognitivno psihologijo, so proučevali tako pozitivne kot negativne
vidike večopravilnosti. Preklapljanje med vse bolj zahtevnimi nalogami vključuje tri faze, in
sicer željo po preklopu med nalogami, preklop med nalogami in preklop oz. vrnitev na
prejšnjo nalogo. Nekateri avtorji so prišli do ugotovitve, da preklapljanje med različnimi
vrstami oz. tipi nalog lahko zmanjša produktivnost, kar je bilo tudi podprto s teorijo
enotnega kanala, ki pravi, da je človekova zmožnost, da sočasno opravlja več mentalnih
operacij oz. nalog, omejena s kapaciteto centralnega mehanizma ali delovnega pomnilnika.
Po drugi strani pa delitev časa dopušča hkratno opravljanje več nalog in časovna menjava
omogoča zaporedno izvajanje nalog.
Ugotovitve, ki jih navaja Naveh-Benjamin, in drugi, 2000, pravijo, da je proces kodiranja
informacij kot prva faza od treh pri delovanju spomina zelo občutljiv na motnje oz. na
zahtevo po opravljanju dveh nalog hkrati, saj lahko povzroča motnje pri obdelavi količine in
kakovosti podatkov, ki so trajno shranjeni v pomnilniku. Treba pa je razlikovati med aktivno
in pasivno motečimi dejavniki.
Aktivno moteči dejavniki so bistveno bolj moteči za proces obdelovanja in shranjevanja
informacij v spominu. Tako naj bi izvajanje dveh nalog hkrati poslabšalo učinkovitost
izvajanja prvotne naloge (Eysenck, 2006, str. 131). Delbridge (2001) je ugotovil, da se
lahko s prakso oz. ponavljajočim se večopravilnim vedenjem izboljša posameznikova
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sposobnost za opravljanje več nalog hkrati, ugotovil pa je tudi, da so nekateri ljudje manj
dovzetni za motnje oz. izgube procesov, ki jih povzroča večopravilnost, ali pa imajo večjo
sposobnost, da se z njimi spopadajo.
V okviru magistrskega dela, in sicer v praktičnem delu, so bile postavljene naslednje
hipoteze:

H1: Pogostejša večopravilnosti pri delu se statično pomembno povezuje z
zaznavo stresa pri delu.
Ali ta trditev drži, sem preverjala glede na odgovore na anketni vprašalnik o povezavi z
večopravilnostjo in s statistično obdelavo podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom.

H2: Pogostejša večopravilnost pri delu se povezuje z višjim občutenjem
učinkovitosti pri delu.
Tudi to trditev sem preverjala s pridobljenimi odgovori na anketni vprašalnik in s statistično
obdelavo teh podatkov.

H3: Prisotnost večopravilnosti pri delu ima statično pomemben vpliv na zaznano
učinkovitost zaposlenega
Ali navedena trditev drži, sem preverjala s pridobljenimi odgovori na anketni vprašalnik in
s statistično obdelavo teh podatkov.

H4: Impulzivni uslužbenci se hitro odzovejo na dražljaje iz okolja, zato med
opravljanjem svojega dela raje preklapljajo z ene naloge na drugo, kot pa da bi
vztrajali pri dokončanju ene naloge in šele nato prešli na drugo.
To hipotezo sem prav tako preverjala s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim sem
želela dobiti odgovor na to, kako zaposleni reagirajo na motnje iz okolja. Nekateri ljudje ne
marajo monotonega dela, zato je vsaka prekinitev dela za njih dobrodošla, saj je to za njih
vznemirljivo oz. razburljivo, zato se na motnje tudi hitro in brez premisleka odzovejo.
Nasprotno pa ljudje, ki ne marajo, da jih nekdo pri opravljanju določene naloge zmoti, saj
se ob tem počutijo ogrožene oz. pod stresom, še naprej ostanejo osredotočeni na prvotno
nalogo in se ne pustijo motiti.

H5: Osebe, ki se ocenjujejo višje na dimenziji odprtosti do raznolikega dela,
dosegajo tudi statistično pomembno višji rezultat na dimenziji večopravilnosti
Navedeno hipotezo sem preverjala s pridobljenimi odgovori na anketni vprašalnik in s
statistično obdelavo teh podatkov. Ljudje, ki ne marajo, da je njihovo delo dolgočasno,
ampak želijo opravljati zanimivo in raznoliko delo, jim delo na delovnih mestih, kjer
prevladuje večopravilnost, ne predstavlja težav.
Pri izdelavi magistrskega dela so bile uporabljene naslednje znanstvenoraziskovalne
metode:
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-

metoda klasifikacije (definiranje pojmov);

-

metoda deskripcije (opisovanje posameznih pojmov s študijem tuje literature);

-

metoda kompilacije (povzemanje stališč, spoznanj in rezultatov drugih, predvsem
tujih avtorjev);

-

statistična metoda (zbiranje podatkov in njihova obdelava);

-

analiza rezultatov na podlagi anketnega vprašalnika.

Uvodu sledi prvo poglavje, v katerem ki je namenjeno predstavitvi večopravilnosti oz. kaj
sploh razumemo pod tem pojmom, ter katere so ključne sestavine večopravilnosti, v drugem
poglavju pa sem predstavila delovne naloge na delovnem mestu samostojne strokovne
delavke in delovne naloge na delovnem mestu tajnice, v tretjem poglavju pa osebnostno
značilnost, ki se najbolje povezuje z večopravilnostjo, in sicer angl. polychronicity ali
nagnjenost k večopravilnosti. V četrtem poglavju so predstavljene temeljne značilnosti
večopravilne situacije in vpliv individualnih razlik na uspešno izvajanje več nalog hkrati.
Sledita poglavji o delovnem spominu (angl. working memory) ter kognitivnih sposobnostih
in njihovo povezanostjo s starostjo, ter poglavje o kognitivnim treningu za možgane. Sedmo
poglavje opisuje pozornost (angl. attention), ki nastopa kot pomemben človeški faktor, ko
govorimo o opravljanju več nalog hkrati oz. v danem trenutku. Osmo poglavje zajema
povzetke tujih oz. mednarodnih študij na področju večopravilnosti.
V zadnjem, empiričnem delu je podana ocena opravljenega dela, ki vključuje preveritev
hipotez ter prispevek k stroki in znanosti. Sledi zaključek ter navedba literature in virov. S
pomočjo raziskave oz. anketnega vprašalnika sem ugotavljala, kakšna so stališča oz. odnos
kolegic in kolegov, zaposlenih v tajništvih vseh oddelkov in referatih za študentske zadeve
na fakultetah Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ter Univerze na Primorskem, do
večopravilnosti pri delu, ter kako nekateri demografski dejavniki, ter dejavniki delovnega
okolja vplivajo na učinkovitost izpolnjevanja delovnih nalog, ko govorimo o večopravilnosti
pri delu.
OCENA DOSEDANJIH RAZISKAV
V tujini je bilo v zadnjem času narejenih kar nekaj raziskav na področju večopravilnosti,
medtem ko v slovenskem prostoru nisem našla nobene tovrstne raziskave, zato so viri in
literatura, ki sem jo izbrala s tega področja, v angleškem jeziku. Nedavne raziskave so
pokazale, da je večopravilnost, ki je v današnjem hitrem svetu prevladujoča, pogosto precej
neučinkovita in lahko škoduje zdravju. Preklapljanje med različnimi nalogami zahteva veliko
energije ter zmanjšuje uspešnost pri opravljanju določene naloge, saj prekinitev dela na
prvotni nalogi in preklop na drugo nalogo povzroča motnje oz. odvrača pozornost, hkrati pa
posameznik s preklapljanjem porabi veliko časa, da se spet osredotoči na določeno nalogo.
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V eni od raziskav (Rosen, 2008) je bilo ugotovljeno, da posameznik potrebuje 25 minut, da
se spet osredotoči na prvotno nalogo. Seveda pa je čas, ki ga posameznik porabi, da se
ponovno osredotoči, odvisen tudi od zahtevnosti oz. zapletenosti in prepoznavnosti naloge.
Rezultat preklapljanja je izguba časa, ki nastane, ko se možgani odločajo, katero nalogo
bodo začeli izvajati. Raziskave so pokazale (Delbridge, 2000, Ishizaka, 2001, König, 2005,
Buhner, 2006, Oswald, 2007, Salvucci in Taatgen, 2001), da je s prakso preklapljanje med
nalogami lahko bolj učinkovito, še posebej je to mogoče pri nekaterih preprostejših nalogah.
Vendar pa je dokazano tudi, da večopravilnost pripomore k sprostitvi stresnih hormonov in
adrenalina, ki lahko povzročijo dolgotrajne zdravstvene težave, v kolikor tega ne
nadzorujemo, ter prispeva k izgubi kratkoročnega spomina.
Časovni pritisk, ki povzroča stres v večopravilnih okoljih, vpliva tudi na to, kako se bo
posameznik odločil v dani situaciji, torej kateri nalogi bo dal prednost, vpliva pa tudi na
uspešnost izvajanja naloge. Večjo produktivnost lahko dosežemo, če se naučimo izločiti
motnje, če oblikujemo miselne sklope ter omejimo uporabo elektronske pošte.
Znanstveniki opozarjajo, da glede na to, kako se naša družba spreminja, večopravilnost
pravzaprav pomeni strošek, ker smo s preklapljanjem z ene naloge na drugo na dolgi rok
manj učinkoviti, čeprav mislimo, da je ravno obratno. Človek je namreč ustvarjen tako, da
se osredotoči samo na eno nalogo.
Da bi lažje razumeli, zakaj večopravilnost ne deluje, so nevrologi in psihologi raziskovali
delovanje možganov. Ko opravljamo več nalog hkrati, se poveča pretok krvi v možganih, in
sicer na območju frontalnega korteksa, imenovanega Brodmannovo območje 10. Lahko bi
rekli, da je ta del možganov najbolj skrivnosten, omogoča nam, da pretiravamo, skratka
tisti del, ki nas naredi najbolj človeške. Psihologi so ugotovili, da se v možganih ustvari ozko
grlo, ko so prisiljeni, da odreagirajo na več dražljajev hkrati. Tako v primeru preklapljanja z
ene naloge na drugo pride do izgube časa, ker se morajo možgani odločiti, katero nalogo
bodo najprej izvedli.
PRIČAKOVANI REZULTATI IN PRISPEVEK RAZISKOVANJA
Raziskava, ki je bila izvedena za namen priprave magistrskega dela, je prinesla nova
spoznanja na področju večopravilnosti; pokazala je tudi, kako se zaposleno administrativno
osebje na Filozofski fakulteti in ostalih fakultetah Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru
in Univerze na Primorskem sooča z motnjami pri delu ter preklapljanjem z ene naloge na
drugo, kar je še posebej izrazito v jesenskem oz. septembrskem obdobju, ko poteka vpis v
višje letnike, poleg tega pa je to tudi čas jesenskega izpitnega obdobja, prav tako pa
potekajo tudi zagovori diplomskih in magistrskih nalog; ter v poletnem oz. junijskem
obdobju, ko potekajo izpiti ter zagovori diplomskih in magistrskih nalog pred počitnicami. Z
anketnim vprašalnikom sem pridobila pregled oz. končno sliko nad tem, kakšna so stališča
zaposlenih do večopravilnosti, kakšne so prednosti in slabosti tovrstnega načina dela,
podani pa so tudi predlogi za izboljšave, ki bi pripomogli k večjemu zadovoljstvu zaposlenih
in posledično tudi k boljšemu zdravju na delovnem mestu.
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PRIČAKOVANI PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
V Sloveniji praktično ni nobene raziskave na temo večopravilnosti, zato menim, da ta naloga
prispeva k boljšem razumevanju večopravilnosti – zakaj ni dobro, da opravljamo več nalog
hkrati oz. zakaj je bolje, da se v danem trenutku osredotočimo samo na eno nalogo in jo
dokončamo; na drugi strani pa večopravilnost prinaša tudi pozitivne učinke. Pridobljeni
odgovori iz anketnih vprašalnikov pa kažejo, kakšen je odnos oz. kakšna so stališča
zaposlenih, ki se vsak dan soočajo z večopravilnostjo.
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2

VEČOPRAVILNOST

Večopravilnost (angl. multitasking) morda najbolj enostavno opišemo kot opravljanje več
kot eno nalogo hkrati, bodisi istočasno ali v koordinaciji (Delbridge, 2000). Nanaša se torej
na preklapljanje med več nalogami ter hkrati na preusmerjanje pozornosti na več nalog, ki
se lahko v določenem krajšem času pojavijo hkrati (Oswald, Hambrick & Jones, 2007).
Večopravilnost običajno zahteva prekinitev ene naloge, preden je končana, ter preusmeritev
pozornosti oz. osredotočenje na drugo nalogo ali naloge in morebitno vrnitev pozornosti
nazaj na prvotno nalogo. Med večopravilnostjo mora posameznik preklapljati med številnimi
nalogami v določenem časovnem obdobju, ki je običajno zelo kratko, hkrati pa mora
upoštevati dejstvo, da ga čakajo še druge naloge, ki jih bo moral opraviti; ostati pa mora
na preži tudi za novimi ali visoko prednostnimi nalogami (Sallvuci, 2005).
Skupna komponenta vseh definicij o večopravilnosti je zahteva po preklapljanju med
nalogami v relativno kratkem časovnem obdobju ter prerazporejanju kognitivnih virov. Ena
od pogosto priporočenih definicij opisuje večopravilnost kot doseganje več ciljev istočasno,
s tem da pogostokrat preklapljamo med posameznimi nalogami, zato lahko dosežemo več
ciljev v daljšem časovnem obdobju (Delbridge, 2000).
Delbridge (2000) opredeljuje tri ključne sestavine večopravilnosti:
1) preklapljanje med nalogami,
2) stopnja negotovosti glede tega, kdaj bo treba preklapljati med nalogami,
3) izražen časovni pritisk.
Pravi tudi, da okolje, ki zahteva večopravilnost, ovira dokončanje katerekoli naloge, ki lahko
spodbuja občutek nujnosti. Motnje pri delu ustvarjajo potrebo po opredelitvi prednostnih
nalog in prizadevanje za dokončanje nalog.
Večopravilnost je opredeljena kot ključna kompetenca pri analizi zahtev delovnih mest in
tako z vse bolj zahtevnimi nalogami na delovnih mestih postaja tudi vse bolj kritična.
Koristnost ocenjevanja večopravilnosti temelji na predpostavki, da obstajajo individualne
razlike, ki določajo, ali posameznik lahko učinkovito izpolnjuje delovne naloge na delovnih
mestih, ki zahtevajo večopravilnost (Delbridge, 2000). Raziskave so pokazale, da obstajajo
razlike glede na to, kako posamezniki reagirajo na pritisk, ki vlada v večopravilnih okoljih,
in jih lahko opredelimo na tiste, ki temeljijo na nekognitivnih in kognitivnih razlikah, kot so
kognitivne sposobnosti, delovni spomin, inteligentnost, sposobnost razvrščanja delovnih
nalog glede na prednost oz. nujnost ter zaporedje reševanja delovnih nalog.

2.1

DEFINICIJE VEČOPRAVILNOSTI

Večopravilnost je izraz, ki se pogosto uporablja za opis aktivnosti izvajanja več nalog v
določenem časovnem obdobju. Toda kaj pravzaprav vključuje? Ali je to vključenost v
izvajanje več aktivnosti hkrati, ali pa je to vključenost v zaporedno izvajanje več nalog?
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Karkoli že je, moramo vedeti, da so potrebne različne vrste in stopnje kognitivne predelave,
odvisno od tega, ali so naloge izvedene sočasno ali zaporedno.
Ljudje zelo pogosto opisujejo večopravilnost kot proces opravljanja dveh ali več stvari hkrati
oz. istočasno, vendar pa ta opredelitev ni v skladu z opredelitvijo, ki temelji na raziskavah.
Glede na to, kako zahtevne in kompleksne so aktivnosti, pa opravljanje več nalog hkrati ter
še učinkovito zbiranje in obdelava informacij, ki so v povezavi z vsako nalogo, predstavlja
velik izziv oz. zahtevno opravilo.
Koncept hkratnega opravljanja nalog in procesiranja informacij moramo razlikovati od
zaporednega opravljanja nalog, ki je bolj značilno za večopravilnost. Gre za zaporedno
opravljanje nalog, ki se opravljajo v hitrem zaporedju in ki zahteva potrebo po preučitvi
drugih spremenljivk, vključenih v pozornost in obdelavo informacij. Pomembno je, da si
vzamemo nekaj časa pred preklapljanjem med nalogami. Preklop iz ene naloge v drugo
zahteva določeno količino časa za preusmeritev pozornosti in osredotočenosti, ker so različni
deli možganov in nevronskih vezij običajno potrebni za vsako posamezno dejavnost. Čas, ki
je potreben za preklapljanje med nalogami so raziskovalci kot npr. Delbridge, 2001, Allport
in Wylie, 2000 poimenovali kot strošek preklopnega reakcijskega časa.
Preklapljanje med nalogami je del zaporednega procesiranja informacij in zahteva izbor
informacij, ki bodo upoštevane, obdelane, šifrirane ter shranjene. Delbridge (2001) enači
preklapljanje med nalogami s preklapljanjem pozornosti, kar pomeni ne le spremembo v
aktivnosti, ki je značilna za večopravilnost, ampak tudi spremembo pri posameznikovem
usmerjanju pozornosti oz. osredotočanju. To zahteva preučitev podobnosti in razlik med
izvedbo nalog ali uspešnostjo pri izvajanju nalog in preklapljanjem med nalogami. Samo
preklapljanje med dejavnostmi oz. nalogami se ne more enačiti z izvedbo ciljev za te
dejavnosti oz. naloge, kar pomeni, da sta preklop in izvedba dve ločeni funkciji (Dzubak,
2007).
Delbridge (2001) je opredelil večopravilnost kot doseganje več ciljev v določenem časovnem
obdobju, in sicer s pogostim preklapljanjem med individualnimi nalogami. Posameznik lahko
v določenem časovnem obdobju doseže napredek le pri enem izmed zastavljenih ciljev, čez
čas oz. v daljšem časovnem obdobju pa lahko doseže napredek pri vseh zastavljenih ciljih.
Ta definicija temelji na predpostavki, da so naloge izvedene zaporedno in ne vse hkrati.
Pri ugotavljanju razlik med hkratno in zaporedno obdelavo je Delbridge ugotovil, da
opravljanje dveh nalog hkrati škoduje uspešni izvedbi obeh nalog, in sicer zato, ker po
raziskavah sodeč lahko uspešno opravimo oz. dokončamo le eno nalogo, kar posledično
pomeni škodo za drugo nalogo. Skupna komponenta vseh definicij o večopravilnosti je
zahteva po preklapljanju med nalogami v relativno kratkem časovnem obdobju ter
prerazporejanju kognitivnih virov (Delbridge, 2000).
Najpogostejša opredelitev večopravilnosti je torej doseganje več ciljev hkrati, in sicer s
pogostim preklapljanjem med individualnimi nalogami; značilnost večopravilnosti pa je
uresničitev čim več ciljev skozi čas. Preklapljanje med nalogami vključuje pogoste zahteve
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po preklopu pozornosti med naloge. Potreba po preklopu na druge naloge povzroča motnje
pri opravljanju nalog. Druga komponenta zadeva stopnjo negotovosti glede tega, kdaj se
bo pojavila zahteva po preklopu na drugo nalogo. Ne nazadnje pa večopravilnost vključuje
časovne pritiske, ki zahtevajo dokončanje nalog v omejenem časovnem obdobju (Delbridge,
2000).
Značilni sta dve vrsti razumevanja večopravilnosti, in sicer simultano izvajanje ali preskok
med aktivnostmi ali simultano združena aktivnost v povezavi s prenosi in menjavami. Pri
tem se večopravilnost lahko razume na dva načina, in sicer kot zaporeden oz. sekvencijski
proces (zamenjan, izmeničen, prepleten), ki je sprememba med aktivnostmi in kjer je le
ena aktivnost izvršena v določenem času. Tako naj bi se posameznik vedno najprej odklopil
od prve aktivnosti, da se lahko vklopi v drugo in obratno. Drugi pogled pa razume
večopravilnost kot sočasen, prepletajoč se proces, kjer je ena aktivnost v ospredju, a tudi
druga ostane v spominu in je uporabljena simultano oz. hkrati v istem času (Circella,
Mokhtarian & Poff, 2012, str. 62).
Oswald (2007) navaja, da večopravilnost sestavlja opravljanje več nalog – uspešno
opravljanje zahteva zavestno preklapljanje z ene naloge na drugo; opravljanje nalog s
preklapljanjem pozornosti se mora zgoditi v kratkem časovnem razponu. Prvi element te
definicije loči naloge po naslednjih merilih:
-

fizična narava nalog,
zahteve, ki so potrebne za opravljanje nalog,
izid oz. rezultat opravljene naloge,
posameznikov pogled oz. dojemanje naloge kot več posameznih nalog ali kot eno
kohezivno skupno nalogo (Oswald, Hambrick, Jones & Ghumman, 2007, str. 4).

Za pojasnitev drugega elementa te definicije pa Oswald in sodelavci navajajo: »Tudi če so
naloge izvedene sočasno (npr. poslušanje radia in vožnja avtomobila), obstaja
večopravilnost takrat, ko je pozornost preusmerjena med dvema ali več nalogami.« Tretji
element te definicije navaja, da objektivne informacije, vključujoč časovne intervale med
pričetkom opravljanja nalog in subjektivne informacije, kot so posameznikovo dojemanje,
določajo, ali je sposobnost za večopravilnost potrebna za uspešno opravljanje dela (Oswald,
Hambrick, Jones & Ghumman, 2007, str. 4).
Nekateri avtorji so večopravilnost pojasnili s teorijo kognitivnih niti (angl. theory of threaded
cognition) oz. teorijo soslednega zaznavanja, ko posameznik združuje več miselnih niti
skupaj, kjer se vse dogaja istočasno in kjer vsaka misel vodi k doseganju različnih ciljev pri
izpolnjevanju nalog (Salvucci & Taatgen, 2008, str. 102). Teorija navaja, da kognitivni viri
služijo eni miselni niti naenkrat; niti porabijo in sproščajo kognitivne vire toliko, kot je
potrebno, in ko več miselnih niti tekmuje za kognitivne vire, ima prednost tista naloga, ki je
najbolj nujna.
Ko poskušamo opraviti dve nalogi hkrati ali naglo zaporedoma preklopimo z ene naloge na
drugo, nastane časovni strošek, ki je povezan s tovrstnim mentalnim žongliranjem, so
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poudarili raziskovalci, ki so opravili poskuse preklapljanja med nalogami z namenom, da bi
izmerili strošek oz. izgubljeni čas, ki nastane s preklapljanjem med aktivnostmi. Prav tako
so ocenjevali, kako različni vidiki nalog, kot sta kompleksnost in poznavanje, vplivata na
dodatne časovne stroške zaradi preklapljanja.

2.2

NAGNJENOST K VEČOPRAVILNOSTI ALI POLIHRONOST

Polihronost (angl. polychronicity) je mogoče razumeti kot nagnjenost k opravljanju več
nalog hkrati, medtem ko je monohronost (angl. monochronicity) mogoče razumeti kot
nagnjenost posameznika k temu, da se v danem trenutku osredotoči oz. opravlja le eno
nalogo oz. opravlja naloge na zaporeden način (Hall, 1959). Medtem ko je večopravilnost
sposobnost posameznika, da obvlada več nalog v danem trenutku in preklaplja med njimi
tako, kot je to potrebno za uspešno opravljanje dela, pa je polihronost nagnjenost
posameznika k tovrstnemu načinu dela oz. k delu v takšnih večopravilnih okoljih (Poposki
& Oswald, 2010, str. 249).
Opredelitev izraza polihronost se je razvijala postopoma. Izraz je prvič predstavil antropolog
Edward T. Hall leta 1959 v svoji knjigi Tihi jezik. Od takrat naprej se je izraz razvil v kulturno
in osebnostno teorijo, ki opisuje dve glavni komponenti, in sicer:
-

kulturo ali nagnjenost posameznika k opravljanju dveh ali več nalog hkrati
in
prepričanje, da je tovrstni način najboljši za uspešno opravljeno delo (Bluedorn,
Kalliath, Strube & Martin, 1999, str. 207).

Zgodnja raziskava je pokazala, da obstajajo razlike med kulturami v dojemanju porabe časa
in da lahko te razlike vplivajo na obnašanje ljudi pri delu na delovnih mestih (Hall, 1959).
Teorija opisuje tudi razlikovanje med dvema različnima načinoma, kako ljudje vidijo in si
organizirajo čas. Tisti, ki raje opravljajo eno nalogo v določenem trenutku, se smatrajo kot
monohroni, medtem ko se tisti, ki raje opravljajo več nalog hkrati, smatrajo kot polihroni
(Conte, Rizzuto, Steiner, 1999).
To razlikovanje se uporablja na kulturni in na individualni ravni. Timsko delo, pisarna,
organizacija ali država so primeri kulture v tem kontekstu. Kulturno raven polihronosti
merimo z normami znotraj kulture. Individualna raven polihronosti pa je preprosto
posameznikov osebnostni značaj – se pravi nagnjenost k večopravilnosti.
V kasnejših konceptih je prevladala samo prva opredelitev, in sicer nagnjenost posameznika
k opravljanju dveh ali več nalog hkrati (Poposki & Oswald, 2010, str. 250). Polihronost ali
nagnjenost k večopravilnosti je bila prvotno predstavljena v študijah kulture s poudarkom
na posameznikovi usmerjenosti proti času – pomembni dimenziji, po kateri naj bi se kulture
razlikovale (Hall, 1959).
Prvotno so polihronost označevali kot odsev kulturnih vrednot. Kasneje so definicijo
izpopolnili, in sicer so v njej poudarjali mentalne procese. Hall se je osredotočil na vedenjski
vidik polihronosti in izjavil, da je polihrona tista kultura, kjer imajo ljudje določene vrednote
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in zato prakticirajo sodelovanje v različnih dejavnostih in dogodkih hkrati. Ta definicija
vključuje vedenjski element (element večopravilnosti) in element vrednotenja kot tudi
vzročno povezavo med njima: ljudje, ki so nagnjeni k večopravilnosti, opravljajo več
dejavnosti istočasno in to tudi cenijo; predvideni razlog za njihov način dela pa je
vrednotenje (Hall, 1959).
Po navedbah antropologa Edwarda Halla (1959) so nekatere kulture tradicionalno
monohrone, kar pomeni, da se od ljudi pričakuje, da delajo samo eno stvar v določenem
trenutku, ne prenašajo pa zamujanja in motenj pri delu. Pri kulturah, ki so polihrone, kar
pomeni, da so ljudje nagnjeni k opravljanju več nalog hkrati, pa ni pomembno, da si točen,
sprejemljivo je tudi, da zmotiš nekoga, ki je zelo zaposlen.
Na splošno raziskave kažejo na to, da so ljudje z visoko stopnjo nagnjenosti k
večopravilnosti umirjeni, kadar se srečujejo s stresnimi situacijami, družabni, se radi
navdušujejo nad stvarmi, veseli in zaupanja vredni. Ukvarjajo se predvsem s socialnimi
povezavami in ne toliko z načrtovanjem, urniki in časovnimi roki – ne marajo podrobnih
načrtov, ampak raje delajo, kot se jim zdi primerno, in sicer brez strogega urnika, sledijo
svojim notranjim duševnim procesom (Arndt, in drugi, 2006).
Osebnostna lastnost, ki jo v raziskavah najbolj povezujejo s polihronostjo, je prijetnost
(angl. agreeableness), ki jo zaznamujejo fleksibilnost oz. prilagodljivost, strpnost in
kooperativnost. Lahko bi rekli, da je fleksibilnost povezana s pripravljenostjo nekoga, da
preusmeri pozornost med nalogami takrat, ko je to potrebno oz. takrat, ko je pri opravljanju
določene naloge moten.
Leta 1999 so Bluedorn, Kalliath, Strube in Martin razvili dobro poznano lestvico in definicijo
polihronosti: nagnjenost ljudi v določeni kulturi k opravljanju dveh ali več nalog ali dogodkov
hkrati ter prepričanje, da je njihovo nagnjenje najboljši način za reševanje nalog. V zadnjem
času so polihronost proučevali kot spremenljivko individualnih razlik med ljudmi.
Najnovejša opredelitev, ki sta jo razvila Poposki in Oswald (2010), se osredotoča na
polihronost kot na individualno razliko in poudarja preferenco oz. nagnjenost posameznika
k preklapljanju pozornosti med tekočimi nalogami oz. nalogami, ki jih opravlja v danem
trenutku, kot pa da bi se osredotočil samo na eno nalogo in jo dokončal ter šele nato
preklopil na drugo nalogo. Bluedorn in drugi so l. 1999 podali razlago, da se polihrono
vedenje nanaša na dva načina oz. dve vrsti večopravilnosti, in sicer:
-

opravljanje dveh ali več nalog hkrati oz. opravljanje dvojne naloge (angl. dual
tasking). Primer takega načina je tek in poslušanje glasbe istočasno.
izvajanje več nalog v istem časovnem obdobju oz. preklapljanje med nalogami (angl.
task switching).

Nekateri avtorji trdijo, da opravljanje več nalog hkrati ni enako kot izmenično preklapljanje
med nalogami, in pravijo, da ne bi smeli obojega opredeljevati kot polihrono vedenje.
Avtorja Slocombe in Bluedorn sta zato leta 1999 podprla razlago, da polihronost vključuje
opravljanje več nalog hkrati ter izmenično preklapljanje med nalogami, in razložila, da
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preklapljanje naprej in nazaj med nalogami od posameznika zahteva, da usmeri pozornost
med več nalog istočasno. Bolj ko posameznik usmerja pozornost med več nalog hkrati, bolj
polihrono je njegovo vedenje.
Kot oviro v raziskavah o polihronosti so nekateri raziskovalci navedli konceptualno nejasnost
v opredelitvah izraza polihronost (Palmer & Schoorman, 1999). Različna pojmovanja
polihronosti so prinesla različne rezultate, in sicer je eden od možnih razlogov za različne
rezultate tudi ta, da štiri splošno uporabljene lestvice za merjenje polihronosti temeljijo na
nekoliko drugačnih pojmovanjih.
Nekateri razlagajo polihronost kot kulturno razliko (Kaufman, Lane & Lindquist, 1991) z
dvema dimenzijama, ki vključujeta preferenco oz. nagnjenost k večopravilnosti ter
prepričanje, da je večopravilnost najboljši način za reševanje nalog. Druge lestvice temeljijo
na tem, da je polihronost večdimenzionalna zgradba, ki vključuje pet vidikov (Lindquist &
Kaufman-Scarborough, 2007), medtem ko se nekatere osredotočajo na polihronost kot
izključno na preferenco oz. nagnjenost k preklapljanju pozornosti med več nalogami
(Poposki & Oswald, 2010).
Lestvica, ki sta jo leta 2007 razvila Jay D. Lindquist in Carol J. Kaufman-Scarborough, meri
nagnjenost k večopravilnosti in nagnjenost k opravljanju samo ene naloge v določenem
trenutku ter vsebuje naslednje trditve:
1.
2.
3.
4.
5.

Raje delam dve ali več aktivnosti hkrati.
Ponavadi delam dve ali več aktivnosti hkrati.
Najboljši način za izkoristek mojega časa je ta, da delam dve ali več aktivnosti hkrati.
Brez težav delam dve ali več stvari hkrati.
Rad »žongliram« z dvema ali več aktivnostmi hkrati.

V zadnjem času sta Poposki in Oswald (2010) skušala zagotoviti bolj jasno opredelitev izraza
polihronosti, in sicer s ponovno in natančnejšo proučitvijo izraza, ki naj bi bil pri meritvah
usmerjen na individualno raven. Poposki in Oswald trdita, da čeprav posameznikove
kulturne vrednote v veliki meri vplivajo na prepričanja o tem, kakšen način dela je najboljši
za opravljanje nalog (npr. opravljanje več nalog hkrati ali samo eno nalogo v danem
trenutku), se lahko posameznikove preference oz. naklonjenost glede določenega načina
dela (npr. nagnjenost k večopravilnosti ali opravljanje samo ene naloge naenkrat),
razlikujejo od kulturnih norm. Poleg tega pa avtorja razlagata, da sta osebnostna preferenca
in prepričanje, da morajo tudi drugi ravnati v skladu s to preferenco, oddaljena koncepta.
Avtorja razlikujeta med preferenco in dejanskim obnašanjem posameznika ter navajata, da
zunanji pritiski okolja lahko vplivajo na obnašanje (večopravilnost), ki se ne ujema z
individualnimi preferencami (npr. nagnjenostjo k opravljanju samo ene naloge v določenem
trenutku). Zadnja definicija polihronosti, ki sta jo razvila Poposki in Oswald (2010), se glasi:
»Osebnostna lastnost, ki odraža posameznikovo preferenco za usmerjanje pozornosti med
tekočimi nalogami, namesto da se osredotoča na eno nalogo do zaključka in nato preklopi
na drugo nalogo.«
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3
ANALIZA DELOVNEGA MESTA SAMOSTOJNA STROKOVNA
DELAVKA VII/2 (III)
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila naloge samostojne strokovne delavke v
tajništvu Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V raziskavi, ki
sem jo s pomočjo spletne aplikacije EnKlikAnketa izvedla med zaposlenimi nepedagoškimi
delavci na več fakultetah po Sloveniji, je bil anketni vprašalnik poslan 350-im zaposlenim,
anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo 74 oseb, od katerih je v anketi sodelovalo 58%
samostojnih strokovnih delavcev, sodelovalo pa je tudi 7% tajnikov oz. tajnic, pri katerih je
področje dela tudi zelo široko in raznoliko, zato bom v nadaljevanju predstavila tudi to
delovno mesto.
OPIS DELOVNEGA MESTA
Splošni opis:
-

samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
izvaja operativne naloge delovnega področja,
spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po
nalogu nadrejenega (Kadrovska služba Filozofske fakultete UL).

Podrobnejši opis:


Študijsko področje:

-

sodelovanje pri organizaciji izvedbe študijskega procesa v skladu s potrjenimi
študijskimi programi in sodelovanje pri pripravi oz. prenovi študijskih programov na
vseh stopnjah študija,
v sodelovanju s predstojnikom oddelka izdelava seznama predavanj, najav obsega
pedagoškega dela in sestava urnikov za vse stopnje študija,
usklajevanje izpitnih rokov in govorilnih ur,
pregledovanje in potrjevanje izpitnih pogojev za prehod v višji letnik in za pristop k
diplomi,
koordinacija zagovorov diplomskih, magistrskih in doktorskih diplom,
priprava podatkov za izdajo prilog k diplomam,
samostojno strokovno svetovanje študentom pri vprašanjih, ki zadevajo študij na
oddelku,
priprava predlogov za reševanje študentskih prošenj in pritožb,
sodelovanje pri organizaciji študentskih ekskurzij, terenskih vaj, delovne prakse in
pri organizaciji mednarodnih izmenjav študentov,
samostojno urejanje podatkov v študentskem informacijskem sistemu (Kadrovska
služba Filozofske fakultete UL).

-



Organizacijsko področje:
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-

-

3.1

svetovalna, administrativno-tehnična in organizacijska pomoč predstojniku pri
opravljanju njegovih nalog,
koordinacija in organizacija povezav med skupnimi službami fakultete in oddelkom
ter sodelovanje v fakultetnih delovnih skupinah,
uresničevanje sklepov in navodil, izdanih na fakulteti,
spremljanje zakonodaje in drugih predpisov s področja visokega šolstva in z njim
povezanih področij,
spremljanje univerzitetnih in fakultetnih aktov,
opozarjanje na morebitne postopke in odločitve, ki bi bile v neskladju z
univerzitetnimi in s fakultetnimi akti ter internimi navodili,
v sodelovanju s predstojnikom oddelka priprava programa dela oddelka in
finančnega načrta ter poročila o delu in realizaciji finančnega načrta,
pregled pravilnosti zahtevkov za izdajo naročilnic (v skladu s postopki javnega
naročanja) in obračuna potnih nalogov,
pregled nad finančnim poslovanjem oddelka in skrb za pravočasno likvidacijo
računov,
sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj, konferenc, simpozijev ipd. v
organizaciji oddelka (tudi mednarodnih) in gostovanj tujih predavateljev na oddelku,
koordinacija in sodelovanje pri seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja
diplomantov,
sodelovanje pri promocijski dejavnosti oddelka,
urejanje informacij na spletnih straneh oddelka,
urejanje sprejete in oddane pošte oddelka, pisanje zapisnikov na sejah in sestankih
oddelka, vodenje arhiva tajništva oddelka ter nabava pisarniškega materiala za
potrebe oddelka,
opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po
nalogu nadrejenega (Kadrovska služba Filozofske fakultete UL).

OPIS DELOVNEGA MESTA TAJNIKA/CE

Tajnik ima široko področje dela in opravlja različne delovne naloge. Sprejema obiskovalce,
poslovne partnerje in z njimi poslovno komunicira. Komuniciranje poteka tudi po telefonu.
Telefonske klice preusmerja oziroma v primeru, da naslovnik ni dosegljiv, zanj prevzame
klic in mu preda informacijo, ki mora biti točna in zanesljiva. Tajnik sprejema pošto, vodi
evidenco, jo razvršča in jo odpošilja. Skrbi za urejenost dokumentacije in pravilno
shranjevanje dokumentarnega gradiva in dokumentov. Po navodilu ali samostojno sestavlja,
piše in ureja dopise, zapisnike in drugo dokumentacijo. Pripravlja in pomaga pri organizaciji
delovnih sestankov ter zagotavlja strokovno in administrativno podporo pri pripravi gradiv.
Organizira tudi službena potovanja, zagotovi rezervacije in druge delovne obveznosti
zaposlenih. Vodi rokovnik in rezervacije terminov, dogovarja se za sestanke in sprotno
izdeluje njihov razpored. Skrbi za pogostitev in postrežbo gostov in sodelavcev na sestankih.
Vodi kadrovsko evidenco in prisotnost na delu. Vzdržuje informacijski sistem in sledi
novostim na tem področju.
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Delovna področja
Tajnica je lahko zaposlena kot strojepiska, kot referentka za kadrovske evidence, referentka
v knjigovodstvu, uradnica za nepremičnine, za zavarovalništvo ali kot arhivski uradnik.
Lahko opravlja tajniška dela za enega nadrejenega ali več, zaposlena je lahko v oddelku z
več zaposlenimi. Delo tajnice je glede na njena opravila potrebno v veliki večini podjetij ali
ustanov. Glede na strokovna znanja, ki jih ima, lahko dela kot referent za opisana področja
in ni nujno zaposlena kot tajnica.
Delovni pripomočki
Pri delu uporablja osebni računalnik, telefaks, skener, tiskalnik, telefonski aparat,
fotokopirni stroj in druge elektronske medije ter ustrezno programsko opremo. Svinčniki,
bloki in papir so nepogrešljivi pripomočki. Dokumente lahko prejme že v končni obliki ali pa
jih pripravi sama, jih razmnožuje, razdeljuje in arhivira. V kolikor gre za zaupne materiale,
poskrbi za njihovo zaščito in varno shranjevanje.
Znanja in spretnosti
Tajnica zna pisno in ustno komunicirati v slovenskem in najmanj enem tujem jeziku. Osvojiti
mora splošni in poslovni bonton. Zna uporabljati telefon, elektronsko pošto in druge
komunikacijske medije. Pozna osnove in predpise o pisarniškem poslovanju. Pozna osnove
in predpise o varstvu arhivskega gradiva ter o hranjenju in izločanju dokumentarnega
gradiva. Obvlada strojepisje, pozna osnove računalništva in program za urejanje besedil.
Pozna osnove organizacije dela in predpisov o delovnih razmerjih. Pozna osnove finančnega
in knjigovodskega poslovanja, zna zbirati in obdelovati podatke in pozna osnove zunanjetrgovinskega poslovanja.
Psihofizične sposobnosti
Tajnica mora imeti dobre psihofizične sposobnosti za nenehno prilagajanje poslovnim
spremembam. Ne sme biti konfliktna osebnost, pač pa naj bi imela smisel za delo z ljudmi.
Imeti mora dobre psihične sposobnosti za prepoznavanje različnih osebnosti in njihovih
karakternih lastnosti, kar ji omogoča lažje delo. Pri tem je taktna in sposobna hitrega
zaznavanja posameznikovih občutij. Imeti mora dober vid, saj je pretežni del delovnega
časa tudi pri delu z računalnikom. Tajnica je pri delu zanesljiva, strokovna, profesionalna in
suverena. Delovne naloge opravlja z resnostjo, učinkovitostjo in odgovornostjo. Pri tem je
pomembna samoiniciativnost in kreativnost. Delo opravlja zbrano, pozorno in pošteno,
delovne naloge opravlja sprotno ali v določenih rokih in natančno.
Pri delu je samostojna oziroma deluje po navodilih nadrejenega. Tajnica mora biti zaradi
narave dela lojalna in pomembna ji mora biti skrb za varovanje zaupnih podatkov in
poslovnih skrivnosti. Je komunikativna, prijazna, obzirna in organizirana oseba s smislom
za red in urejenost. Pomemben je pozitiven odnos do dela in dobre delovne navade, ravno
tako pa tudi pripravljenost pomagati sodelavkam ali sodelavcem. Na delovnem mestu je
tajnica urejena, negovana in dostojno oblečena.
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Interesi
Tajnica mora biti iznajdljiva, sposobna hitrega dojemanja in razumevanja navodil. Nenehno
se prilagaja spremembam in skrbi za nadgrajevanje strokovnega znanja s tehničnimi in
drugimi novostmi.
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4

TEMELJNE ZNAČILNOSTI VEČOPRAVILNE SITUACIJE

Večopravilnost od posameznika zahteva opravljanje več nalog hkrati ter ustrezno
preusmerjanje pozornosti med nalogami in pa prednostno razvrščanje nalog. Uspešni
reševalci nalog v večopravilnih situacijah usmerijo pozornost na tisto nalogo, ki je v danem
trenutku najbolj pomembna, in se prilagodijo na spremembe pri prednostnem razvrščanju
nalog takrat, ko je to potrebno.
Zmožnost prilagoditve spreminjajočemu se prednostnemu razvrščanju nalog je nujna za
učinkovito kompleksno izvajanje nalog, zaradi neuspeha pri tem pa je verjetnost, da pride
do napak. Zaradi pogostega preklapljanja in prednostnega razvrščanja nalog so napake
lahko zelo pogoste.
Ko govorimo o opravljanju več nalog hkrati, se tu pojavi vprašanje, kaj je naloga in kako bi
razložili, kakšne so razlike med eno in drugo nalogo? Razlike med nalogami lahko podamo
na podlagi naslednjih značilnosti ali nekaterih njihovih kombinacij, in sicer:
-

fizična narava nalog (npr. uporablja se različna oprema ali različni procesi za izvedbo
nalog),
lastnosti, ki se zahtevajo od posameznika za izvedbo nalog (različne sposobnosti ali
osebnostne značilnosti),
rezultati nalog (rezultati uspešnosti izvedbe nalog),
posameznikov pogled oz. dojemanje naloge kot skupek posameznih nalog –
strokovnjaki lahko vidijo več podnalog kot eno celotno nalogo, medtem ko lahko
začetniki vidijo podnaloge kot več posameznih nalog (Oswald, in drugi, 2007).

Večopravilnost ne zahteva samo opravljanja več nalog hkrati, ampak zahteva zavesten
premik z ene naloge k drugi. Naloge se lahko pojavijo hkrati (kot. npr. poslušanje radia med
vožnjo avtomobila), vendar pa raziskovalci zagovarjajo trditev, da gre za večopravilnost
takrat, ko se pozornost preusmerja med različnimi nalogami.
Ali je tako preusmerjanje pozornosti enostavno ali težko, je odvisno od količine in vrste
virov pozornosti, ki so namenjeni vsaki nalogi. Naloge, ki jih je mogoče opraviti relativno
samodejno, so odvisne od postopkovnega znanja posameznika in zahtevajo manj virov
pozornosti; tako so bolj podvržene večopravilnosti kot naloge, ki so nepredvidljive ali katerih
pravila se nenehno spreminjajo.
Opravljanje več nalog s preklapljanjem pozornosti se mora pojaviti v kratkem časovnem
razponu, pri tem pa se tako naloge kot časovni razpon lahko izmerita subjektivno in
objektivno (Oswald, in drugi, 2007). Večopravilnost je učinkovita takrat, ko posameznik
nenehno premika svoje kognitivne vire z ene naloge na drugo ter s tem zagotovi, da so vse
naloge učinkovito izvedene.
Sočasna večopravilnost
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Aktivnosti, ki jih posameznik izvaja hkrati, označujemo s pojmom sočasna večopravilnost.
ACT-R arhitektura ponuja razumevanje zaznavanja na funkcionalnem nivoju kot niz
relativno neodvisnih, vendar vzajemnih mer ali modulov. Nekaj teh modulov se nanaša na
zaznavanje in motorične aktivnosti, kot so vid, sluh, ročne spretnosti in govor. Moduli
delovnega spomina služijo pomnjenju faktičnega znanja, kar vključuje epizodno znanje in
navodila za naloge (Salvucci, Taatgen & Borst, 2009, str. 1820).
Ciljni modul predstavlja sočasen cilj sistema in lahko sledi procesu ter informacijam. Modul
predstavitve problema (imaginarni modul) izvršuje delne predstavitve, potrebne za nalogo.
Procesualni modul povezuje vse module, tako da nadzoruje tok informacij med njimi v obliki
produkcije pravil okoliščina-dejanje. Ključni vidik ACT-R arhitekture je, da lahko vsi moduli
operirajo vzporedno, vendar pa lahko posamezen modul služi zgolj eni nalogi hkrati
(Salvucci, Taatgen & Borst, 2009, str. 1820).
Teorija soslednega zaznavanja izhaja iz ACT-R arhitekture tako, da dopušča mnogovrstne
naloge ali niti, ki se izvajajo simultano preko ACT-R procesnih modulov. Teorija trdi, da
lahko posamezni moduli potencialno učinkujejo kot vir prekrivanja v večopravilnosti.
Obstajajo trije ključni viri prekrivanja, ki učinkujejo na izvajanje večopravilnosti:
-

delovni modul lahko vodi k prekrivanju, ko dve nalogi izhajata iz spomina za
standardno vzpostavitev spomina ali za ponoven priklic napotkov za naloge,

-

modul predstavitve problema lahko vodi v prekrivanje, ko dve ali več nalog izhaja iz
kompleksne predstavitve, ki morajo biti zamenjane ob vsaki spremembi naloge,

-

procesualni modul kot osrednja kognitivna ovira sistema lahko vodi k prekrivanju,
ko za izvajanje dveh nalog potrebujemo en modul hkrati (Salvucci, Taatgen & Borst,
2009, str. 1820).

Zaporedna večopravilnost
Pojem zaporedne večopravilnosti se nanaša na posameznikovo aktivnost, ki ji posveti večji
časovni razpon, in sicer od nekaj minut do nekaj ur, preden preusmeri pozornost k drugi
aktivnosti. Gre za posameznikovo vedenje, ki se zanaša na dve sledeči komponenti – na
teorijo spomin-za-cilj kot tudi na reprezentacijo težave v kontekstu ACT-R arhitekture in
sosledne zaznave (Salvucci, Taatgen & Borst, 2009, str. 1821).
Borst in Taatgen sta poskušala sosledno zaznavo in spomin-za-cilj združiti. Napredek v ACTR teoriji je ločitev cilja na reprezentacijo nadzora in reprezentacijo težave. Koncept cilja v
sosledni zaznavi se nanaša na reprezentacijo nadzora, ki usmerja procesualen modul glede
na trenutni cilj. Nasprotno pa se koncept cilja v spominu-za-cilj nanaša na reprezentacijo
težave, ki hrani delovne informacije glede na trenutni cilj. Borst in Taatgen sta se vprašala,
ali ta delitev drži tudi v večopravilnih pogojih, in ugotovila, da nuja po reprezentaciji
mnogovrstne težave tako povzroča prekrivanje v večopravilnosti v obliki počasnejšega
izvajanja in večjega števila napak (Salvucci, Taatgen & Borst, 2009, str. 1821).
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Že omenjena teorija miselnih niti oz. teorija soslednega zaznavanja pomaga razložiti
kognitivne procese, ki jih ljudje uporabijo, da določijo izvajanje več nalog vzporedno ali v
seriji oz. zaporedno). Teorija trdi, da je vsako vedenje, ki ga je potrebno opraviti, najbolje
koncipirano kot delovna nit, ki jo usklajuje osrednji proces, ki zahteva dodeljevanje sredstev
preko različnih niti, bodisi vzporedno ali v seriji oz. zaporedno. Ta teorija je sama po sebi
nezadostna pri razlagi večopravilnih procesov in izvedbi oz. reševanju nalog, kadar obe
nalogi zahtevata zavestno obdelavo informacij (Salvucci, Taatgen & Borst, 2009, str. 1821).

Teorijo samoregulacije lahko kombiniramo s teorijo miselnih niti in tako ponudimo bolj
celosten in posvetovalen pristop k študiju večopravilnosti. Samoregulacija govori o tem,
kako ljudje upravljajo s svojimi omejenimi viri – časom, energijo, pozornostjo (Grawitch &
Barber, 2013, str. 223). Nanaša se na celoten postopek spremljanja in odzivanja na okoljske
zahteve in vključuje procese, kot so spremljanje posameznikovega vedenja v povezavi s cilji
ali zahtevami ter nadziranje samega sebe z namenom dejanske izpolnitve teh zahtev
(Baumeister & Heatherton, 1996).
Teorija samoregulacije pravi, da se ljudje razlikujejo tako po obsegu sredstev oz. virov, ki
jih imajo na voljo, da se vključijo v zavestno predelavo, in po stopnji, do katere učinkovito
upravljajo svoje razpoložljive vire. Na to, kako posamezniki upravljajo z razpoložljivimi viri,
pa lahko vplivajo cilji, ki jih imajo (Carver & Scheier, 1998). Ko se viri porabijo za izpolnitev
enega cilja, jih nato ostane manj za uresničitev preostalih ciljev. Skozi čas so lahko viri
popolnoma izčrpani, kar lahko pripelje do samoregulativnega neuspeha (Muraven &
Baumeister, 2000).
Večopravilnost z vidika teorije vključuje delitev pozornosti in energije z namenom hkratnega
odziva na več zahtev, pri tem pa ostane na razpolago manj virov za vsako posamezno
zahtevo. Stalno preusmerjanje oz. preklapljanje pozornosti z ene naloge na drugo lahko
zmanjša tako hitrost kot točnost izvedbe nalog, tudi za relativno lahke naloge (Rogers &
Monsell, 1995).
Zavesten premik pozornosti z ene naloge na drugo lahko povzroči, da se viri hitreje porabijo,
kar lahko pripelje do samoregulativnega izčrpavanja. Posamezniki z višjo stopnjo
samokontrole lahko zmanjšajo izčrpavanje virov v večopravilnih situacijah, medtem ko lahko
tisti posamezniki z nižjo stopnjo samokontrole vire hitreje porabijo (Carver & Scheier, 1998).

Teorija spomin za cilje (angl. memory for goals) pojasnjuje odnos med večopravilnostjo in
uspešnostjo izvajanja nalog (Altmann & Trafton, 2002, str. 39). Po tej teoriji je cilj
opredeljen kot mentalna predstavitev namena izpolniti naloge oz. doseči neko posebno
stanje na svetu ali pa izvesti duševno ali fizično dejanje (Adler & Benbunan-Fich, 2012, str.
158).

Teorija spomin za cilje predpostavlja, da je za ljudi, da začnejo z novo nalogo, treba okrepiti
njen cilj v spominu do točke, kjer se njegova aktivacija dviga nad drugimi cilji (Salvucci,
Taatgen & Borst, 2009, str. 1821). Ta teorija razlaga hierarhični problem, ki ponuja rešitev
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na ta način, da se cilj na visoki ravni razgradi v podcilje. Pojasnjuje tudi večkratno
opravljanje nalog skozi proces aktiviranja cilja. Aktivacija je proces, pri katerem se cilji
povzpnejo in postanejo središče pozornosti. Najnovejši ali nazadnje aktiviran cilj je tisti, ki
usmerja vedenje, medtem ko so stari cilji preloženi (Altmann & Trafton, 2002, str. 39).
Dva različna pogoja povzročita, da se aktivni cilji začasno razveljavijo oz. postavijo na stran
v korist novih ciljev:
-

-

prvi pogoj oz. možnost je zunanja prekinitev, ki zahteva takojšnjo pozornost in
povzroči premik trenutnega cilja. Ta premik rezultira v reorganizaciji ciljev v
spominu, ko ljudje oblikujejo namero, da nadaljujejo prekinjeno nalogo kasneje;
drugi pogoj oz. možnost je prostovoljna odločitev, da se zaustavi oz. prekine
trenutna naloga zaradi ovire, ki preprečuje njeno dokončanje (Salvucci & Taatgen,
2011).

Ta blokada povzroči, da je aktivni cilj postavljen na stran in s tem omogoči drugemu cilju,
da postane središče pozornosti, dokler se ne spremenijo pogoji in se izvajanje zapostavljene
naloge lahko nadaljuje (Adler & Benbunan-Fich, 2012, str. 158). Raziskovalci kot npr. Payne
in ostali (2007) navajajo, da je prostovoljni preklop med nalogami spodbujen bodisi z
nagnjenostjo, da se začasno opusti naloga, ki ni več koristna, ali s težnjo, da se preklopi na
nepovezano nalogo, ko je podnaloga zaključena.
Madjar in Shalley (2008) sta v svoji raziskavi prišla do zaključka, da so bili posamezniki
najbolj ustvarjalni, ko so po lastni presoji preklapljali med nalogami in ko je imela vsaka
naloga specifičen cilj. Teorija spomin za cilje (angl. memory for goals) je koristna, ker izraža
dva različna pogoja za zamenjavo oz. prestavitev cilja. Pri notranji oz. samoiniciativni
prekinitvi se uporabnik o premiku oz. prestavitvi cilja in opravljanju drugačne naloge odloči
po lastni presoji. Na novo aktiviran cilj in s tem povezana naloga sta izvedena izključno po
presoji uporabnika (Adler & Benbunan-Fich, 2012, str. 158).
Pri zunanjih prekinitvah pa elektronsko obvestilo označuje novo nalogo in cilj, ki zahteva
pozornost. Diskrecijska narava samoiniciativnih prekinitev predstavlja zanimivo dilemo za
analizo učinkov oz. posledic na opravljanje nalog. Možno je, da je na eni strani bolje, če
izvedemo določeno količino preklopov med nalogami, kot pa da sploh ne preklopimo, pravita
Monsell (2003) in Palladino (2007), ker pri tem ljudje dobijo dodatno stimulacijo oz. zagon,
kar vodi do večje učinkovitosti pri opravljanju nalog. Na drugi strani pa je možno, da hitre
spremembe pri preklapljanju med nalogami povzročajo okolje zmede, ko posameznik zaradi
preobremenitve ali prekomernega vzburjenja ne more posamezne naloge ustrezno izvesti
(Adler & Benbunan-Fich, 2012, str. 158).
Večopravilne situacije predstavljajo za posameznika problem dodeljevanja oz. razporeditve
omejenih virov, kot sta čas in pozornost, ker se mora odločiti, kako ju bo dodelil med več
nalog, ki med seboj tekmujejo za doseganje ciljev. V okolju, kjer se posamezniki
prostovoljno odločijo, kdaj in kako bodo preklapljali oz. ali bodo sploh preklapljali med
nalogami, se lahko odločijo, da bodo izvajali naloge zaporedoma, kar pomeni, da v danem
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trenutku obstaja samo en cilj oz. samo ena naloga, namesto da bi preklapljali sem in tja
med tekočimi nalogami.
Ko ljudje opravljajo več nalog v danem trenutku, jim njihov delovni spomin pomaga pri
preklapljanju tako, da shrani informacije, ki se nanašajo na opuščeno nalogo, in preusmeri
pozornost na drugo nalogo (Kӧnig & Oberacher, 2010). Zavedanje več ciljev v nasprotju z
enim samim ciljem v danem trenutku vodi do povečane ravni vzburjenja. Opravljanje več
nalog hkrati zahteva od ljudi, da ohranijo začasno stanje informacij oz. podatkov, ki so
povezani z vsako nalogo (Borst, in drugi, 2010).
Zamenjava cilja v spominu, kot je razvidno iz preklapljanja med nalogami, zahteva od ljudi,
da ponovno prikličejo v spomin informacije, ki se nanašajo na predhodno opuščeno nalogo,
z namenom, da se nadaljuje njeno izvajanje (Payne, in drugi, 2007). Konstantno
preklapljanje med nalogami, ki med seboj tekmujejo, moti uporabnika in poslabša
učinkovitost izvajanja nalog (Rubinstein, in drugi, 2001).
Preklapljanje med nalogami povzroča krajši odzivni čas in poviša stopnjo napak.
Raziskovalci kot npr. Payne, in drugi, 2007, govorijo tudi o kognitivnih stroških, ki so
povezani s preklapljanjem med nepovezanimi nalogami. Te stroške lahko pripišemo
motnjam, ki se pojavljajo med opravljanjem nalog in ki običajno izhajajo iz preostale težnje,
ko posameznik še naprej razmišlja o pravkar opuščeni nalogi, ki je v danem trenutku postala
nepomembna (Yeung, 2010). Payne, in drugi, 2007, so npr. odkrili, da zaposlene za
samovoljni preklop na drugo nalogo motivira ali nagnjenost, da začasno opustijo opravljanje
trenutne naloge, ali težnja, da preklopijo na nepovezano nalogo, ko so zaključili z izvedbo
podnaloge.
Ko ljudje opravljajo več nalog hkrati, ne smejo pozabiti, kaj so pustili za sabo, ko zopet
nadaljujejo z opravljanjem predhodno opuščene naloge. Določena količina oz. nekaj
preklapljanj med nalogami je lahko koristno, ker poveča stopnjo vzburjenosti in aktivira
kognitivne vire z namenom obvladovanja povečane stopnje obremenjenosti. Ta povečana
vzburjenost lahko povzroči izboljšano delovanje (Navon in Gopher, 1979).
Vendar pa je pri vsaki zamenjavi oz. premiku cilja ter ekstremno visokih stopnjah vzburjenja
vsaka potencialna pridobitev izgubljena zaradi visokih stroškov prehoda oz. preklapljanj
med nalogami, s tem pa je povezano stanje informacij v pomnilniku. Pri visokih stopnjah
pa nezmožnost, da bi popolnoma priklicali oz. pridobili nazaj stanje informacij o predhodno
opuščenih nalogah, škodi izvedbi nalog (Borst, in drugi, 2010).

4.1

VPLIV INDIVIDUALNIH RAZLIK NA USPEŠNO OPRAVLJANJE VEČ
NALOG HKRATI

V večopravilnih situacijah se posameznik sooča z edinstvenimi pritiski; več različnih nalog
zahteva od posameznika znanje, sposobnosti in kognitivne vire. Raziskave so pokazale, da
je kognitivna sposobnost napovedovalec uspešnega reševanja nalog v večopravilnih
situacijah (Salthouse, Hambrick, Lukas & Dell, 1996).
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Poleg kognitivnih zahtev pa lahko upravljanje preklapljanja med nalogami ter soočanje z
motnjami pri izvajalcu povzroči široko paleto čustvenih reakcij, kot so stres, anksioznost,
vznemirjenje ali nekatere kombinacije le-teh (Oberlander, 2008, str. 4). Čeprav nekateri
ljudje smatrajo kaotično večopravilno situacijo za stimulacijsko in motivacijsko, pa jo drugi
doživljajo kot prenaporno, nevarno in stresno.
Posamezniki se razlikujejo glede na to, kako učinkovito spremljajo in urejajo svoje vire, in
te razlike se v raziskavah merijo kot lastnost samokontrole, ki je opredeljena kot
posameznikova sposobnost uveljavljanja samodiscipline in izogibanja impulzivnega vedenja
(Tagney, Baumeister & Boone, 2004). Pri posameznikih z višjo stopnjo samokontrole je
manj verjetno, da bodo doživeli samoregulativni neuspeh, ki mu sledi izčrpavanje virov
(Muraven & Baumeister, 2000). Tako je samoregulativne zmožnosti mogoče pojmovati kot
en proces, ki ureja in upravlja uporabo virov. Samokontrola lahko zagotovi, da so naloge
učinkovito in ustrezno zaključene; odvisno od zahtevnosti nalog.
Posamezniki se učinkoviteje odzivajo na zahteve okolja, če obstaja usklajenost med
značilnostmi posamezne situacije in posameznikovimi sposobnostmi, preferencami in viri.
Če npr. določena situacija od nekoga zahteva, da vodi pogovor v neki skupini, se bo nekdo,
ki je ekstraverten, učinkoviteje odzval v tej situaciji (potreboval bo manj napora ter pozneje
manj kognitivnih in emocionalnih virov) kot nekdo, ki ni ekstraverten. Zato se torej
učinkoviteje upravlja z viri, ko obstaja usklajenost med značilnostmi določene situacije in
preferencami posameznika.
Raziskave so pokazale, da tako kognitivne kot nekognitivne značilnosti posameznika vplivajo
na uspešno izvajanje nalog v večopravilnih situacijah. Med kognitivnimi značilnostmi sta
pomembna:
-

Delovni spomin naj bi predvidel, kako dobro so informacije o določenih prednostnih

-

nalogah šifrirane, shranjene in pridobljene oz. vzpostavljene, medtem ko se naloge
izvajajo. Raziskava o izvajanju nalog v večopravilnih situacijah je pokazala, da je
delovni spomin pomemben napovednik uspešnega izvajanja nalog v večopravilnih
okoljih (Oberlander, Oswald, Hambrick, & Jones, 2007, str. 2).
Zaznavna hitrost je kognitivni in psihomotorični dejavnik, ki naj bi predvidel, kako
hitro lahko ljudje preklapljajo med nalogami in kako hitro lahko prepoznajo, da je
neka druga naloga postala pomembna. Tisti z visoko stopnjo zaznavne hitrosti naj
bi bolje in hitreje preklapljati med nalogami, ko se pojavijo prednostne naloge
(Oberlander, Oswald, Hambick, & Jones, 2007, str. 2).

Znano je, da so nekognitivni dejavniki pomemben napovednik uspešnosti izvajanja nalog v
večopravilnih okoljih. Večopravilnost ima potencial za ustvarjanje visoke ravni tesnobe pri
izvajalcu. V situaciji, ko posameznik postane preveč spodbujen ali preveč zaskrbljen, si ni
težko predstavljati, da bo ta oseba začela hitro ukrepati, kar lahko pripelje do napak.
Raziskave so pokazale, da je osebnostna lastnost vestnost zanesljiv napovednik delovne
uspešnosti. Za vestnost je značilno moralno, vestno, metodično in skrbno ravnanje. Tisti z
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visoko stopnjo vestnosti bodo posvečali več pozornosti nalogam in bodo bolj vestno sledili
spremembam pri razvrščanju prednostnih nalog. Bolj verjetno je, da se bodo posamezniki
z visoko stopnjo vestnosti posvetili samo eni nalogi v določenem trenutku, dokler je ne
dokončajo, zato taki posamezniki ne bodo nagnjeni k večopravilnosti (Sanderson, 2012, str.
27).

Ekstravertnost zaznamuje družabnost in ekstravertni ljudje so ponavadi aktivni, zgovorni in
prijazni. Zaradi visokih stopenj aktivnosti pa je ekstravertne ljudi lažje zmotiti z drugimi
nalogami na delovnem mestu. Ekstravertni ljudje iščejo socialne povezave na delovnem
mestu in so tako preko teh občasnih izkušenj bolj vešči pri preusmerjanju pozornosti med
nalogami in aktivnostmi. Ekstravertni posamezniki niso toliko pod stresom zaradi opravljanja
nalog do določenega roka kot ostali. Posamezniki z visoko stopnjo ekstravertnosti so
nagnjeni k večopravilnosti (Sanderson, 2012, str. 25).
Za posameznike z nizko čustveno stabilnostjo ali nevroticizmom je značilno, da so nestrpni,
negotovi, dvomijo sami vase in ne kažejo učinkovite strategije spoprijemanja s problemi
(McCrae & Costa, 1987). Osrednja značilnost nevroticizma je negativen vpliv; nevroticizem
pa pogosto spremlja anksioznost. Pomemben element sposobnosti učinkovitega izvajanja
nalog v večopravilnih okoljih je zmožnost ostati miren in nadzirati tesnobo, ki se proizvaja
zaradi potrebe po preklopu na druge naloge (Oswald, in drugi, 2007).
Ker večopravilnost od posameznika zahteva preklapljanje pozornosti med nalogami,
pogosto nepričakovano in v prisotnosti časovnih pritiskov (Delbridge, 2000), je pričakovati,
da bodo anksiozni posamezniki opravljali naloge v tovrstnih okoljih manj učinkovito. Če
posamezniki z visoko stopnjo nevroticizma niso uspešni pri večopravilnosti, je pričakovati,
da bodo v določenem trenutku opravljali samo eno nalogo (Oswald, in drugi, 2007).

Prijetnost je osebnostna lastnost, ki jo zaznamujejo prilagodljivost oz. fleksibilnost,
zaupljivost, strpnost in kooperativnost (Barrick & Mount, 1991). Verjetno je, da bo
fleksibilnost povezana s pripravljenostjo, da se preusmerja pozornost med naloge, kadar
pride do prekinitev oz. motenj pri opravljanju nalog. Raziskave so pokazale, da je prijetnost
povezana z zadovoljstvom pri delu ter z nagnjenostjo k večopravilnosti.

Odprtost za izkušnje je lastnost, za katero je značilna ustvarjalnost, radovednost,
inteligentnost, razgledanost in kultiviranost. Raziskave so potrdile pozitiven odnos med
odprtostjo za izkušnje in večopravilnostjo, hkrati pa so raziskovalci pripisali velik pomen
potrebi posameznikov za spremembe in vedenjsko prilagodljivost. Avtorja Costa in McCrae
(1988) navajata, da so ljudje z visoko stopnjo odprtosti za izkušnje bolj radovedni in njihova
življenja so izkustveno bogatejša (Sanderson, 2012, str. 28).
Mount in Barrick (1995) sta poudarila, da so ljudje z visoko stopnjo odprtosti za izkušnje
domiselni, radovedni in bolj odprti za nove izkušnje in spremembe; McCrae (1996) pa je
navajal, da imajo takšni ljudje več vedenjske prilagodljivosti. To je zelo pomembno za delo
na delovnih mestih, kjer prevladuje večopravilnost.
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Ker delo v večopravilnih okoljih zahteva nenehno preklapljanje med nalogami, imajo ljudje,
ki se znajo prilagoditi na spremembe, prednost pred tistimi, ki spremembe zavračajo oz. se
jim ne znajo prilagoditi. Delbridge (2000) tudi navaja, da se ljudje, ki cenijo novosti, brez
problema znajdejo na delovnih mestih, kjer prevladuje večopravilnost (Sanderson, 2012,
str. 28).
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5

DELOVNI SPOMIN

Spominski sistem predstavlja osnovo delovanja mnogih kognitivnih funkcij. Spomin je
možno razdeliti na senzorni spomin, kratkoročni oz. delovni spomin ter dolgoročni spomin.
Treba je poudariti, da je spomin proces; teorija procesiranja informacij pa pojasnjuje, da
obstaja pet procesov, ki so vključeni v katerokoli vrsto spomina, in sicer pozornost,
vkodiranje, shranjevanje, konsolidacija in obnavljanje informacij (Šešok, 2006, str. 101).
Spomin je sposobnost shranjevati in ohranjati informacije ter jih v prihodnosti obnoviti, ko
jih bomo potrebovali. Predpogoj za nemoteno spominsko delovanje so ohranjene
pozornostne sposobnosti in sposobnost učinkovitega procesiranja informacij (Šešok, 2006,
str. 101).
Atkinson in Shriffin sta 1968 podala osnovno shemo spominskega sistema, in sicer sta
opisala, da se vrste spomina ločijo tudi glede na njihovo trajanje:
-

Senzorni spomin traja nekaj delcev sekunde,
kratkoročni spomin je zelo kratkega časovnega obsega kot tudi majhne zmogljivosti,
dolgoročni spomin pa naj bi bil neomejenih zmogljivosti in neomejenega trajanja
(Šešok, 2006, str. 102).

Spominski sistemi se ločijo tudi po tem, na kakšen način informacije izginjajo iz njih.
Informacije iz senzornega spomina hitro razpadejo, v kratkoročnem spominu jih zamenjajo
nove informacije, iz dolgoročnega spomina pa lahko izginejo zaradi interference,
prepletanja starih in novih informacij. To so normalni procesi propadanja (Šešok, 2006, str.
102).
Delovni spomin se nanaša na možganski sistem, ki zagotavlja začasno shranjevanje in
obdelavo informacij, potrebnih za tako kompleksne naloge, kot so govorno razumevanje,
učenje in sklepanje. Je ključnega pomena za kognitivne sposobnosti, kot so načrtovanje,
reševanje problemov in razlago. Glede na raziskave je bilo ugotovljeno, da delovni spomin
zahteva hkratno shranjevanje in obdelavo informacij (Baddeley, 2003, str. 190).
Glede na to, da sta kratkoročni in delovni spomin tesno povezana, in sicer se oba nanašata
na trenutni spomin, pa raziskovalci poudarjajo, da je treba razumeti razlike med njima.
Kratkoročni spomin le zadržuje informacije, delovni spomin pa zadržuje informacije in hkrati
z njimi upravlja (Šešok, 2006, str. 102).
Model kratkoročnega oz. delovnega spomina, ki sta ga leta 1974 uvedla Baddeley in Hitch,
predstavlja kognitivni mehanizem, ki ne omogoča samo začasnega shranjevanja omejene
količine informacij, ampak tudi upravljanje z informacijami. Čeprav se novejši koncepti
delovnega spomina med seboj razlikujejo, pa se med njimi pojavljajo tudi nekatere
podobnosti, in sicer delovni spomin poimenujejo kot sistem za začasno shranjevanje
informacij, ki ne skladišči samo zaznavnih informacij, ampak tudi informacije, ki so rezultat
različnih procesov z ohranjenimi vsebinami. Upravlja lahko le z omejeno količino informacij,
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omogoča hitri dostop do njih in hitro obnovo ter osveževanje le-teh. Delovni spomin naj bi
predstavljal tudi osnovo za nekatere višje spoznavne procese, kot so jezik, načrtovanje in
reševanje problemov (Koritnik, Kočevar, Knific, Tavčar & Šprah, 2004, str. 48).
Baddeley in Hitch sta predlagala, da naj bi model delovnega spomina, ki sta ga predstavila
l. 1974 in pa tudi kasnejše revizije (Baddeley, 1986, 1992, 2000), predpostavljal obstoj treh
komponent delovnega spomina, in sicer:
-

Artikulacijska zanka in vidno prostorska skicirka predstavljata relativno pasivna

-

suženjska sistema za hranjenje in osveževanje informacij,
Osrednji izvršitelj pa aktivno priklicuje in upravlja z informacijami.

Artikulacijska zanka je odgovorna za shranjevanje verbalnih informacij, sestavljata pa
jo:
-

fonološka shramba, ki ohranja sledove slišnih oz. govornih informacij in
artikulacijski nadzorni proces, ki prevaja vidne informacije v jezikovne kode ter
obnavlja sledi iz fonološke shrambe (ponavljanje).

Vidno prostorska skicirka je sistem za prostorsko in vidno kodiranje, ki ohranja slikovne
in prostorske informacije ter verbalne vsebine v vizualni obliki.

Osrednji izvršitelj pa naj bi predstavljal osrednji sistem za usmerjanje pozornosti in izbor
strategij ter koordinacijo med različnimi procesi z začasno shranjenimi informacijami
(Koritnik, Kočevar, Knific, Tavčar & Šprah, 2004, str. 48).
Številne študije delovnega spomina potrjujejo domnevo, da delovni spomin ne predstavlja
enotnega sistema. Vedenjske in funkcijske študije delovnega spomina namreč kažejo, da
lahko razlikujemo verbalni in prostorski delovni spomin ter delovni spomin za slikovne
materiale – objekte (Koritnik, Kočevar, Knific, Tavčar & Šprah, 2004, str. 49).

5.1

PROBLEM DELOVNEGA SPOMINA

Čeprav številne študije ugotavljajo, da je delovni spomin oz. kapaciteta delovnega spomina
pomembna na številnih področjih, pa delovni spomin kot sistem ni potreben pri vseh
kognitivnih operacijah. Npr. mnoge kognitivne operacije, ki jih ljudje opravljajo dnevno, se
lahko izvedejo na dokaj samodejni način, brez zanašanja na delovni spomin.
Če npr. vzamemo primer vožnje na delo, lahko predpostavljamo, da gre nekdo po isti poti
vsak dan do delovnega mesta. Po mnogih dnevih, tednih in mesecih in celo letih postane
vožnja na delo precej avtomatizirana. Nekomu ni treba razmišljati, v katero ulico mora zaviti,
ampak je te osnovne rutine mogoče pridobiti skoraj brez truda iz spomina, ki tako nekomu
omogoča, da se med vožnjo pogovarja po telefonu, išče radijsko postajo in uravnava
temperaturo ozračja v avtomobilu (Unsworth & Engle, 2007, str. 105).
Splošen sistem delovnega spomina je potreben takrat, ko so trenutni cilji nalog v nasprotju
z avtomatskimi tendencami. Če vzamemo npr. primer, da se mora nekdo pred odhodom na
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delovno mesto odpeljati k zobozdravniku, je v tej situaciji pomembno, da se cilj za izpolnitev
trenutne naloge aktivno vzdržuje z namenom, da se preglasi oz. premosti avtomatski odziv
vožnje na delovno mesto. Če nekdo ni osredotočen na trenutni cilj naloge (vožnja k
zobozdravniku), ker se npr. sredi vožnje ob poslušanju pesmi na radiu preveč zamisli, bo
hitro zašel oz. se bo v tem primeru hitro znašel na pol poti na delo (Unsworth & Engle,
2007, str. 105).
Delovni spomin torej nastopi takrat, ko je potrebna kontrola za premagovanje avtomatskih
teženj. Še posebej je delovni spomin potreben za ohranitev nove in originalne oz. prvotne
informacije v povečanem stanju delovanja. To je potrebno predvsem, kadar gre za
precejšnje zunanje (npr. glasba na radiu v avtomobilu, jok otroka v avtosedežu) in notranje
(npr. premlevanje o prepirih z določeno osebo) motnje ter vmešavanja (Unsworth & Engle,
2007, str. 105).
Glede na to, da je malo verjetno, da lahko ljudje vzdržujejo veliko informacij v nedogled,
bo delovni spomin potreben tudi za pridobivanje informacij, ki jih ni bilo mogoče vzdrževati.
Še posebej bo verjetno te informacije potrebno pridobiti v prisotnosti nepomembnih
informacij, ki proaktivno motijo ustrezne informacije. V zgornjem primeru informacija,
povezana z vožnjo na delo, ni pomembna za vožnjo k zobozdravniku, ker pa je običajno
pomembna, tekmuje za dostop s trenutno pomembno informacijo vožnje k zobozdravniku
(Unsworth & Engle, 2007, str. 105).
Kar je bistvenega pomena, je sposobnost pravilnega razlikovanja med pomembnimi (vožnja
k zobozdravniku) in nepomembnimi (vožnja na delo) informacijami glede na trenutni cilj
naloge. Ta proces razlikovanja se opira na kontekstualne iztočnice z namenom ugotovitve,
kaj je pomembno in kaj ni pomembno. Trenutni kontekst torej definira, kaj je pomembno
in kaj ni pomembno. V takih situacijah (primer vožnje k zobozdravniku in vožnje na delo)
je pomembno, da se v tako imenovanih kontekstualnih zastojih aktivirajo samo informacije,
ki so pomembne v danem trenutku (Unsworth & Engle, 2007, str. 105).
Vsaka motnja poveča možnost, da pomembne informacije ni mogoče najti, namesto tega
pa se prikliče oz. nalaga nepomembna informacija. Iz nezmožnosti aktivnega vzdrževanja
informacije in nezmožnosti pridobitve ustrezne informacije v prisotnosti zelo motečih
konkurentov se pojavijo omejitve delovnega pomnilnika (Unsworth & Engle, 2007, str. 105).
Iz navedenega je torej možno povzeti naslednje:
1. Delovni pomnilnik je potreben takrat, ko so trenutni cilji nalog v nasprotju z
avtomatskimi tendencami.
2. Delovni pomnilnik izpolnjuje dve osnovni funkciji – vzdrževanje in pridobivanje.
Vzdrževanje je potrebno, da se obdržijo nove in novejše informacije v povečanem
stanju delovanja, še posebej v prisotnosti notranjih in zunanjih motenj. Ker je sistem
omejen s količino informacij, ki se lahko ohranijo v danem trenutku, je včasih
potreben priklic pomembnih informacij v prisotnosti nepomembnih informacij. Za
priklic pomembnih informacij, ki so vezane na trenutno nalogo, je potreben
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diskriminacijski proces, ki razlikuje med pomembnimi in nepomembnimi
informacijami na podlagi kombinacije pokazateljev, zlasti kontekstualnih
pokazateljev (Unsworth & Engle, 2007, str. 105).
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6
KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI IN NJIHOVA POVEZANOST S
STAROSTJO
S podaljšanjem povprečne življenjske dobe je postalo kognitivno (intelektualno) staranje
silno aktualen problem, zato se je pozornost raziskovalcev usmerila v raziskovanje
dejavnikov, ki vplivajo na starostno pogojene spremembe v kognitivnem delovanju
(Salthouse, Atkinson & Berish, 2003). Pojavila so se vprašanja, ki zadevajo učinkovitost
kognitivnih funkcij in delovnega spomina, ta vprašanja pa so močno povezana s hitrostjo
predelovanja informacij. Gre za problem naših kognitivnih kapacitet ter za problem
kognitivne učinkovitosti, ki jo izkazujejo izvršilne (eksekutivne) funkcije, in za problem
hitrosti predelovanja informacij (Musek, 2012, str. 105).
Novejše raziskave (McCabe in drugi, 2010) kažejo, da so ključne kognitivne funkcije
povezane med seboj. To velja zlasti za kapaciteto delovnega spomina in izvršilne funkcije,
oboje pa je povezano tudi s hitrostjo predelave informacij. Vse tri funkcije so povezane s
kronološko starostjo. Ljudje se razlikujejo med seboj v tem, kako opažajo in tolmačijo
starostne spremembe v kognitivnem delovanju, pri čemer se postavlja vprašanje, kateri
dejavniki odločilno vplivajo na naše zaznavanje intelektualnega staranja. Le-to je do neke
mere odvisno od objektivnega stanja kognitivnih sposobnosti in od objektivne starosti
(Lachman in drugi, 2010).
Hitrost predelave informacij je pomembna sestavina kognitivnega delovanja, povezuje pa
se tako z učinkovitostjo spomina kot z eksekutivnimi funkcijami. Ugotovljeno je bilo, da je
hitrost predelave informacij tesneje povezana z eksekutivnimi funkcijami kot s samimi
spominskimi kapacitetami. Hitrostne funkcije se med vsemi še najbolj povezujejo s fluidno
inteligentnostjo, torej z mero naše naravne (genotipske) inteligentnosti. Naša prirojena
inteligentnost je močno povezana s hitrostjo kognitivnega procesiranja, njeno upadanje s
starostjo, in sicer že od 15. leta dalje, pa bi si le težko razlagali. Starostni upad kognitivnih
funkcij je največji pri tistih funkcijah, ki so pod vplivom hitrosti procesiranja, in pri tistih,
kjer je največji učinek pozabljanja (Musek, 2012, str. 116).
Pojavlja se vprašanje, ali je zaznano kognitivno staranje res zgolj funkcija dejanske starosti
in dejanskega starostnega upada kognitivnih funkcij ali pa na ta pojav vplivajo tudi drugi
dejavniki, npr. naše osebnostne dimenzije. Lahko predvidevamo, da bodo temeljne
dimenzije osebnosti, kot so nevroticizem, vestnost in odprtost, vplivale na to, v kolikšni meri
menimo, da se pri nas pojavljajo znaki kognitivnega staranja. S pomočjo ustreznih
regresijskih analiz je bilo ugotovljeno, da je starost zelo šibek napovedovalec znakov
zaznanega kognitivnega staranja (Musek, 2012, str. 117).
Pri preverjanju, kako močno napovedujejo zaznano kognitivno staranje same kognitivne
sposobnosti, je regresijska analiza pokazala, da so med kognitivnimi dimenzijami štirje
pomembni prediktorji, in sicer: fluidna inteligentnost, verbalna hitrost, delovni spomin in
verbalni spomin. Nižja kot je vrednost teh dimenzij, več je zaznanega kognitivnega staranja.
Glede vloge osebnostnih dimenzij, torej velikih pet – nevroticizma, ekstravertnosti,
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prijetnosti, odprtosti in vestnosti, je bilo ugotovljeno, da je osebnost močnejši prediktor
zaznanega intelektualnega staranja kot dejanska starost in dejanske sposobnosti. Iz tega
lahko sklepamo, da naše osebnostne značilnosti bolj kot drugi preverjeni dejavniki vplivajo
na to, ali in koliko zaznavamo pri sebi znake starostnega upadanja kognitivne učinkovitosti
(Musek, 2012, str. 118). Najmočnejši prediktorji so odprtost, nevroticizem, vestnost in
prijetnost, ne pa tudi ekstravertnost. Zaznanega kognitivnega staranja je tem več, čim višja
sta nevroticizem in prijetnost, in tem manj, čim višja sta odprtost in vestnost (Musek, 2012,
str. 118).
Zaznano kognitivno staranje je v največji meri odvisno od nevroticizma, potem pa od
odprtosti, vestnosti in fluidne inteligentnosti. Med ostalimi pomembnimi prediktorji so še
starost, delovni spomin, prijetnost, ekstravertnost, verbalna hitrost in hitrost procesiranja.
Ni presenetljivo, da je zaznano kognitivno staranje v obratnem sorazmerju s kognitivnimi
sposobnostmi – to je povezava, ki je neposredna posledica upadanja kognitivne
učinkovitosti. Še manj presenetljivo pa je premo sorazmerje med zaznanim kognitivnim
staranjem in starostjo, ki se je v celotnem sklopu prediktorjev potrdila kot pomemben
napovedovalec. Lahko rečemo, da je presenetljivo, da so najmočnejši prediktorji zaznanega
kognitivnega staranja osebnostne dimenzije, saj povezanost z njimi ni tako neposredno
razumljiva (Musek, 2012, str. 118).
Nevroticizem lahko vpliva na zaznavanje znakov kognitivnega staranja na več načinov, in
sicer lahko emocionalno labilne osebe spominske napake, pomanjkanje pozornosti in druge
znake, ki so dejansko posledica emocionalnih blokov in zmedenosti, pomotoma vidijo kot
znake kognitivnega staranja. Po drugi strani pa ni nemogoče, da imajo emocionalno labilne
osebe nižji prag tudi za zaznavanje pravih znakov kognitivnega staranja, podobno kot tudi
sicer hitreje in bolj pogosto navajajo negativne stvari, ki se jim dogajajo v življenju. Precej
razumljivo je tudi, da bodo vestne osebe s svojim slogom življenja (samokontrola,
redoljubnost, urejenost, disciplina, organiziranost) doživljale manj znakov kognitivnega
staranja in jih bodo tudi bolje kompenzirale. Za osebe z višjo stopnjo umske odprtosti bi
lahko sklepali podobno, in sicer da so kognitivno aktivnejše in zato dejansko doživljajo manj
znakov kognitivnega staranja in morda tudi, da teh znakov ne jemljejo tako zelo kot nekaj
motečega. Zelo verjetno je tudi, da ekstravertne osebe jemljejo znake kognitivnega staranja
bolj ležerno, kar se ujema z negativno prediktivno vlogo ekstravertnosti. Po drugi strani pa
so prijetne osebe pogosto tiste, ki nimajo težav s priznavanjem svojih pomanjkljivosti in se
rade vidijo v skromni ali celo podrejeni vlogi. Pri njih bi zato lahko pričakovali, da bodo
navajale več znakov kognitivnega staranja (Musek, 2012, str. 119).

6.1

KOGNITIVNI TRENING ZA MOŽGANE

Umsko staranje se nanaša na upad zaznavnih in spoznavnih sposobnosti, ki jih beležimo in
pripisujemo normalnemu procesu staranja in za katerega vemo, da se mu ne moremo
izogniti. S starostjo povezan upad kognitivnih funkcij največkrat prizadene spomin in
sposobnost reševanja problemov. Zelo majhna sprememba kognitivnih funkcij je lahko
moteča in lahko tudi močno vpliva na naš vsakdanjik. Na srečo obstajajo ukrepi, od
spremembe načina prehranjevanja do večje fizične aktivnosti, ki lahko upočasnijo ali celo
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ustavijo starostni upad kognitivnih funkcij. Če se želimo lotiti popravljanja določene funkcije,
imamo na razpolago vrsto metod in programov za kognitivni trening za izboljšavo spomina,
pozornosti in sposobnost sklepanja (Kavčič, 2015, str. 102).
Plastičnost možganov
Do nedavnega je veljalo, da so možgani statičen organ, ki se po končnem odraščanju bolj
ali manj ne spreminja. V zadnjih nekaj desetletjih pa je nevroznanost dognala, da možgani
niso statični, temveč prilagodljivi – neprestano se prilagajajo. Zaradi novih informacij, ki
prihajajo iz zunanjega ali notranjega okolja, se možgani stalno spreminjajo, poleg tega pa
se možganska plastičnost kaže tudi v primeru okvare možganov; ko pride do okvare nekega
možganskega dela, ki ima določeno funkcijo, lahko to funkcijo do določene mere
prevzamejo drugi deli možganov. Plastičnost oz. prilagodljivost možganov se ne vidi toliko
na ravni celotnih možganov, temveč bolj na ravni nevronov in celic. Te spremembe lahko
zaznamo s sodobnimi metodami slikanja možganov. Spremembe v možganih, ki so vzrok
za starostni kognitivni upad, se dogajajo na več ravneh; od okrnjenega delovanja nevronov
do manjšega števila sinaps in zmanjšane plastičnosti možganov. Čeprav je staranje
neizogibno, lahko zavoljo plastičnosti možganov upad kognitivnih funkcij omilimo in stanje
izboljšamo (Kavčič, 2015, str. 33).
Plastičnost je sposobnost možganov, da se z uporabo spreminjajo (funkcijsko in strukturno).
To je temelj učenja. Plastičnost možganov traja vse življenje. Raziskave kažejo, da odrasli
možgani ves čas prilagajajo delovanje relevantnim dražljajem. Prilagajanje temelji na
kompetitivnih procesih v možganih, ki selektivno okrepijo določene predstave o čutnih
zaznavah ali premikih ter vodijo v učinkovito učenje novega vzorca obnašanja. Po drugi
strani pa vemo, da se odrasli manj posvečajo aktivnemu učenju in ožijo število vedenjskih
vzorcev, ki zahtevajo njihovo pozornost, kar vodi do manjše uporabe in postopnega upada
kognitivnih sposobnosti. Če upoštevamo ta vidik, nas ne preseneča, da je plastičnost
možganov osrednja tema v raziskavah zdravega staranja.
Spremembe umskih sposobnosti po desetletjih
V obdobju med 20. in 30. letom je že možno izmeriti začetek upada nekaterih umskih
sposobnosti, kot so delovni spomin, pozornost, učenje in logično sklepanje. V tem obdobju
je možno rahel upad umskih sposobnosti izmeriti le s psihološkimi testi ali pa s testi za
zaznavne in motorične sposobnosti (Kavčič, 2015, str. 104).
Od srednjih 40. in v 50. letih je umski upad nekaterih sposobnosti, kot npr. upad spomina
in verbalnih sposobnosti že opaznejši. V tem obdobju se začnejo pojavljati tudi težave pri
večopravilnosti, in sicer, ko moramo opravljati istočasno dve ali več nalog ali pa ko moramo
v hitrem zaporedju menjavati med različnimi nalogami (Kavčič, 2015, str. 104).
V 60. letih je že vidno krčenje možganov. Medtem že prej naštete umske sposobnosti
upadajo, nekatere druge pa naraščajo. V tem obdobju se začne povečevati tveganje za
alzheimerjevo bolezen. Tiste sposobnosti, ki se s staranjem izboljšujejo, so še vedno v
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rahlem vzponu. V tem življenjskem obdobju tudi bolje razumemo medosebne odnose, bolj
smo razumevajoči za težave in stiske drugih, smo bolj empatični (Kavčič, 2015, str. 106).
Bolj se staramo, bolj nam upadajo umske sposobnosti in večje je tveganje za vsemogoče
bolezni, med katerimi je verjetno najhujša alzheimerjeva bolezen. Tiste umske sposobnosti,
ki se s staranjem izboljšujejo ali pa vsaj ostanejo nespremenjene, ne upadajo. V tem
življenjskem obdobju se nadaljuje trend iz prejšnjega desetletja. Kar je tipično za 60. leta,
se običajno nadaljuje tudi v 70. in 80. letih. S staranjem se potencira tudi tako imenovana
čuječnost, pogosteje se sprašujemo o vsebini svojega življenja, kaj je za nas pomembno
tukaj in zdaj (Kavčič, 2015, str. 107).
Kaj je kognitivni trening?
Kognitivni trening temelji na predpostavki, da se možgani, ne glede na starost, lahko
izboljšajo. Kognitivni trening lahko opredelimo kot vodeno aktivnost z različnimi umskimi
nalogami, s katerimi lahko izboljšujemo spomin, pozornost, sklepanje, hitrost procesiranja
informacij ali katero koli drugo kognitivno funkcijo. Ko govorimo o kognitivnem treningu je
treba ločiti med umsko aktivnostjo in umskim izzivom. Pri običajnih vsakdanjih aktivnostih
je delovanje možganov nujno potrebno. Če želimo izboljšati um, pa moramo poleg rednih
dnevnih opravil, možgane angažirati še z dodatnimi aktivnostmi. Dodatno angažiranje
možganov vodi v okrepitev možganskih mrež in povečanje umske rezerve. Kognitivni
trening lahko razumemo z dveh vidikov:
-

Širši – nestrukturirani vidik, ki vključuje vse, kar je novega in izzivajočega za naše
možgane,

-

Ožji – strukturirani vidik, ki vključuje posebno organizirane, strukturirane in izvedene
vaje, ki angažirajo določene umske sposobnosti, kot so na primer pozornost,
spomin, presojanje (Kavčič, 2015, str. 130).

Raziskave na področju kognitivnega treninga kažejo uspeh. Dobro načrtovane študije
kognitivnega treninga so uspešne, a na žalost se čedalje večje zanimanje za kognitivni
trening pozna tudi v naraščajočem številu izdelkov za trening možganov, ki so dostopni
javnosti in katerih trženje je nenadzorovano in agresivno. Zato znanstveniki ljudem, ki se
zanimajo za nakup takšnih izdelkov, predlagajo, naj raje poskusijo bolj enostaven pristop,
kot je učenje novega jezika ali igranje računalniških iger, preden vržejo stran denar za
izdelek, ki zelo verjetno ne bo imel želenih učinkov.
Kognitivni trening s pomočjo računalnika
Računalniški programi za kognitivni trening ponujajo posamezniku prilagojen pristop. To
pomeni večjo dostopnost in boljše širjenje informacij vsem, ki imajo potrebno tehnološko
opremo. Računalniški programi uporabniku dajejo takojšnje povratne informacije, zlahka
pa se prilagodi tudi stopnja zahtevnosti, kar pomaga ohranjati zanimanje za izvajanje vaj.
Klasični pristopi kognitivnega treninga se osredotočajo na posamezne domene in kažejo
največje uspehe na področjih delovnega spomina, izvršilnih funkcij in hitrosti procesiranja
informacij. Posebej izdelana nevropsihološka programska oprema pa hkrati naslavlja več
33

kognitivnih domen (npr. reakcijski čas, hitrost procesiranja in izvršilne funkcije) ter zajema
vse kognitivne funkcije. Če želimo izboljšati določeno kognitivno funkcijo, lahko torej pri
računalniško podprtem kognitivnem treningu izberemo želen program: klasičnega, ki se
osredotoča na eno domeno, posebno nevropsihološko programsko opremo, ki jih zajame
več, ali pa zgolj zabavno računalniško igro.

34

7

POZORNOST

Vsakodnevne izkušnje nas učijo, da je zelo težko opravljati več nalog naenkrat oz. hkrati.
Kot primer lahko vzamemo iskanje prave poti na zemljevidu, medtem ko vozimo avto. Naši
možgani se morajo v tej situaciji spopasti z več podobnimi vnosi hkrati, kar pripelje do
motenj.
Pozornost je ime za zbirko povezanih kognitivnih mehanizmov, ki uravnavajo duševno
aktivnost, da ugotovi, česa se zavedamo v svetu okoli nas. Pozornost je torej sposobnost
selektivnega zavedanja oz. sposobnost osredotočanja ter ohranjanja zanimanja za določeno
nalogo ali dejavnost z namenom optimalnega izkoriščanja omejenih zmogljivosti
kognitivnega sistema in omogočanjem koherentnega delovanja organizma (Šešok, 2006,
str. 103).
Definicijam pozornosti je skupna komponenta selektivnost, kar pomeni, da je primarna
funkcija pozornosti selekcija informacij za nadaljnje procesiranje oz. za nadaljnjo obdelavo.
Selektivnost obdelave oz. procesiranja je ključnega pomena oz. glavna tema pozornosti.
Bistvo pozornosti je osredotočenje na posameznikovo zavest.
Pozornost in večopravilnost sta tesno povezana pojma, saj zmožnost nekoga, da uspešno
opravlja več nalog hkrati, zadeva posameznikovo zmožnost, da se osredotoči in dodeli vire
pozornosti. Zaplet se pojavi zaradi bodočih spominskih procesov, ki sodelujejo. V zahtevani
situaciji, ko je nekdo zaposlen s privlačno nalogo, bodoči spomin trpi.
Spomin za prihodnost je oblika spomina, ki vključuje spominjanje za izvedbo načrtovanih
ukrepov ali pa to namerava na neki točki v prihodnosti. Bodoče spominske naloge so zelo
razširjene v vsakdanjem življenju in so v razponu od razmeroma preprostih nalog do
ekstremnih situacij. Kot primer enostavnih nalog lahko navedemo to, da na zobno pasto
zavrtimo pokrovček nazaj ali pa da odgovorimo na posamezno elektronsko pošto.
Deljena pozornost lahko škoduje kakovosti presoje, spominu, zmogljivosti in natančnosti.
Pozornost je ime za zbirko medsebojno povezanih in delujočih kognitivnih mehanizmov, ki
uravnavajo miselni proces, z namenom ugotovitve, česa se zavedamo v svetu okoli nas.
Čeprav lahko naši senzorični sistemi obdelujejo velike količine podatkov vzporedno, pa je
naš spoznavni sistem veliko bolj omejen glede njegove zmožnosti za izkoristek oz. uporabo
teh informacij.
Te omejitve glede predelave vplivajo na našo sposobnost razumevanja posledic dogodkov
v svetu glede na našo trenutno situacijo kot tudi na posodobitev našega situacijskega znanja
ter na izbiro ustreznih odgovorov in na upravljanje več sočasnih nalog. To so funkcije,
povezane z osrednjim procesorjem, katerega dejavnosti so tesno povezane z zavedanjem.
Ko uporabljamo izraz pozornost v vsakdanjem govoru, običajno govorimo o vsebini zavesti,
kot npr. takrat, ko nas skrbi za mobilni telefon in ne za to, da smo na cesti. Študije o
pozornosti pa se bolj ukvarjajo s tem, kako so te vsebine prišle v izbor za zavedanje. Tukaj
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mislimo na izbor v zvezi s tremi vrstami pozornosti, ki vplivajo na k cilju usmerjeno vedenje,
in sicer:
-

vhodni izbor, ki usmerja predelavo posebnih virov informacij v svetu,
izvršni nadzor, ki upravlja naloge v teku,
opozarjanje, ki prekinja tekoče naloge oz. naloge v teku z namenom usmerjanja
pozornosti do novih virov informacij (Remington & Loft, 2015, str. 262).

Spomin za prihodnost je oblika spomina, ki vključuje spominjanje za izvedbo načrtovanih
ukrepov ali to namerava na neki prihodnji točki v času. Bodoče spominske naloge so zelo
razširjene v vsakdanjem življenju in se razvrščajo od razmeroma preprostih nalog do nalog
v ekstremnih situacijah. Primeri preprostih nalog vključujejo primere, kot npr. da se
spomnimo dati pokrovček na zobno pasto, da se spomnimo odgovoriti na e-poštno sporočilo
ali pa da se spomnimo vrniti izposojeni film. Primeri, ko gre za zelo pomembne situacije,
vključujejo npr. to, da se bolnik spomni, da pravočasno vzame zdravila, ali da se pilot
spomni, da opravi posebne varnostne postopke med letom (McDaniel & Einstein, 2007).
V nasprotju s spominom za prihodnost pa retrospektivni spomin vključuje spomin na ljudi,
dogodke in besede, ki so se pojavljale v preteklosti. Spomin za prihodnost in retrospektivni
spomin se razlikujeta v tem, da retrospektivni spomin poudarja spomin za dogodke, ki so
se že zgodili, medtem ko se spomin za prihodnost osredotoča na nameravane bodoče
dogodke. Retrospektivni spomin vključuje spomin na tisto, kar že vemo, vsebuje
informativne vsebine, spomin za prihodnost pa se osredotoča na to, kdaj ukrepati, ne da bi
se osredotočal na informativne vsebine (Burgess & Shallice, 1997, str. 253).
Spominsko procesiranje informacij

Pozornost, predvsem selektivna, je proces, ki sodeluje pri vstopanju informacij v spominski
sistem, saj se brez ustreznih oz. nemotenih pozornostnih sposobnosti informacije v
spominski sistem ne morejo vkodirati. Vkodiranje je registracija informacij med procesom
učenja. Učinkovitost vkodiranja je odvisna od stopnje ali globine procesiranja informacij, leto pa je odvisno od tega, ali in na kakšen način lahko informacije povežemo z že znanimi
asociacijami. Ko je enkrat informacija vkodirana, je shranjena v dolgoročni spomin. Proces
prenosa informacije iz kratkoročnega v dolgoročni spomin vključuje konsolidacijo
informacije. Konsolidacija je proces organizacije kompleksnih informacij, s pomočjo
katerega se informacije vkodirajo v dolgoročni spomin. V tem procesu organizacije imajo
smiselne ali čustvene vsebine, ki so povezane z določeno informacijo, pomembno vlogo, saj
jih lažje shranimo v dolgoročni spomin. Pojem konsolidacije se pravzaprav nanaša na
nevrofiziološki proces shranjevanja spominskih sledi. Mnogi raziskovalci so mnenja, da se
epizodični spomini sprva shranjujejo v hipokampusu, kasneje pa se počasi premaknejo
(konsolidirajo) v neokorteks (Šešok, 2006, str. 103).

Obnavljanje vključuje dostop do informacij, ki so shranjene v dolgoročnem spominu. Sem
spadajo procesi, preko katerih lahko izmerimo, koliko informacij smo si uspeli zapomniti
oziroma ali so shranjene v dolgoročnem spominu. Spontan priklic je najtežji proces
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obnavljanja informacij, ki vključuje spominjanje informacije brez vsakršne dodatne pomoči
(npr.: »Kako je bilo ime učiteljici matematike v srednji šoli?«), priklic s pomočjo namiga je
nekoliko lažji (npr.: »... njeno ime se prične s črko M ...«), prepoznavanje pa je še bolj
enostavno (npr.: »Ali ji je bilo ime Mojca ali Mateja?«), saj omogoča izbiranje ustrezne
informacije izmed več možnih odgovorov. Priklic in prepoznavanje sta dva izmed
najpomembnejših procesov, s pomočjo katerih lahko izmerimo, kolikšne so posameznikove
sposobnosti obnavljanja naučenega gradiva v spominski shrambi, obstajajo pa tudi drugi
načini (npr. ponovno učenje). Dobro se je zavedati, da so lahko informacije v dolgoročnem
spominu shranjene, niso pa vedno dostopne, saj je gotovo že vsakdo kdaj izkusil priklicati
določeno besedo, ki jo je imel na koncu jezika, vendar mu ni uspelo brez ustreznih strategij
ali pomoči. Ta fenomen le še dodatno dokazuje, da spomin ni proces, kjer gre za vse ali
nič, temveč kaže celovitost delovanja spomina (Šešok, 2006, str. 103).
Pozabljanje
Ebbinghaus je bil prvi raziskovalec, ki se je posvetil sistematičnemu proučevanju
pozabljanja. Izpostavil je, da je pozabljanje logaritmična funkcija, na začetku je izjemno
hitra, nato pa je padec krivulje vse manjši. Kasnejše raziskave so njegovo ugotovitev
potrdile. Pozabljanje zrcali stopnjo izgube informacij oziroma njihovo nedostopnost, saj
nezmožnost spominjanja še ne pomeni, da je bila določena informacija izgubljena za vedno.
Pozabljanje v okviru kratkoročnega spomina ima celo pozitivno funkcijo, saj bi se sicer naš
um zapolnil z mnogimi trivialnimi, nepomembnimi informacijami, tako da bi bilo skorajda
nemogoče izbrati najpomembnejše med njimi in uporabiti le tiste, ki bi jih potrebovali za
sprejemanje določenih odločitev. Lahko rečemo, da nam pozabljanje nepomembnega
omogoča, da si zapomnimo pomembno. Obstaja več teorij, ki skušajo pojasniti procese
pozabljanja, in sicer: potlačitev, izkrivljanje, ugašanje oz. razpad spominske sledi v času ter
interferenca (Šešok, 2006, str. 104)

Potlačitev: po Freudu naj bi neprijetne ali nesprejemljive spomine namerno pozabljali.
Potisnjeni so namreč v podzavest z razlogom, da posamezniku z njimi ni treba živeti.

Izkrivljanje: na spomine lahko vplivajo naši interesi in vrednote. Tako si zapomnimo
določene stvari na način, kot si jih želimo zapomniti.

Ugašanje (razpad spominske sledi v času): ta razlaga predpostavlja, da naj bi vsi spomini
povzročali neko spominsko sled v možganih, ki postopoma »ugasne«, še posebej, če se je
ne uporablja.

Interferenca: ta razlaga za razliko od prejšnje ni odvisna od časovne komponente, ampak
naj bi bilo pomembno, kaj se v tem času dogaja. Večino pozabljenega je posledica
interference ostalih naučenih vsebin. Interferenca se ne nanaša toliko na količino novo
naučenih informacij, temveč bolj na vsebino, kaj je torej tisto, zaradi česar pozabimo. Kadar
informacije, ki smo se jih naučili v preteklosti, lahko ovirajo priklic informacij, ki smo se jih
naučili nedavno, govorimo o proaktivni interferenci. Obratno pa lahko informacije, ki smo
se jih naučili nedavno, ovirajo priklic informacij, ki smo se jih naučili v preteklosti. Tedaj
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govorimo o retroaktivni interferenci. Vsekakor ugotovitve mnogih raziskav nakazujejo, da
je pojav interference odgovoren za večino pozabljenih informacij, za ostale teorije pa ne
obstaja dovolj empiričnih dokazov, da bi z njimi lahko objektivno pojasnjevali proces
pozabljanja (Šešok, 2006, str. 104).

7.1

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPOMIN ZA PRIHODNOST

Starost
V zadnjem času se povečuje število raziskav o vplivu starosti na bodoči spomin, kjer tipične
študije primerjajo skupine ljudi iz različnih starosti. Študija, ki je temeljila na osnovi
dogodkov (Smith, in drugi, 2010), je primerjala skupino šolarjev (starih od 7 do 10 let) ter
skupino mladih odraslih, in pokazala, da so imeli odrasli boljšo zmogljivost spomina (Smith,
Bayen & Martin, 2010, str. 233).
V drugi študiji avtorja Kvavilashvili, in drugi, 2009, so primerjali bodoči spomin, ki temelji
na času med mlajšimi odraslimi (18 do 30 let), mlajšimi in starimi odrasli (60 do 75-let) in
starimi odraslimi (76 do 90 let). Študija je pokazala boljše delovanje bodočega spomina
med mlajšimi odraslimi. Nadaljnje ugotovitve raziskave, ki je bila zasnovana osnovi
dogodkov in ki je primerjala skupino mlado-starih odraslih in skupino staro-starih odraslih,
so bile, da je skupina mlado-starih odraslih naloge opravljala bolje kot skupina staro-starih
odraslih (Schnitzspahn & Kliegel, 2009). Te študije kažejo, da je opaziti nenehno
izboljševanje bodočega spomina iz otroštva do mlade odrasle dobe, vendar pa se padec
začne v pozni odraslosti (Kvavilashvili, Kornbrot, Mash, Cockburn & Milne, 2009, str. 182).

Stres
Zaradi visoke obremenitve stres negativno vpliva na bodoči spomin. Landsinger je v svoji
raziskavi iz leta 2002, kjer je sodelovalo petinpetdeset študentov, primerjal učinke na
različnih stresnih in delovno obremenitvenih ravneh. Udeleženci so bili dodeljeni v eno od
štirih projektnih skupin (nizka delovna obremenitev – nizka stopnja stresa, visoka delovna
obremenitev – visoka stopnja stresa, nizka delovna obremenitev – visoka stopnja stresa,
visoka delovna obremenitev – nizka stopnja stresa), kjer so vsi končali enako nalogo, ki
zadeva bodoči spomin; tisti v skupini z visoko delovno obremenitvijo so izvedli tudi
enostavno aritmetično nalogo (z nižjo težavnostno stopnjo v skupini z nižjo stopnjo stresa)
istočasno.
Na koncu so primerjali splošni uspeh in čas, ki je bil potreben za izvedbo oz. rešitev naloge.
Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do škodljivih učinkov, ko sta bila oba, stres in delovna
obremenitev visoka. Ta ugotovitev velja tako za študente kot tudi za odrasle, saj se s
stresom in velikimi količinami dela srečujejo v vsakdanjem življenju tako študentje kot tudi
odrasli (Landsinger & Corts, 2002, str. 287).

Genetika
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Študija, ki je primerjala bodoči spomin ožjih sorodnikov bolnikov s shizofrenijo in zdravih
udeležencev, je pokazala, da so sorodniki opravili naloge, ki zadevajo bodoči spomin in ki
so bile zasnovane na času in na dogodkih, bistveno slabše. Ker ima shizofrenija dedno
komponento, je bilo ugotovljeno, da lahko genetika igra vlogo pri vplivu na bodoči spomin
(Wang, in drugi, 2010, str. 286).
Uporaba substanc:

Kajenje
Raziskave kažejo mešane ugotovitve o vplivu kajenja na bodoči spomin, vendar več dokazov
kaže na to, da kajenje zmanjšuje pričakovano zmogljivost pomnilnika. Študija, ki so jo izvedli
Heffernan in ostali (2010), kaže na to, da je vztrajno kajenje povezano s slabšim delovanjem
bodočega spomina. Vpliv nikotina je na dolgi rok lahko odvisen od odmerka. Večje količine
nikotina vplivajo na slabše delovanje bodočega spomina (Heffernan, O'Neill & Moss, 2010,
str. 236).

Alkohol
Prekomerno pitje alkohola negativno vpliva na delovanje tako kratkoročnega kot
dolgoročnega bodočega spomina. Kronično pitje alkohola je pokazalo na oslabljeno
delovanje oz. na neučinkovitost izvajanja nalog, vključno z učnimi seznami besed, kratkoin dolgoročnim logičnim spominom, splošnim delovnim spominom in abstraktnim
razmišljanjem. Raziskave so pokazale tudi na posledice popivanja na vsakdanji bodoči
spomin pri mladostnikih. Pokazalo se je, da so bile povečane količine popitega alkohola na
teden povezane s slabšim delovanjem bodočega spomina, kar prikazuje škodljiv vpliv
prekomernega pitja na bodoči spomin za mladostnike (Heffernan, Clark, Bartholomew, Ling
& Stephens 2010, str. 74).

Konoplja
Konoplja je pogosto uporabljena rekreacijska droga, ki izvira iz rastline Cannabis sativa.
Tarča te droge je centralni živčni sistem in je povezana s kognitivnimi okvarami, kot so
motnje pri odločanju, učenju ter hitrosti obdelave podatkov. Najbolj dosledno so uporabniki
te droge poročali o primanjkljaju oz. motnji, ki je povezana z delovanjem spomina. Študija
Bartholomewa in ostalih (2010) je bila izvedena s pomočjo vprašalnika o bodočem spominu
in videoposnetka, ki temelji na nalogah, ki testirajo bodoči pomnilnik, in sicer so preizkušali
uživalce in neuživalce konoplje. Uporabniki konoplje so se izkazali bistveno slabše pri obeh
– vprašalniku in nalogi na videoposnetku, kar pomeni, da konoplja negativno vpliva na
bodoči spomin (Bartholomew, Holroyd & Heffernan, 2010, str. 243).

Ekstazi in metamfetamin
Ekstazi: delovanje bodočega spomina je občutljivo na redno in celo na zmerno uživanje
ekstazija. Uživalci ekstazija se soočajo s splošnimi težavami pri delovanju bodočega spomina
(Rendell, Gray, Henry & Tolan, 2007, str. 498).
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Metamfetamin je zelo zlorabljena droga, pogosto znana kot kristalna meta, znano pa je, da
redna uporaba te droge povzroča kognitivne motnje. Raziskovalci, ki so preučevali učinke
ekstazija na bodoči spomin, so ugotovili vzporedne učinke metamfetamina. Znaki oslabitve
bodočega spomina so še vedno prepoznavni pri nekdanjih uporabnikih, ki so bili brez drog
v povprečju šest let (Rendell, Mazur & Henry, 2009, str. 612).
Bolezni in motnje
Številne bolezni in motnje negativno vplivajo na bodoči spomin kot tudi na vir spomina,
prepoznavanje elementov in časovno zaporedni spomin. Učinki segajo od blagih kognitivnih
oslabitev do bolj škodljivih oslabitev, kot so zgodnji začetek demence (Edgecombe, Woo &
Greeley, 2009, str. 171).

Bolezen srpastih celic
Bolezen srpastih celic (BSC) je avtosomno recesivna genetska bolezen krvi, ki vodi do
sprememb v obliki rdečih krvnih celic. Ne samo, da lahko BSC vpliva na imunski sistem, pač
pa lahko privede do zapletov s spominom. Pri otrocih z BSC so se pokazale oslabitve, ki
temeljijo na delovanju bodočega spomina zasnovanega na dogodkih. Lahko se borijo z vidiki
vsakdanjega življenja, ki zahtevajo bodoči spomin, kot je npr. to, da pozabijo narediti
domačo nalogo, tudi če imajo v bližini postavljeno šolsko torbo. Še pomembneje je, da je
težje obvladovati bolezni, kot je npr. to, da lahko pozabijo, kdaj vzeti zdravilo ali da morajo
iti k zdravniku. Ti učinki so lahko prisotni tudi v odrasli dobi (McCauley & Pedroza, 2010,
str. 297).

Parkinsonova bolezen
Bolniki s Parkinsonovo boleznijo v začetni fazi utrpijo precejšnje poslabšanje bodočega
spomina in so tako prizadeti v vsakdanjem življenju. Pri teh bolnikih se kažejo oslabitve pri
uporabi notranjih strategij pozornosti, ki so potrebne za iskanje namena. Parkinsonova
bolezen pripelje do slabše izvedljivosti nalog, osnovanih na času, na nalogah, osnovanih na
dogodkih, pa oslabitev bodočega spomina ni. Na primer, bolniki bi lahko pozabili vzeti
zdravilo ob določenih urah dneva, vendar pa je manjša verjetnost, da pozabijo vzeti
zdravilo, če vidijo steklenico od zdravila (Foster, McDaniel, Repovs & Hershey, 2009, str.
350).

Shizofrenija
Pri bolnikih s shizofrenijo se je pokazalo, da se soočajo s splošnimi težavami, kar zadeva
delovanje bodočega spomina, težave pa so povezane tudi z oslabitvami v preteklem
spominu oz. spominu, ki deluje za nazaj, ter v izvršilnem delovanju. Nekatere študije so
pokazale, da oslabljenost oz. motnja v spominu, ki deluje za nazaj, ni dovolj samozadostna,
da bi povzročila poslabšanje bodočega spomina, kar so opazili pri bolnikih s shizofrenijo.
Zato shizofrenija vodi do primarnega primanjkljaja, kar zadeva bodoči spomin, kar slabi
delovanje bodočega pomnilnika pri nalogah, ki temeljijo na dogodkih in nalogah, ki temeljijo
na času. Nadzorovanje shizofrenije vključuje uporabo zdravil in terapevtskih tehnik kot tudi
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kognitivno vedenjsko terapijo. Bodoči spomin ima zelo pomembno vlogo pri teh tehnikah
nadzorovanja, ker lahko pozabljivost pri jemanju zdravil ali odhodih na terapijo lahko
privede do ponovnega pojava shizofrenih simptomov, kot so halucinacije, neorganiziran
govor in paranoja (Henry, Rendell, Kliegel & Altgassen, 2007, str. 180).

Multipla skleroza
Multipla skleroza (MS, tudi diseminirana skleroza ali encephalomyelitis disseminata)
je kronična vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje oz. povzroči uničenje živčnega
tkiva v celotnem centralnem živčnem sistemu. Ob procesu propadajo predvsem ovojnice
živčnih vlaken zaradi poškodb in izgube mielina (demielinizacija). Razmerje med lokacijo
demielinizacije in kognitivnega poslabšanja ni dosledno opredeljeno. Značilno so pri istem
bolniku prizadeta različna mesta v osrednjem živčevju (razsejanost v prostoru) in ob
različnih časih (razsejanost v času). Gre za poslabšanja in izboljšanja funkcij, ki jih opravlja
osrednje živčevje, pri čemer je izguba funkcije odvisna od mesta, ki je prizadeto. Bolezen
se pojavlja pogosteje pri ženskah, največkrat med 20. in 50. letom starosti (Rinaldi,
Calabrese, Grossi, Puthenparampil, Perini & Gallo, 2010, str. 236).
Retrospektivni pomnilnik so precej raziskovali in znano je, da multipla skleroza negativno
vpliva na delovanje omenjenega pomnilnika. Vendar pa je študija avtorja Rendell, in drugih,
2007, pokazala, da motnje pri delovanju bodočega spomina niso v celoti posledica okvare
retrospektivnega spomina in da lahko multipla skleroza privede do splošnih težav pri
delovanju bodočega spomina (Rendell, Jensen & Henry, 2007, str. 411).

Nosečnost
Vpliv nosečnosti na bodoči spomin se še vedno raziskuje. Rendell in drugi raziskovalci so
leta 2008 preizkušali bodoči spomin 20 nosečnic v laboratoriju. Ni bilo opaziti bistvene
razlike med nosečimi in nenosečimi ženskami glede delovanja bodočega spomina pri
reševanju nalog, ki temeljijo na dogodkih, vendar pa so bile vidne jasne ovire pri nosečnicah
glede delovanja bodočega spomina pri izvajanju nalog, ki temeljijo na časovnih rokih.
Pri nosečnicah je bolj verjetno, da se spomnijo kaj imajo namen narediti, ko je stresna
situacija že mimo. Nadalje pa je bilo pri ženskah, ki so jih testirali nekaj mesecev po porodu,
ugotovljeno, da so popolnoma pozabile, kaj imajo namen narediti. Te ugotovitve so lahko
povezane s stresom med nosečnostjo ali z vzgojo otrok in pa pomanjkanjem spanja po
porodu (Rendell & Henry, 2008, str. 917).

Motivacijske spodbude
V študiji Kliegel, in drugi, 2008, je bilo dokazano, da motivacijsko stanje vpliva na uspešnost
v dveh starostnih skupinah (triletnikov in petletnikov) pri reševanju iste naloge, kjer igra
vlogo bodoči spomin. Kadar je bila motivacija visoka, ni bilo razlik pri omenjenih starostnih
skupinah, vendar pa se je uspešnost reševanja nalog pri triletnikih zmanjšala, kadar je bila
motivacija nizka. Če oseba meni, da naloga ni toliko pomembna ali je preveč utrujena, ne
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bo motivirana, da bi se spomnila namena. Zato je treba bodoči spomin okrepiti z
izogibanjem nizkih motivacijskih stanj (Kliegel, Brandenberger & Aberle, 2008, str. 229).

7.2

PREKINITVE OZ. MOTNJE ZAPOSLENIH PRI DELU

Raziskovalci so proučevali različne vrste in učinke prekinitev, in sicer so avtor Zijlstra, in
drugi, 1999, ugotovili, da so najpogostejše motnje, ki se pojavljajo na delovnih mestih,
telefonski klici in pa tudi motnje sodelavcev, ki vstopajo v pisarno zato, ker imajo določena
vprašanja, ki zadevajo delovne naloge, ali pa pridejo samo na klepet (Krediet, Zijlstra &
Roe, 1994). Motnje se pogostokrat smatrajo kot nadležne in neprijetne, saj zaposlenim
odvračajo pozornost pri opravljanju njihovega dela. Seveda pa se po drugi strani motnje
lahko smatrajo tudi dobrodošle, in sicer pri dolgočasnem in monotonem delu.
Poleg dejstva, da motnje povzročijo oz. prinesejo zahteve po opravljanju dodatne naloge,
ki pogosto predstavlja svoje posebne zahteve, pa ostaja potreba, da delavec nadaljuje s
prvotno nalogo kasneje, kar zahteva, da si zapomni stanje prvotne naloge in da ohrani
motivacijo za izvršitev te naloge. Ohranjanje pripravljenosti za nadaljevanje oz. izvajanje
naloge na točki, kjer je bilo izvajanje prvotne naloge prekinjeno, prinese s seboj določene
zahteve. Kadar so te zahteve visoke kot npr. pri kompleksnejših nalogah, se v takih primerih
motnje smatrajo kot stresor (Zijlstra, in drugi, 1999, str. 164).
V raziskavah avtorja Zijlstra in drugih je bilo ugotovljeno, da motnje pripeljejo do
spremembe pri strategiji dela, in sicer se strategija izvedbe glavne naloge spremeni na tak
način, da se ne poslabša njena izvedba. Čeprav je bilo pričakovati poslabšanje izvedbe
glavne naloge, pa se kvaliteta izvedbe naloge ni spremenila. Narasla je tudi hitrost izvedbe
glavne naloge.
Rezultati so pokazali, da frekvenca motenj nima negativnih stranskih učinkov na izvedbo
nalog. Ugotovitev, da zaposleni delajo hitreje, kadar so moteni, nasprotuje ugotovitvi, ki sta
jo v svoji raziskavi predstavila Cellier & Eyrolle (1992). Zaključila sta, da kadar je posameznik
prekinjen pri opravljanju določene naloge z namenom, da opravi neko drugo nalogo, vodi
do več porabljenega časa in napak pri izvedbi prvotne naloge. Pri tem sta Cellier in Eyrolle
uporabila paradigmo delitve časa, kar pomeni, da morata biti dve nalogi izvedeni pri
zaostrenih časovnih pogojih. To zavira možnost, da bi obe nalogi sovpadali, ter prisili ljudi
k temu, da določijo prioritete.
Zanimiva je tudi ugotovitev, da dolžina preklopnega intervala narašča, kadar motnje
postanejo kompleksnejše. Kompleksnejše naloge zahtevajo podrobnejše kognitivne
procese, od katerih se je težje umakniti oz. odklopiti. Kar zadeva procesiranje informacij,
se predpostavlja, da zahtevajo kompleksnejše motnje bolj dodelan in izčrpen proces iskanja
v delovnem spominu. Ta ugotovitev ponazarja, da je potrebnega več časa, da se vrnemo
nazaj do točke, ko je bila izvedba glavne naloge ustavljena, potem, ko smo bili večkrat
prekinjeni.
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Glede na Hackerjevo teorijo o aktivnosti se morajo ljudje ponovno orientirati po motnji –
informacije o cilju naloge, akcijski načrt in status aktivnosti (doseženo bistvo) je treba
ponovno pridobiti.
Kot že rečeno, je ponovno natovarjanje informacij do neke mere motivacijski proces; potem
ko so ljudje večkrat prekinjeni, se težko zopet motivirajo in še enkrat posvetijo vso
pozornost glavni nalogi. Ta motivacijski učinek lahko razumemo kot psihološke stroške
kognitivnih premikov, kot je navedeno v Cohenovem modelu kognitivne utrujenosti (1978).
Po Cohenu morajo ljudje preleteti in oceniti resnost (potencialnih nevarnosti) vseh novih
informacij in dogodkov, s katerimi se soočajo. Pogosta menjava središča pozornosti
povzroča kognitivno ali duševno utrujenost – zmanjšanje skupne razpoložljive zmogljivosti
pozornosti. To je lahko razlog, zakaj ljudje doživljajo različne spremembe (npr. pogovarjanje
z več ljudmi, reševanje različnih problemov, imajo več sestankov – enega za drugim) in se
pogosto počutijo izčrpane na koncu dneva.
Ugotovitve raziskav so jasno pokazale, da imajo motnje veliko večji vpliv kot zgolj
spremembo v aktivnosti. Treba je več kot le vključitev dodatne naloge v tok dejavnosti, in
sicer je potrebna sprememba v strategiji dela – zagotoviti je treba, da se prvotna naloga
opravi do konca, poleg tega pa imajo motnje vpliv na psihološko in psihofiziološko stanje
delavca in tako vplivajo na njegovo naknadno pripravljenost za izvedbo nalog (Zijlstra, in
drugi, 1999, str. 183).
Raziskave, ki so bile izvedene leta 1992 in prej, so pokazale, da motnje negativno vplivajo
na čustva ljudi ter so lahko predhodniki duševnih obremenitev in stresa. Pri sedanjih oz.
novejših raziskavah pa se je pokazalo, da imajo motnje predvsem pri zaposlenih z
izkušnjami pozitiven vpliv, ki vodi do več pozitivnih občutkov in manj napora, okrepi oz.
poveča se tudi hitrost izvedbe naloge, medtem ko se ohrani raven kvalitete.
Zaposleni, ki so vajeni pogostih motenj v vsakdanjem poklicnem življenju, so tudi manj
občutljivi na prekinitve in se tudi lažje oz. z več pozitivnimi občutki odzivajo na
kompleksnejše motnje, medtem ko velja za zaposlene z manj ali nič izkušnjami ravno
nasprotno. Kadar število motenj narašča, se podaljša tudi čas, ki je potreben, da se ponovno
osredotočimo na opravljanje prvotne naloge pred prekinitvijo, prav tako pa se stopnja
napora nesorazmerno veča. Ta dogodek je mogoče pojasniti v smislu zmanjševanja
motivacije in naraščanja utrujenosti.
Raziskovalci menijo, da bi bilo treba v prihodnje raziskati:
-

-

dejavnike, ki razlikujejo med pozitivnimi in negativnimi učinki prekinitev – to je
izboljšanje v primerjavi s poslabšanjem izvajanja nalog, pozitivni in negativni
čustveni premiki,
vlogo strokovnih izkušenj in znanja delavcev oz. zaposlenih, in sicer bi bil koristen
bolj sistematičen pregled teh dejavnikov,
kognitivne in energetske procese, ki sodelujejo pri uravnavanju delovanja, kadar se
prekinitve pojavijo,
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-

7.3

vlogo prekinitev kot posledico poklicnih nevarnosti – tovrstne raziskave bi se morale
osredotočiti na dolgoročne učinke prekinitev, in sicer na dobro počutje in zdravje
delavcev, zlasti v interakciji z drugimi poklicnimi stresorji, kot so visoke zahteve pri
reševanju nalog, časovni pritisk, sesutje računalnika. Takšna raziskava bi lahko bila
koristna zaradi prepoznavanja in posledično zmanjševanja negativnih učinkov
prekinitev (Zijlstra, in drugi, 1999, str. 184).

MOŽGANI IN VEČOPRAVILNOST

Množica aktivnosti, ki jih tlačimo v svoje jutro in dan (ter neprekinjeno preklapljanje med
njimi), nas utrudi bolj, kot si mislimo … Ko skušamo biti večopravilni, dejansko ne delamo
več kot ene zadeve naenkrat, le zelo hitro preklapljamo med njimi. In to preklapljanje
izčrpava. Porablja isto energijo v možganih, ki je potrebna za osredotočeno delo (Mark,
Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str. 2).
Gloria Mark, profesorica na katedri za informatiko na kalifornijski univerzi v Irvinu, pravi, da
ko človeka zmotimo, običajno potrebuje 23 minut in 15 sekund, da se spet lahko posveti
svojemu delu. Večina ljudi bo »vmes« naredila še dve nalogi, preden se bo vrnila k zadevi,
na katero so bili osredotočeni pred motnjo. To preklapljanje povečuje stopnjo stresa in res
ni navadno, da ljudje, ki imajo višje stopnje nevrotičnosti, impulzivnosti in nagnjenosti k
stresu, tipično preklapljajo med nalogami bolj pogosto od povprečja (Mark, Iqbal,
Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str. 2).
Za nevroticizem je značilna anksioznost oz. tesnoba, je odziv na čustvene dražljaje.
Nevrotiki so bolj nagnjeni k stresu, dnevno poročajo o problemih, ponovno analizirajo
predhodne dogodke. Ponovno ocenjevanje predhodnih dogodkov pa lahko vodi v
zmanjšanje virov pozornosti, ki jih ima posameznik na razpolago pri osredotočanju na
trenutne aktivnosti. Nevroticizem je povezan s krajšim trajanjem osredotočanja na določeno
nalogo oz. aktivnost, kar pomeni, da se posameznik z višjo stopnjo nevrotičnosti ne more
dalj časa osredotočiti na določeno nalogo oz. aktivnost; prav tako pa sta s tem problemom
povezana tudi stres in pomanjkanje spanca (Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016,
str. 2).
Hal Pashler je profesor psihologije na kalifornijski univerzi v San Diegu. Izpostavlja, da niso
vse vrste večopravilnosti enako utrudljive. Če neko nalogo opravljate na t. i. avtopilotu,
lahko brez težav istočasno tudi npr. berete ali gledate TV-oddajo. Če pa se trudite izvajati
dve zahtevni zadevi istočasno, bo to spodjedalo vašo produktivnost. »Ne da se izvajati dveh
zahtevnih nalog hkrati, pa četudi je vsaka posebej relativno enostavna za izvedbo,« dodaja
(Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str. 2).
Kljub vsem pomanjkljivostim večopravilnosti nas večina žonglira med aktivnostmi s svojih
seznamov. Prav tako se pustimo motiti s spletnimi obvestili, ki nam dostavljajo še več
motenj. Gloria Mark je prepričana, da nas naše naravne danosti silijo v vse bolj pogosto
preverjanje družbenih omrežij in elektronske pošte. Vzrok pa pojasnjuje takole: »Med vsemi
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elektronskimi poštami vsake toliko naletite na nek zadetek (pošta z dobro novico). Kdaj
točno, ni možno predvideti. V psihologiji se to imenuje naključna krepitev, kar zadošča za
utrjevanje nekega vedenja.« Tako vedenje je zelo težko spreminjati. Raziskave Glorie Mark
peljejo do ugotovitev, da se po nekem obdobju rednih, pogostih motenj ljudem
slabša/skrajša zmožnost koncentracije. Še več: razvijejo t. i. samoprekinjanje (Mark, Iqbal,
Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str. 2).
Kar zadeva uporabo elektronske pošte, sta bili zaznani nižja produktivnost in višja stopnja
stresa – daljši dnevni čas, porabljen za pregledovanje e-pošte, nižje ocenjena produktivnost
in večji stres. Pri visoki stopnji uporabe e-pošte, in sicer pri ljudeh, ki se sami odločijo, da
se bodo prekinili z namenom, da se ukvarjajo z elektronsko pošto, je bila ob koncu dneva
ugotovljena višja produktivnost, kot pri tistih, ki pregledujejo elektronsko pošto takrat, ko
prejmejo obvestilo o prejeti e-pošti, in pri tistih, ki pregledujejo elektronsko pošto dosledno
(Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str. 2).
Raziskave (Mark, Czerwinski, Iqbal, Johns & Sano, 2016) kažejo, da zaposleni dnevno
porabijo kar nekaj časa za pregledovanje elektronske pošte, in sicer 11-krat na uro; 84 %
uporabnikov je ohranilo svojo elektronsko pošto v ozadju ves čas, 64 % uporabnikov pa je
uporabljalo obvestila za dostopanje do e-pošte kar nekaj časa. Za informacijske delavce
uporaba elektronske pošte predstavlja 24 % dnevnih delovnih nalog. Uporabniki so prejeli
tudi do 87 elektronskih sporočil dnevno, 70 % e-pošte pa je bilo odprtih v 6 sekundah po
prejemu. Po prekinitvi so uporabniki potrebovali v povprečju 64 sekund, da so nadaljevali z
opravljanjem naloge pred prekinitvijo. Kot slabosti so se pokazale tudi prednosti uporabe
elektronske pošte, in sicer je bilo ugotovljeno, da je elektronska pošta koristna za
zmanjšanje stresa ter je v pomoč pri pospešitvi komunikacije na delovnem mestu,
pripomore pa tudi k uspešnosti. Elektronska pošta se je izkazala za večplastno orodje, ki
koristi pri produktivnosti na delovnem mestu (Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016,
str. 2).
Kljub koristnosti elektronske pošte pa so rezultati raziskave pokazali, da vseprisotnost
elektronske pošte pušča negativne posledice, in sicer povzroča občutek kognitivne
preobremenjenosti, kar vključuje tudi pomanjkanje jasnosti prošenj, ki se zahtevajo preko
elektronske pošte, zahteve oz. družbeni pritisk vodstvenih delavcev, da se določene naloge
naredijo takoj ali v zelo kratkem času in se odgovor pošlje po elektronski pošti. Povzroča
tudi izgubo nadzora nad grožnjami, ki se pojavljajo po elektronski pošti, ter motnje – stalno
prejemanje elektronskih sporočil. Kljub domnevnim stroškom oz. negativnim posledicam, ki
jih povzroča uporaba elektronske pošte, pa ta še vedno ostaja primarni način komunikacije
na delovnem mestu (Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str. 2).
Ugotovljeno je bilo, da preobremenjenost komunikacijske tehnologije negativno vpliva na
produktivnost. Na drugi strani pa so zaznali, da prejeta elektronska sporočila povečujejo
učinkovitost na delovnem mestu, čeprav rezultati raziskave kažejo, da samo 30 % prejetih
elektronskih sporočil zahteva takojšnje ukrepanje; še vedno pa ostaja 32 % e-poštnih
sporočil neprebranih. Negativni učinki vpliva elektronske pošte na produktivnost se kažejo
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tudi v tem, da uporabniki izgubijo veliko časa, ker stalno pregledujejo, ali so prejeli e-poštna
sporočila, kar jih odvrača od drugih aktivnosti oz. nalog (Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns &
Sano, 2016, str. 2).
Z merjenjem variabilnosti srčnega utripa so raziskovalci ugotovili, da uporaba elektronske
pošte povzroča stres med zaposlenimi; občutno manj stresa je bilo zaznanega, kadar so
imeli zaposleni svoj e-poštni naslov zaprt oz. kadar so omejili prebiranje e-poštnih sporočil
na minimum. Zaposleni so poročali tudi o občutku tesnobe, ki ga doživljajo takrat, ko ne
morejo več slediti prejetim elektronskim sporočilom (Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano,
2016, str. 2).
Nekatere študije trdijo, da čas, ki ga posameznik porabi za pregledovanje elektronske pošte,
ustvarja dodatno delo, kar povečuje stres; vendar so bile te trditve izrečene zaradi
pomanjkljivosti, ki jih ima uporaba elektronske pošte. Komunikacija je lažja in hitrejša preko
elektronske pošte kot preko zapiskov in tako ustvarja več sporočil, s katerimi se morajo
zaposleni ukvarjati – ne samo, da odgovarjajo nanje, ampak jih tudi sortirajo. Elektronska
pošta ustvarja prekinitve, ki zaposlenim povzročajo dodatno delo, saj potrebujejo čas, da
se ponovno osredotočijo na nalogo, ki so jo opravljali pred prekinitvijo, to pa povzroča stres
in občutek tesnobe zaradi prenasičenosti elektronske pošte ter podaljšuje delovni čas (Mark,
Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str. 2).
Kljub dokumentiranim študijam preobremenitve elektronske pošte je pomembno
upoštevati, da elektronska pošta poveča dohodni tok informacij in nalog, poleg tega pa tudi
zagotavlja bolj strukturirano podporo za komunikacijo in usklajevanje, kar je lahko bistveno
za izvajanje nalog, povezanih z delom. Enega od razlogov za občutek preobremenjenosti z
informacijami je mogoče pripisati zahtevam za obravnavo informacij v določenem časovnem
roku, a je razpoložljivega časa za obravnavo le-teh premalo. Ukvarjanje z elektronsko pošto
oz. sporočili lahko daje zaposlenim občutek, da je ogroženo njihovo sodelovanje pri drugih
vrstah dela, ki bi bile zanje bolj produktivne. Na drugi strani pa naloge pogosto izvirajo iz
elektronske pošte in zato je obravnava elektronske pošte oz. sporočil način za izvedbo nalog
(Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str. 2).
Nadaljnje raziskave so pokazale, da je rešitev, s katero si lahko olajšamo delo in posledično
tudi zmanjšamo stres, da si odmerimo čas, ki ga načrtno porabimo na posamezni aktivnosti.
Pomaga denimo, če preverimo elektronsko pošto na začetku dneva in nato spet opoldne ter
na koncu delovnega dne (če to ni povsem neskladno z našimi delovnimi zadolžitvami).
Podobno npr. za Twitter ali Facebook odmerimo število minut in se odmerjenih minut
držimo. Gloria Mark verjame, da nas prav tehnologija lahko varuje pred motnjami, ki jih
prav ta povzroča: lahko uporabite programe, ki vas spomnijo, da je čas za odmor. Profesor
Levitin nam za izvedbo dolgoročnih projektov priporoča, da na takem projektu delamo
dovolj časa (vsaj 25 minut do dve uri). Če nameravamo na zahtevnem, dolgoročnem
projektu porabiti manj kot 25 minut ali pa med takim delom preklapljamo, se ne bomo mogli
dobro osredotočiti na zahtevno nalogo (Mark, Iqbal, Czerwinski, Johns & Sano, 2016, str.
2).
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8
MEDNARODNE ŠTUDIJE NA PODROČJU VEČOPRAVILNOSTI:
UGOTOVITVE TUJIH RAZISKAV
Številne tuje raziskave, med katerimi je bilo največ izvedenih na različnih ameriških
univerzah pa tudi na univerzah v Veliki Britaniji ter na Nizozemskem, so proučevale različne
učinke na zaposlene pri njihovem delu, in sicer na uspešnost izvajanja nalog
(produktivnost), učinkovitost izvajanja nalog in s tem povezano natančnost pri izvajanju
nalog ter stopnjo pojavljanja napak, pa tudi na čas, ki je potreben, da se posameznik
ponovno osredotoči na opravljanje prvotne naloge, ter čas, ki je potreben za dokončanje
posamezne naloge. Proučevali so tudi vpliv na občutke zaposlenih, in sicer pojav tesnobe,
vznemirjenje, stres. Ugotovitve tujih raziskav bom primerjala z ugotovitvami svoje raziskave
in tako navedla zaključke, ki sledijo iz le-teh.

8.1

POVZETEK
RAZISKAVE:
ORGANIZACIJAH

VEČOPRAVILNO

VEDENJE

V

Raziskava o večopravilnosti v organizacijah, ki so jo izvedli na ameriški šoli za management,
in sicer na ženski Univerzi v Teksasu leta 2014 (Russ & Crews, 2014), je temeljila na opisni
študiji, ki je proučevala vpliv večopravilnosti na uspešnost izvajanja nalog glede na vpliv
neodvisnih spremenljivk, kot so starost, spol, izobrazba, položaj in mandat oz. pravice v
organizaciji ter individualne razlike v osebnosti. Pri raziskavi so se še posebej osredotočili
na organizacijska vprašanja na mikro ravni, kot so osebna produktivnost, sposobnost
kritičnega mišljenja, stres ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, in pa
vprašanja na makro ravni, kot so organizacijska učinkovitost in okretnost ter upravljanje s
človeškimi viri.
Poleg ugotavljanja, ali in v kolikšni meri večopravilnost privede do večje ali zmanjšane
učinkovitosti, so raziskovalci skušali ugotoviti, ali obstajajo različni učinki večopravilnosti
glede na rezultate v organizaciji (npr. zadovoljstvo s plačo, zadovoljstvo pri delu, predanost
zaposlenih) in če obstajajo individualne razlike v osebnosti med zaposlenimi, ki lahko
vplivajo na prizadevanja in dojemanja glede večopravilnosti. Cilj raziskave je bil ugotoviti
vpliv večopravilnosti na produktivnost, pogostost napak, sposobnost kritičnega razmišljanja
in sposobnost koncentracije (Russ & Crews, 2014).
Anketni vprašalnik je bil poslan preko e-pošte 643 podiplomskim študentom in diplomantom
programa Executive MBA ter dodiplomskih poslovnih programov. Udeleženci, ki so bili
izbrani, predstavljajo različne vrste industrij in vključujejo posameznike na vseh ravneh
organizacije. Odgovore so prejeli od 175 oseb, na anketo se je odzvalo 27 odstotkov
anketirancev. Starostna meja anketirancev je bila med 20 in 63 let. Vzorec je sestavljalo 28
moških (16 %) in 132 žensk (75,4 %), prevladovali so zaposleni s polnim delovnim časom.
Vzorec je vseboval zaposlene na vseh ravneh znotraj njihovih organizacij, s 59 udeleženci
na vodstvenih položajih (37,1 %). Večina dela v zdravstveni industriji (25,6 %), sledijo pa
področje izobraževanja (15 %), finančne storitve (13,1 %) ter vladne službe (7,5 %) (Russ
& Crews, 2014).
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Rezultati raziskave so pokazali, da se večopravilnost pogosto pojavlja na delovnem mestu,
kot je bilo pričakovati, vendar pa so predstave zaposlenih o njihovih sposobnostih glede
večopravilnosti v nasprotju z njihovim dejanskim poročanjem. Medtem ko je npr. večina
anketirancev izjavila, da se nekoliko ali zelo strinjajo s tem, da večopravilnost vodi do
povečane produktivnosti in povečane učinkovitosti, pa so tudi poročali, da v povprečju
potrebujejo 9,28 minut, da se ponovno osredotočijo na nalogo, katere opravljanje je bilo
prekinjeno. Tri četrtine vprašanih je navedlo, da opravlja eno nalogo nepretrgoma oz. brez
prekinitve 30 minut ali manj, pri čemer se prekinitve pojavljajo najmanj 16-krat v tipičnem
delovnem dnevu (v povprečju na vsaki dve uri pri osemurnem delavniku) (Russ & Crews,
2014).
Na vprašanje, koliko nalog lahko učinkovito opravijo istočasno, je 126 udeležencev v
raziskavi navedlo dve ali tri naloge; medtem ko jih je 25 odgovorilo, da samo eno nalogo.
Večina vprašanih je tudi izjavila, da je bolje osredotočena, kadar opravlja samo eno nalogo
v danem trenutku, večino pa tudi moti, kadar drugi počnejo več stvari hkrati med sestanki,
in sicer odgovarjajo na elektronsko pošto, pišejo sporočila ali sprejemajo telefonske klice
(Russ & Crews, 2014).
Kar zadeva preobremenjenost pri delu, pa so anketiranci navedli, da se nikoli ali pa zelo
redko ukvarjajo s tem, kako bi zmanjšali motnje – v kolikor bi jim to uspelo, bi lahko
zmanjšali tudi čas, ki ga potrebujejo, da se ponovno osredotočijo na opravljanje naloge, pri
kateri so bili zmoteni. V raziskavi so prišli tudi do ugotovitve, da starejši zaposleni bolje
preusmerjajo pozornost po prekinitvah, in sicer zaradi boljših sposobnosti kognitivne
predelave in prilagoditve zahtevam po pozornosti, pa tudi zaradi prakse, ki jo imajo pri
opravljanju več nalog hkrati (Russ & Crews, 2014).
Prodorne komunikacijske tehnologije, mobilni telefoni, povečujejo našo sposobnost
komuniciranja, vendar pa tudi možnost, da smo neustrezno prekinjeni. 24 % anketirancev
meni, da je potrebno odgovoriti na telefon, ko le-ta zazvoni med sestankom, ter med malico;
22 % anketirancev pa meni, da preveč ljudi poskuša priti do njih, ker vedo, da imajo mobilni
telefon (Russ & Crews, 2014).

8.2

POVZETEK RAZISKAVE: ŽONGLIRANJE
VEČOPRAVILNOSTI NA IZVAJANJE NALOG

NA

ŽICI:

UČINKI

Namen omenjene študije je bil proučiti negativne in pozitivne vplive izvajanja več nalog
hkrati. V omenjeni študiji so raziskovalci razvili teoretični model, ki napoveduje obrnjeno Urazmerje med večopravilnostjo in uspešnostjo. Model je bil zasnovan na podlagi zakona
Yerkes-Dodson, ki pravi, da optimalna stopnja vzburjenja vodi do najboljše izvedbe nalog,
medtem ko zelo nizka ali zelo visoka stopnja vzburjenja vodita do slabe izvedbe nalog, ter
teorije spomin za cilje (angl. memory for goals theory), ki predpostavlja, da mora biti za to,
da ljudje sprožijo opravljanje nove naloge, njen cilj okrepljen v spominu do točke, kjer se
njegova aktivacija dviga nad drugimi cilji (Adler & Benbunan-Fich, 2012).
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Model so testirali z nadzorovanim eksperimentom, in sicer tako, da so uporabili po meri
razvito aplikacijo. Udeleženci so bili naključno dodeljeni bodisi nadzorovanem stanju, kjer
so morali opravljati naloge v zaporedju, ali pa stanju eksperimentiranja, kjer so lahko po
lastni presoji preklapljali med nalogami s klikanjem na karticah. Raziskovalce so zanimale
predvsem samoiniciativne motnje oz. zakaj zaposleni samovoljno preklopijo na drugo
nalogo (Adler & Benbunan-Fich, 2012).
Ugotovitve raziskave, ki so jih ponazorili s krivuljo o obrnjenem U-razmerju, so pokazale,
da se izvedba več nalog najprej izboljšuje zaradi povečane stopnje večopravilnega vedenja
in povečane stopnje vzburjenja, nato pa po doseženi visoki stopnji večopravilnega vedenja
zaradi kognitivne preobremenjenosti pade, posledica pa so motnje med nalogami. Povečana
stopnja vzburjenja je zaradi stalnega preklapljanja oz. spreminjanja ciljev koristna, ker so
tako uporabniki stalno pozorni in se ukvarjajo s svojimi nalogami. Z omenjeno ugotovitvijo
zaključujejo, da zaposleni, ki stalno opravljajo več nalog hkrati, to opravljajo bistveno bolje
kot tisti, ki samo občasno opravljajo več nalog hkrati (Adler & Benbunan-Fich, 2012).
Na splošno rezultati te študije kažejo na to, da je razmerje med večopravilnostjo in
uspešnostjo opravljanja nalog odvisno od meritev, ki se uporabljajo za ocenjevanje
uspešnosti. Če se uspešnost meri s točnostjo rezultatov (učinkovito opravljanje nalog), se
razmerje približuje navzdol nagnjeni oz. padajoči krivulji, pri kateri povečana stopnja
večopravilnosti vodi do netočnih rezultatov, in obratno, kadar uspešnost izvajanja nalog
merimo s produktivnostjo (uspešno opravljanje nalog), pa so različne stopnje
večopravilnosti povezane z obrnjeno U-krivuljo (Adler & Benbunan-Fich, 2012).
Sodelujoči s srednjo stopnjo večopravilne aktivnosti so bili bolj produktivni kot tisti z nižjo
ali višjo stopnjo večopravilne aktivnosti. Višja stopnja večopravilnosti oz. več preklapljanja
med nalogami je škodljiva zaradi težav, povezanih z menjavo v spominu, kar povzroča
motnje med nalogami. Učenje novih informacij oz. reševanje nove naloge zmanjša priklic
starejših podatkov iz spomina, zato prevladujoča nova naloga zavira dokončanje predhodno
načetih nalog (Adler & Benbunan-Fich, 2012).
V raziskavi je sodelovalo 205 oseb, od tega 90 žensk in 115 moških. 102 sodelujočih je
reševalo naloge zaporedoma oz. eno za drugo, 103 sodelujočim pa je bilo dovoljeno, da
preklapljajo med nalogami po lastni volji. Ugotovljeno je bilo, da so sodelujoči, ki so
preklapljali med nalogami, najprej rešili lažje ali krajše naloge, šele nato so prešli na težje.
Tako so tisti, ki so glavno nalogo smatrali za lažjo od ostalih, tudi večkrat preklapljali med
nalogami. Rezultati raziskave so pokazali, da srednja stopnja večopravilnega vedenja
povečuje posameznikovo produktivnost, medtem ko je visoka stopnja večopravilnosti že
škodljiva za točnost rezultatov oz. učinkovitost (Adler & Benbunan-Fich, 2012).

8.3

POVZETEK RAZISKAVE: ČASOVNI DEJAVNIKI UMSKEGA DELA:
UČINKI PREKINJENIH DEJAVNOSTI

Cilj raziskave je bila izvedba dveh eksperimentov, in sicer na Nizozemskem in v Rusiji, z
namenom, da bi ljudje razumeli, kaj se zgodi, ko so zaposleni prekinjeni oz. moteni pri
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svojem delu in kako se z motnjami spopadajo. Zaposleni z ustreznimi delovnimi izkušnjami
so opravljali naloge, pri katerih je bilo zahtevano urejanje teksta v simuliranem pisarniškem
okolju, medtem ko so pogostost in kompleksnost oz. zahtevnost prekinitev prilagodili glede
na zahteve eksperimentov. Sodelujoči v obeh eksperimentih so bili strokovni delavci v
pisarnah (Zijlstra, Roe, Leonora & Krediet, 1999).
V študiji na Nizozemskem je sodelovalo 40 strokovnih tajnic (39 žensk in 1 moški, starih
med 21 in 64 let), zaposlenih na Univerzi v Tilburgu. V eksperimentu, izvedenem v Rusiji,
in sicer na državni Univerzi v Moskvi, je sodelovalo 31 zaposlenih (11 žensk in 20 moških,
starih med 17 in 38 let). Pri obeh eksperimentih so bili udeleženci zaprošeni, da uredijo
tekst z zmerno težavnostjo. Urejanje tekstovne naloge je lahko zmotil telefonski klic
eksperimentatorja, ki je udeležencem naložil, naj izvedejo dodatno nalogo. Dodatne naloge
oz. prekinitvene naloge so bile po stopnji težavnosti razvrščene v enostavnejše in
kompleksnejše oz. zahtevnejše naloge (Zijlstra, Roe, Leonora & Krediet, 1999).
Rezultati so pokazali, da motnje vodijo v spremembo delovne strategije, in sicer se strategija
dela spremeni do te mere, da ne pride do poslabšanja izvedbe glavne naloge. Kvaliteta
izvedbe je prav tako ostala nespremenjena, medtem ko je hitrost izvedbe narasla. Pogostost
motenj ni imela pričakovanih negativnih učinkov na izvedbo. Glede kompleksnosti oz.
zahtevnosti motenj so opazili nasprotujoče si učinke, in sicer se je pri ruskih udeležencih v
raziskavi pokazalo, da se je izvedba nalog v primeru zahtevnejših motenj izboljšala, medtem
ko se je pri nizozemskih udeležencih poslabšala. Lahko da so strokovne tajnice z Nizozemske
izkusile enostavne motnje kot stimulativne in zahtevnejše motnje kot normalno delovno
obremenitev. Ruski udeleženci so enostavne motnje ocenili kot moteče (Zijlstra, Roe,
Leonora & Krediet, 1999).
Pri spopadanju z motnjami so se strokovne tajnice z Nizozemske nagibale k temu, da motnje
preložijo oz. postavijo na stran, medtem ko so strokovne tajnice iz Rusije takoj odreagirale
na motnje. Odločitev o preložitvi oz. postavitvi motenj na stran lahko razumemo kot dejanje,
ki v določenem trenutku ni prioritetno, ampak želi posameznik dokončati določen del naloge,
ki ga je opravljal pred motnjo (Zijlstra, Roe, Leonora & Krediet, 1999).
Rezultati, ki zadevajo psihološko stanje zaposlenih, kažejo na to, da imajo motnje negativen
vpliv na čustveno raven posameznika. Zanimiva je ugotovitev, da je padec pozitivnih čustev
povezan s tem, ali je posameznik moten ali ne. V kolikor je posameznik moten le enkrat, se
to že odraža s padcem pozitivnih čustev, kadar pa je posameznik moten celo trikrat, pa to
ne igra posebne vloge, kar kaže na to, da ni pomembno, kolikokrat je posameznik moten,
ampak je pomembno to, ali je posameznik sploh moten ali ne. Ta ugotovitev pa se lahko
spremeni, kadar frekvenca motenj drastično naraste. Počutje ruskih udeleženk raziskave je
bilo slabše, kadar so se pojavile kompleksnejše motnje, nasprotno pa so pri nizozemskih
udeleženkah malce narasla pozitivna čustva in upadla negativna čustva (Zijlstra, Roe,
Leonora & Krediet, 1999).
Kar zadeva psihofizično stanje, je bilo ugotovljeno, da motnje povzročajo, da zaposleni pri
opravljanju nalog vložijo višjo stopnjo truda – motnje torej povzročijo zahtevo po izrabi
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dodatnih virov. Več truda je torej treba, kadar so motnje pogostejše. Motnje lahko prekinejo
tudi vse večji občutek dolgočasja, kompleksne motnje pa lahko dojemamo kot izziv in zato
vodijo do povečanja pozitivnih čustev in zmanjšanja truda. To potrjuje, da motnje niso
nadloga oz. neprijetnost, ampak jih lahko dojemamo kot vir stimulacije in raztresenosti pod
posebnimi pogoji (Zijlstra, Roe, Leonora & Krediet, 1999).
Glede vloženega truda oz. napora je raziskava pokazala, da je potrebnega več vloženega
truda, kadar frekvenca motenj narašča. Strokovne tajnice z Nizozemske, ki so vajene, da
so pri svojem vsakdanjem delu velikokrat motene, so odreagirale drugače od ruskih tajnic
z Univerze. Nizozemske tajnice menijo, da je delo brez motenj dolgočasno, zahtevnejše
motnje lahko predstavljajo izziv in tako pripeljejo do povečanja pozitivnih čustev ter
zmanjšanja truda (Zijlstra, Roe, Leonora & Krediet, 1999).

8.4

POVZETEK RAZISKAVE: POTREBA PO POZORNOSTI: MERJENJE
UČINKOV PREKINITEV NA IZVAJANJE NALOG, STOPNJO NAPAK IN
ČUSTVENO STANJE

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako izvajanje obrobnih nalog v odnosu do glavne naloge
vpliva na čas, ki je potreben za dokončanje nalog, stopnjo napak in čustveno stanje
zaposlenih (nejevolja, jeza, zaskrbljenost, tesnoba). V raziskavi je sodelovalo 20 žensk in
30 moških, starih med 18 in 40 let, dodiplomski in podiplomski študentje ter zaposleni
administrativni delavci. Vsi so imeli najmanj eno leto računalniških izkušenj (Bailey &
Konstan, 2006).
Rezultati so pokazali, da je prekinitev izvajanja glavne naloge z dodatno zahtevo po izvedbi
obrobne naloge povzročilo, da so sodelujoči v raziskavi za dokončanje nalog porabili od 3 %
do 27 % več časa. Medtem ko je slabša oz. počasnejša izvedba večinoma naraščala zaradi
težje glavne naloge, pa po drugi strani ni bila odvisna od kategorije oz. zahtevnosti obrobne
naloge. Slabše oz. počasnejše izvajanje nalog je naraslo zaradi tega, ker so sodelujoči
potrebovali več časa, da so se ponovno osredotočili na naloge, ki so zahtevale več miselne
pozornosti v času, ko so bili prekinjeni (Bailey & Konstan, 2006).
Obrobne naloge so bile izvedene 15 % hitreje v času, ko je bila prekinjena izvedba glavne
naloge. Učinkovitejšo izvedbo so pripisali povečani motivaciji sodelujočih v raziskavi, ki so
se želeli spet osredotočiti na prekinjeno glavno nalogo in jo kar se da hitro dokončati.
Kategorija oz. zahtevnost glavne naloge ni vplivala na dokončanje obrobnih nalog. Ti
rezultati so pokazali, da so sodelujoči začeli reševati nove naloge veliko lažje kot pa takrat,
ko so se morali spet osredotočiti na dokončanje že prekinjene naloge. Predstavitev obrobnih
nalog med izvajanjem glavne naloge sprva ni povzročilo dodatnih napak pri izvedbi glavne
naloge, ampak so se napake pričele pojavljati s periodičnimi prekinitvami glavne naloge, in
sicer so prekinitve povzročile, da so sodelujoči naredili okrog dvakrat več napak (Bailey &
Konstan, 2006).
Kar zadeva čustveno stanje, pa je bilo ugotovljeno, da je prekinitev izvajanja glavne naloge
s predstavitvijo obrobnih nalog povzročilo od 31 % do 106 % več nejevolje med
51

sodelujočimi v raziskavi, kot pa če bi bile dodatne obrobne naloge predstavljene med
izvajanjem le-teh. Bolj ko je bila zahtevna glavna naloga, več jeze je to povzročilo med
sodelujočimi, kadar so bili zmoteni oz. prekinjeni. Čas, v katerem so morali sodelujoči
dokončati izvedbo obrobnih nalog, je prav tako povzročil nejevoljo. Ko so obrobne naloge
prekinile izvedbo glavne naloge, so sodelujoči občutili za 64 % več nejevolje v odnosu glede
na izvajanje glavne naloge ter okoli 60 % več nejevolje v odnosu glede na izvajanje obrobne
naloge. Prav tako so sodelujoči občutili dvakraten porast tesnobe, ko so obrobne naloge
prekinile izvajanje glavne naloge (Bailey & Konstan, 2006).
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9
EMPIRIČNI
DEL:
ANALIZA
IN
INTERPERETACIJA
REZULTATOV RAZISKAVE O STALIŠČIH ADMINISTRATIVNEGA
OSEBJA DO VEČOPRAVILNOSTI V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI
Cilj raziskave je predstavitev mnenj oz. odgovorov zaposlenih na vprašanje, kakšen je odnos
oz. kakšna so stališča zaposlenih, natančneje nepedagoških delavcev na visokošolskih
zavodih do večopravilnosti pri delu. Odgovore sem pridobila s pomočjo anketnega
vprašalnika, ki sem ga sestavila sama, pri sestavljanju vprašanj pa sem se oprla na tuje
raziskave o večopravilnosti na delovnem mestu.
Anketo sem izvedla s pomočjo spletne aplikacije 1KA (EnKlikAnketa), ki je bila anketirancem
na voljo mesec dni pozimi 2015. Povezavo do anketnega vprašalnika sem poslala 350-im
zaposlenim nepedagoškim delavcem po elektronski pošti, in sicer na vse fakultete Univerze
v Ljubljani, prav tako pa tudi na vse fakultete Univerze Mariboru in Univerze na Primorskem.
Na anketo je kliknilo 156 oseb, v celoti jo je izpolnilo 74 oseb, 63 žensk (85 %) in 11
moških (15 %).
Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi del se nanaša na demografske
značilnosti anketirancev (spol, starost, izobrazba, delovno mesto zaposlenega na
fakulteti), drugi del pa je sestavljen iz 22 vprašanj, ki se nanašajo na zahteve delovnega
mesta in na večopravilnost pri delu. V zadnjem, 22. vprašanju sem od anketirancev
želela pridobiti še njihovo mnenje o večopravilnosti na delovnem mestu.
V raziskavi je sodelovala večina povabljenih administrativnih delavcev fakultet slovenskih
univerz, presenetil pa me je odgovor treh fakultet, ki zaradi domnevne preobremenjenosti
strokovnih delavcev niso bili pripravljeni sodelovati oz. izpolniti anketnega vprašalnika. V
nadaljevanju sem podrobno predstavila odgovore sodelujočih oz. anketirancev v raziskavi.
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9.1

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI UDELEŽENCEV RAZISKAVE
Grafikon 1: Spol anketirancev

Moški
15%

Ženske
85%

Vir: lasten
Grafikon 2: Starost anketirancev

13%

3%
41%
od 26 do 35
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43%

nad 56

Vir: lasten
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Grafikon 3: Delovna mesta udeleženih administrativnih delavcev v raziskavi
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Grafikon 4: Stopnja izobrazbe udeležencev v raziskavi
58%

20%

18%

4%
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(1. bol. stopnja)
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Vir: lasten

9.2

ANALIZA ODGOVOROV O STALIŠČIH DO VEČOPRAVILNOSTI
UDELEŽENCEV RAZISKAVE
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Grafikon 5: Pogostost opravljanja več nalog hkrati v kratkem času
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Grafikon 6: Pogostost opravljanja ene naloge naenkrat
46%

23%
15%

14%
3%

Nikoli
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Vir: lasten
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Pogosto
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Grafikon 7: Način opravljanja več nalog hkrati
57%

22%

18%
4%

Zaporedno

Preklapljanje

Istočasno

Drugo

Vir: lasten
57 % anketirancev se loti opravljanja več nalog hkrati s preklapljanjem z ene naloge na
drugo, 22 % jih naloge opravlja zaporedno, kar pomeni, da najprej dokončajo eno nalogo
in se šele nato lotijo druge naloge. 18 % vprašanih trdi, da naloge opravljajo sočasno, 4 %
vprašanih pa pravi, da naloge načeloma opravljajo zaporedno, izjemo naredijo v primeru,
če k njim pride stranka. Takrat nemudoma prekinejo trenutno delo in se povsem posvetijo
stranki. 4 % vprašanih kombinira metodi dela preklapljanje in zaporedno opravljanje nalog,
4 % anketirancev pa se loti opravljanja nalog glede na prioritetni vrstni red nalog, tj. glede
na nujnost oz. urgentnost posamezne naloge (glej grafikon 7).
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Grafikon 8: Odziv na motnje pri delu
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Vir: lasten
Grafikon 9: Soočanje z motnjami pri delu
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Vir: lasten
Motnje pri delu, kot so sodelavci, stranke, telefonski klici, elektronska pošta, za 38 %
vprašanih pomenijo stres, medtem ko 23 % vprašanim ne predstavljajo nič posebnega. Za
19 % anketirancev motnje delujejo stimulacijsko oz. motivacijsko, za 14 % udeleženih v
anketi so motnje pri njihovem delu kot nekaj zanimivega oz. razburljivega, 7 %
anketirancev pa se zaradi motenj pri delu počuti ogrožene (glej grafikon 9).
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Grafikon 10: Stopnja stresa ob soočanju z motnjami pri delu
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Grafikon 11: Pogostost pojavljanja stresa ob opravljanju več nalog hkrati
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Grafikon 12: Učinkovitost opravljanja nalog pod časovnim pritiskom
70%

18%
0%

Popolnoma
neučinkovit

8%

4%

Neučinkovit

Enako učinkovit
kot brez
časovnega pritiska

Učinkovit

Zelo učinkovit

Vir: lasten
Grafikon 13: Ocena vpliva časovnega pritiska na spremembo učinkovitosti pri
delu
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Moja učinkovitost pada

Ni časa za kontrolo
izdelka - pogostejše
pojavljanje napak

Vir: lasten
Pri odgovorih na vprašanje, ali prihaja do sprememb v učinkovitosti pri delu pod časovnim
pritiskom, je 16 % anketirancev odgovorilo, da se njihova učinkovitost ne spreminja, enak
odstotek vprašanih je odgovorilo, da njihova učinkovitost ob tem pada; 15 % vprašanih
navaja, da njihova učinkovitost ob časovnem pritisku narašča, več kot polovica vprašanih
oz. 53 % pa je mnenja, da ob opravljanju dela pod časovnim pritiskom nimajo časa za
kontrolo končnega izdelka, kar lahko pomeni pogostejše pojavljanje napak pri delu (glej
grafikon 13).
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Grafikon 14: Strategija pristopa k delu
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Vir: lasten
42 % sodelujočih v raziskavi navaja, da se pri opravljanju dela raje osredotočijo samo na
eno nalogo kot pa na opravljanje več nalog hkrati; 36 % vprašanih pa navaja, da v
opravljanju več nalog hkrati vidijo izziv. Le-tem je delo in osredotočenost na eno nalogo
hkrati dolgočasno in nezanimivo. 22 % anketirancev raje opravlja več nalog hkrati, ker
menijo, da bodo tako prihranili svoj čas oz. naredili več (glej grafikon 14).

Grafikon 15: Preklapljanje med delovnimi nalogami
57%

24%
15%
3%
Zelo težko

1%
Težko

Srednje

Lahko

Zelo lahko

Vir: lasten
Na vprašanje, kako se anketiranci soočajo s preklapljanjem med vse bolj zahtevnimi
nalogami, je 57 % izbralo odgovor srednje, kar pomeni, da jim preklapljanje ni niti težko in
niti ne lahko. 24 % navaja, da se s preklapljanjem med bolj in manj zahtevnimi nalogami
težje soočajo; 15 % vprašanih se s preklapljanjem med nalogami z različno stopnjo
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težavnosti sooča lahko, medtem ko se 3 % vprašanih s tem zelo težko sooča, 1 % pa jih
ocenjuje, da se s tem zelo lahko sooča (glej grafikon 15).

Grafikon 16: Vpliv večopravilnosti na omejenost zaposlenega pri delu

Da
31%
Ne
69%

Vir: lasten
69 % anketirancev se ne strinja s trditvijo, da se ljudje ob opravljanju več nalog hkrati
počutijo manj omejene, 31 % anketirancev pa se s to trditvijo strinja (glej grafikon 16).
Grafikon 17: Vpliv večopravilnosti na odločanje zaposlenega
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Vir: lasten
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Grafikon 18: Dolgoročno večopravilnost pri delu vpliva na višjo učinkovitost
delavca
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Vir: lasten
Grafikon 19: Uspešnost in natančnost pri opravljanju več nalog hkrati
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Grafikon 20: Sposobnost opravljanja več nalog hkrati
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Vir: lasten
Grafikon 21: Vzrok opravljanja več nalog hkrati
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Grafikon 22: Poslušanje glasbe pri delu
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Grafikon 23: Brskanje po spletu med opravljanjem nalog
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Vir: lasten
Med opravljanjem delovnih nalog 54 % anketirancev občasno brska po spletu, 39 %
anketirancev pravi, da nikoli ne brska po spletu med opravljanjem delovnih nalog, 7 %
anketirancev pa med opravljanjem delovnih nalog vedno brska po spletu. Sodelujoči v
spletni raziskavi internet uporabljajo za pomoč pri delu, nekateri imajo celo nastavljene
stalne strani, ki so v tesni povezavi s področjem njihovega dela. To pomeni, da internet
koristijo za pomoč pri delu in ne za druge, za delo morda celo moteče dejavnosti (glej
grafikon 23).
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Grafikon 24: Uporaba interneta med opravljanjem nalog
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Vir: lasten
Na vprašanje, koliko spletnih strani imate med delom običajno odprtih, je 47 %
anketirancev odgovorilo, da imajo med delom odprte največ tri strani, 30 % jih pravi, da
med delom ne uporabljajo interneta, 12 % anketirancev ima med delom odprtih največ pet
strani, 11 % anketirancev pa ocenjuje, da imajo med delom odprtih več kot 6 spletnih strani
(glej grafikon 24).
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Grafikon 25: Pogosti vzroki za prekinitev dela
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Na vprašanje, katere so tiste naloge, zaradi katerih ste pri delu največkrat moteni, je 32 %
anketirancev odgovorilo, da so to naloge, povezane s prošnjami študentov, sledijo naloge,
povezane s prošnjami profesorjev (19 %) ter naloge, povezane z zahtevami nadrejenega
(19 %), 15 % vprašanih navaja, da so to naloge, ki jih morajo opraviti zaradi zahtev vodstva
fakultete, 11 % vprašanih pravi, da so to naloge, ki jih morajo opraviti zaradi zahtev
strokovnih služb fakultete. Le 4 % anketirancev navaja, da so pri delu največkrat moteni
zaradi nalog, ki jih opravijo zaradi lastne organizacije dela (glej grafikon 25).
UGOTAVLJANJE RAZLIK GLEDE NA DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI UDELEŽENCEV
RAZISKAVE
UGOTAVLJANJE RAZLIK GLEDE NA SPOL
Najprej sem ugotavljala, ali se odgovori udeležencev raziskave statistično pomembno
razlikujejo glede na spol. Ugotovljena je bila statistično pomembno razlika na dveh
zastavljenih vprašanjih, in sicer: 1. Ali med izvajanjem delovnih nalog brskate po internetu?
2. Koliko internetnih strani imate med delom običajno odprtih?
Moški udeleženci raziskave dosegajo statistično pomembno višji rezultat na obeh
vprašanjih, kar pomeni, da med delovnim časom pogosteje brskajo po spletu v primerjavi
z ženskami vključenimi v raziskavo, pri tem pa imajo odprtih tudi več spletnih strani (4 - 5).
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Tabela 1
Primerjava samoocen na vprašalniku glede na spol udeležencev (N = 74).
T-test
Spol

N

M

SD

Ali med izvajanjem delovnih nalog
brskate po internetu?

Ženske

63

1,60

0,56

Moški

11

2,09

0,70

Koliko internetnih strani imate med
delom običajno odprtih?

Ženske

63

1,90

0,84

Moški

11

2,82

1,08

t

df

p

-2,59

72

0,12

-3,20

72

0,00

Opomba: M = Aritmetična sredina, SD = standardna deviacija, t = vrednost t-testa, df =
stopnja svobode, p = statistična pomembnost.
UGOTAVLJANJE RAZLIK GLEDE NA STAROST UDELEŽENCEV
Udeležence raziskave sem glede na njihovo starost smiselno razvrstila v 4 skupine, in sicer
sem v prvo vključila udeležence do vključno 35 let, v drugo udeležence od 36 do 45 let, v
tretjo udeležence od 46 do 55 let in v četrto udeležence nad 56 let.
Statistično pomembnih razlike glede na opredeljene starostne skupine udeležencev ni bilo
ugotovljenih.
UGOTAVLJANJE RAZLIK GLEDE NA IZOBRAZBO UDELEŽENCEV
Statistično pomembnih razlik glede na izobrazbo udeležencev ni bilo ugotovljenih.
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POVEZANOST MED MERJENIMI SPREMENLJIVKAMI
Tabela 2
Povezanost med merjenimi spremenljivkami (Pearsonov p).
Kako pogosto se
znajdete v situaciji, ko
morate v kratkem času
opraviti več nalog
hkrati?
6. Ocenite vašo stopnjo stresa (na 5-stopenjski lestvici, pri čemer 1
pomeni nič nisem pod stresom, 5 popolnoma sem pod stresom), ko
,259*
delate več stvari hkrati.
7. Ocenite pogostost vašega stresa (na 5-stopenjski lestvici, pri
čemer 1 pomeni nikoli nisem pod stresom, 5 vedno sem pod stresom),
,356**
ko delate več stvari hkrati.
8. V času vse večjih delovnih zahtev in časovnih omejitev oz. pritiskov,
smo prisiljeni opraviti več nalog v zelo kratkem času. Ocenite vašo
,244*
učinkovitost pri opravljanju nalog pod časovnim pritiskom (1 –
popolnoma neučinkovit, 5 – zelo učinkovit).
Opomba: * korelacije so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** korelacije so
statistično pomembne na nivoju p < 0,01.
Pogostejša večopravilnost pri delu se statistično pomembno povezuje z višjo stopnjo stresa
ob tem in tudi s pogostejšo zaznavo le tega. Zaznava učinkovitosti pri delu pa se statistično
pomembno povezuje z večopravilnostjo pri delu, kar pomeni, da se udeleženci raziskave, ki
pogosteje opravljajo več nalog hkrati, pri tem počutijo tudi bolj učinkoviti.

9.3

MNENJA ANKETIRANCEV O VEČOPRAVILNOSTI PRI DELU

Udeležencem v raziskavi sem ob koncu ankete ponudila možnost, da podajo svoje mnenje
o večopravilnosti pri delu. V nadaljevanju bom njihove komentarje, predloge in razmišljanja
podrobneje predstavila.
Anketiranci navajajo, da jim večopravilnost pri delu ne predstavlja težav, vendar ocenjujejo,
da je dobrodošlo, če jim po končani dodatni, novi nalogi ostane dovolj časa, da svoje delo
preverijo in odpravijo morebitne nastale napake. Ključna pri dodeljevanju novih nalog se
jim zdi tudi pravična delitev dela med zaposlenimi, kar pomeni enakomerno razporeditev
dela med vse zaposlene v določeni strokovni službi.
Nekateri so mnenja, da v primeru, ko je večopravilnost premišljena in sistemsko vgrajena
v opis delovnih nalog posameznega delovnega mesta, to pomeni razbitje monotonosti dela
in tako vodi v večjo učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Tako so prepričani, da
motivacijsko usmerjena večopravilnost zaposlenim prinaša pozitivne posledice, npr.
preprečuje monotonijo, dolgočasje pri delu, dviguje motivacijo zaposlenih, delo naredi bolj
zanimivo, dviguje zadovoljstvo zaposlenih. V primeru slabe organiziranosti večopravilnosti,
npr. večopravilnost kot posledica pomanjkanja zaposlenih, nepremišljene odločitve
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vodstvenih delavcev ali lovljenja časovnih rokov ipd., zaposleni občuti negotovost,
predvsem glede končne kakovosti opravljenega dela, kar zvišuje njegov stres, nelagodje,
žalost, nemoč. Poslušanje glasbe med opravljanjem več nalog hkrati je očitno moteče, saj
je 38% sodelujočih v raziskavi odgovorilo, da med opravljanjem nalog samo občasno
posluša glasbo, odstotek več, se pravi 39% pa pravi, da med delom nikoli ne poslušajo
glasbe. Samo 23% jih med opravljanjem nalog vedno posluša glasbo.
Težavo večopravilnosti zaposleni vidijo predvsem v prevelikem obsegu dela oz. prevelikem
številu raznolikih nalog. Menijo, da je večopravilnost motivacijska, če je delo omejeno na
nekaj različnih nalog, če pa je nalog preveč in se pri vseh zahteva lovljenje časovnih
omejitev, je delo brez napak nemogoče opraviti. Posledično zaposleni doživljajo stres ob
opravljanju dela, njihovo zadovoljstvo in motivacija za delo pa sta manjši.
Težava večopravilnosti je tudi posledica prejemanja nalog različnih oseb oz. nivojev
(vodstvo pogosto ni obveščeno o zahtevah nadrejenih strokovnih služb, profesorjev,
študentov). Stalno obveščanje in opozarjanje vodstva o tem pa je neproduktivno in samo
zavlačuje izpolnitev delovnih nalog zaposlenih v administraciji.
Večopravilnost postane problem, ko zaradi številnih nalog, ki znajo biti v javnem sektorju
izrazito nesmiselne, delavec ostaja na delovnem mestu izven svojega delovnega časa, med
vikendi in prazniki, poleg tega pa ugotavlja, da se mu kopičijo nezaključena dela in naloge,
npr. neurejeni kupi papirja, nezaključene naloge, ki se jih je delavec lotil z namenom
racionalizacije ali izboljšanja kakovosti dela. Vse to zaposlenega frustrira, demotivira,
zmanjšuje njegovo angažiranost na delovnem mestu, znižuje kakovost življenja itd.
Anketiranci ocenjujejo, da je večopravilnost dandanes nuja, da se jim zdi v zmerni meri celo
ustrezna in primerna, kot motečo, stresno in nezaželeno pa jo vidijo predvsem pri delu pod
časovnim pritiskom. V tem primeru jo vidijo tudi kot razlog za pojav manj kakovostnejšega
opravljanja dela, npr. napake pri delu. Sprejemljiva se jim torej zdi do te mere, ko s seboj
ne prinaša visoke stopnje stresa in od delavca ne zahteva podaljšanja njegovega delovnega
časa ali dela od doma.
Pomembno vlogo pri sprejetju večopravilnosti ima motiviranje, ki ga je zaposleni deležen
od vodilnih. Pri tem zaposleni izpostavljajo predvsem dosedanje negativne izkušnje, pri
svojem delu se denimo pogosto srečujejo z nadrejenimi, ki ob dodeljevanju novih nalog
pogosto razvrednotijo časovno in strokovno komponento njihovega dela, npr.: »Vi boste to
zlahka zmogli, v nekaj minutah boste opraviti to nalogo, saj tako delo pa res ne vzame več
kot nekaj minut vašega časa ipd.«, kljub temu da je vsebinsko gledano delo zahtevno in je
za njegovo izpolnitev potrebnih vsaj nekaj ur dela. S takim odnosom nadrejenih so delavci
demotivirani in se počutijo razvrednotene.
Zaposleni večopravilnost tolerirajo in razumejo v obdobjih povečane dejavnosti, delovne
obremenjenosti administrativnih služb na začetku študijskega leta, konec koledarskega leta
ipd. Žal pa je tendenca zmanjševanja števila zaposlenih in posledično večjega obsega dela
na enega zaposlenega pripeljala do obratne situacije, kar pomeni, da je zaradi prevelikega
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obsega dela, nerealno postavljenih časovnih rokov, upoštevanja novih zakonskih določil in
druge birokracije itd. večopravilnost zaposlenega nujna.
Ocenjujejo, da možnosti za spremembe trenutnega položaja žal ni. Glede na to, da njihovo
delovno mesto obsega vedno večje število delovnih nalog, se jim zdi, da se bo od njih
zahtevala še višja stopnja večopravilnosti. Zaradi obsega dela in vedno novih nalog, s
katerimi se pri delu srečujejo, pričakujejo, da bo pri njihovem delu opravljanje več nalog
hkrati postala stalnica.
Sodelujoči v spletni raziskavi so prepričani, da bi bilo delo najbolje in najhitreje opravljeno,
če se nad njimi ne bi vršil časovni pritisk pri delu. Poleg tega pa naj bi bile situacije, ko mora
delavec opraviti več del naenkrat, izjema in ne pravilo. Možnosti za izboljšavo tako vidijo
predvsem v tem, da bi ne bilo časovnih pritiskov za oddajo dokumentov, obrazcev, npr.
poročil, če pa brez teh ne gre, bi bilo dobro, da se ti lahko malce prilagodijo, npr. v primeru,
ko zaposleni upravičeno ne morejo ugoditi razpisnim pogojem pravočasno, lahko prosijo za
podaljšanje roka oddaje ter s tem ne posegajo v krajšanje svojega prostega časa.

9.4

PREVERJANJE ZASTAVLJENIH HIPOTEZ

V nalogi sem postavila pet hipotez, ki sem jih preverjala s pomočjo metode anketiranja
zaposlenega administrativnega osebja na fakultetah Univerze v Ljubljani, fakultetah
Univerze v Mariboru in fakultetah Univerze na Primorskem.

H1: Pogostejša večopravilnost pri delu se statično pomembno povezuje z
zaznavo stresa pri delu.
Hipotezo 1 smo potrdili –pogostejše opravljanje več nalog hkrati se statistično pomembno
povezuje z zaznano stresnostjo pri delu sodelujočih v raziskavi. Stres pri delu pogosteje
doživljajo tisti, ki se tudi pogosteje soočajo z večopravilnostjo pri delu.

H2: Pogostejša večopravilnost pri delu se povezuje z višjim občutenjem
učinkovitosti pri delu.
Hipotezo 2 smo potrdili – udeleženci raziskave, ki so pogosteje izpostavljeni večopravilnosti
pri delu, ocenjujejo, da so tudi bolj učinkoviti.

H3: Prisotnost večopravilnosti pri delu ima statično pomemben vpliv na zaznano
učinkovitost zaposlenega
Hipotezo 3 smo zavrnili – večopravilnost pri delu nima statistično pomembnega vpliva na
zaznano učinkovitost sodelujočih v raziskavi.

H4: Impulzivni uslužbenci se hitro odzovejo na dražljaje iz okolja, zato med
opravljanjem svojega dela raje preklapljajo z ene naloge na drugo, kot pa da bi
vztrajali pri dokončanju ene naloge in šele nato prešli na drugo.
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Pri preverjanju četrte hipoteze smo ugotovili, da se kar 91 % anketirancev hitro odzove v
situacijah, ko morajo nenadoma preklopiti iz opravljanja ene naloge na drugo. To pomeni,
da so zaposleni v večopravilnem okolju nagnjeni k impulzivnemu delovanju. Velikokrat se
namreč znajdejo v situacijah, ko so postavljeni pred dejstvo, v trenutku morajo opraviti
nalogo in tako brez premisleka odložiti opravljanje trenutne oz. prvotne naloge, dejavnosti.
Impulzivnost ali težnja po hitrem odzivu je lastnost, ki je značilna za ljudi, ki delujejo,
opravljajo naloge v večopravilnih okoljih. Kadar impulzivni ljudje začutijo težnjo po preklopu
opravljanja prve naloge na drugo, je pričakovati, da bodo to tudi naredili. V nasprotju z
njimi pa bodo zaposleni, ki so manj nagnjeni k impulzivnemu vedenju, ohranili svoj delovni
fokus, tj. obstali na nalogi, ki jo opravljajo, ter šele ob dokončanju le-te preklopili na novo
nalogo. Glede na dobljene rezultate smo četrto hipotezo potrdili.

H5: Osebe, ki se ocenjujejo višje na dimenziji odprtosti do raznolikega dela,
dosegajo tudi statistično pomembno višji rezultat na dimenziji večopravilnosti
Hipotezo 5 smo potrdili - osebe, ki preferirajo večopravilnost se statistično pomembno višje
ocenjujejo na dimenzijah učinkovitosti. Večopravilnost si pogosteje izbirajo sami, saj jim
takšno delo ustreza; ob takem delu pa doživljajo statistično pomembno nižji rezultat na
dimenziji stresa.
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PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI

Raziskava o večopravilnosti v javni upravi je pokazala, da so stališča zaposlenih do
večopravilnosti pomemben del delovnega vsakdana in da v Sloveniji tej temi do sedaj še
nismo namenili dovolj pozornosti, čeprav je iz dneva v dan na delovnih mestih vse bolj
prisotna. Stres, ki ga doživljajo zaposleni zaradi preobremenjenosti, je posledica čedalje
večjega števila nalog, ki zaradi nezaposlovanja novih delavcev in neenakomerne
porazdelitve dela med zaposlenimi v določeni strokovni službi obremenijo enega
zaposlenega. Pri tem je pomembno, da vodje služb z motiviranjem zaposlenih in
zaznavanjem problemov poskrbijo za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu.
Vodje bi morali poznati delo svojih podrejenih, gledati pa bi morali tudi na to, da zaposlenim
pri čedalje večji večopravilnosti po nepotrebnem ne nalagajo dodatnega dela. Število nalog,
ki jih zaposleni lahko hkrati oz. v danem trenutku učinkovito opravljajo, je glede na raziskave
dve do tri naloge, ki so si po zahtevnosti podobne – seveda pa pri tem obstaja možnost, da
se pojavijo minimalne napake. Pri dodajanju še dodatnih nalog oz. več zahtevnejših nalog
pa se lahko pojavi problem osredotočenosti oz. zmožnosti učinkovitega opravljanja nalog.
V raziskavi, ki sem jo s pomočjo anketnega vprašalnika izvedla med zaposlenimi
nepedagoškimi delavci na fakultetah po Sloveniji, sem prišla do zanimivih odgovorov glede
večopravilnosti, kjer so si anketiranci enotni glede tega, da opravljanje več nalog hkrati pod
časovnim pritiskom znatno povečuje možnost pojavljanja napak, saj zaradi kratkih časovnih
rokov za oddajo končnega izdelka ni časa za ponovno kontrolo že opravljenega dela. V takih
primerih bi bilo zato smiselno, če je to seveda mogoče, da bi se časovni roki za oddajo
končnih izdelkov podaljšali ter s tem zmanjšali možnost pojavljanja napak, zaposlenim pa
omogočili manj stresno delo. Poleg tega zaposlenim ne bi bilo treba odnašati dela domov.
Negativen vpliv na delo v večopravilnih okoljih imajo tudi motnje, ki so z razvojem
informacijsko-komunikacijske tehnologije stalnica delovnega vsakdana. Tako kot je v tujini
ponekod že postala praksa, pa bi bilo tudi pri nas smiselno, da bi organizacije uvedle
usposabljanja za zaposlene za področje večopravilnosti.
Pri preverjanju hipotez, ki sem si jih zastavila, sem ugotovila, da zaposlenim kljub temu, da
morajo zaradi vse večjih delovnih zahtev in nezaposlovanja novih delavcev pogosto opraviti
več nalog hkrati, njihova učinkovitost ne pada; nasprotno pa udeleženci raziskave, ki so
pogosteje izpostavljeni večopravilnosti pri delu, ocenjujejo, da so tudi bolj učinkoviti.
Izkušnje in sposobnosti zaposlenih, ter zavedanje, da bo število nalog v prihodnosti še
naraslo, pripomorejo k temu, da lažje preklapljajo med več nalogami, pa tudi njihova
sposobnost osredotočanja na več nalog hkrati postane s prakso boljša. Ovira, ki zmanjšuje
kakovost opravljenega dela, so prekratki časovni roki za dokončanje zastavljenih nalog, kar
posledično povečuje pojavljanje napak, saj po opravljenih nalogah ni časa za ponovno
kontrolo izdelka. Prav tako pa časovni pritiski povečujejo stopnjo stresa med zaposlenimi,
kar negativno vpliva na počutje in zdravje delavcev.
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Na splošno se zaposleni hitro odzovejo na motnje iz okolice in nimajo težav, ko morajo
nenadoma preklopiti na drugo nalogo, čeprav bi si večina želela v določenem trenutku
opravljati samo eno nalogo, saj motivacija za ponovno opravljanje oz. dokončanje prvotne
naloge hitro upada. S prakso postanemo bolj odporni oz. manj občutljivi na motnje iz
okolice, prav tako pa tudi urimo naše možgane oz. sposobnost koncentracije, lažje pa tudi
preklapljamo med bolj zahtevnimi nalogami, skratka s prakso smo lahko učinkovitejši.
Menim, da je vsakodnevna večopravilnost zaradi vse večjega obsega nalog, ki obremenijo
enega zaposlenega, vse bolj stresna, kar vodi k slabemu počutju na delovnem mestu ter k
zdravstvenim težavam zaposlenih. Vodje bi morali stremeti k temu, da bi se naloge bolj
enakomerno porazdelile med vse zaposlene – s tem bi razbremenili posameznike ter tako
zmanjšali možnost pojavljanja napak, pa tudi kakovost opravljenega dela bi bila večja.

74

11

ZAKLJUČEK

Magistrsko delo v teoretičnem delu obravnava temeljne značilnosti večopravilnosti na osnovi
predhodnih raziskav tujih avtorjev, in sicer razlaga definicije pojma večopravilnosti tako, kot
jo vidijo različni avtorji, povzema pa, da je skupna komponenta vseh definicij o
večopravilnosti preklapljanje med več nalogami v relativno kratkem časovnem
obdobju. Pri tem je poudarjen tudi časovni pritisk, pod katerim zaposleni opravljajo več
nalog hkrati, saj je izpolnitev nalog vezana na določen časovni rok in pa stopnjo
negotovosti glede tega, kdaj bo zopet treba preklapljati med nalogami.
V uvodnem delu naloge sem podala razlago z namenom in cilji. Pri analizi predhodnih
raziskav tujih avtorjev sem pridobila odgovore, kaj je bilo na podlagi teh raziskav že
preverjeno in do kakšnih rezultatov so prišli.
Raziskovalci so ugotovili, da je polihronost ali nagnjenost k večopravilnosti lastnost
oz. prepričanje posameznika, da je tovrstni način dela najboljši za uspešno opravljeno delo.
Ljudje, ki so nagnjeni k večopravilnosti, so po naravi umirjeni v stresnih situacijah ter
fleksibilni, kar pomeni, da so v vsakem trenutku pripravljeni preklopiti na naslednjo nalogo,
zato dobro delujejo v večopravilnih okoljih. Nasprotno pa so raziskovalci ljudi, ki ne marajo
opravljati več nalog hkrati oz. se raje osredotočijo samo na eno nalogo, imenovali
monohroni.
Skozi čas so se razvile različne teorije o večopravilnosti, in sicer teorija samoregulacije,
ki pojasnjuje, kako posameznik izrablja svoje omejene vire – energijo, čas in pozornost.
Ljudje se namreč razlikujejo po obsegu virov, ki jih imajo na voljo, da se zavestno vključijo
v predelavo virov, ter po stopnji, do katere učinkovito izrabljajo svoje vire. Kako uspešno
bo posameznik izkoristil svoje vire, pa je odvisno od ciljev, ki si jih je zastavil.
Teorija samoregulacije spremlja posameznikovo vedenje glede odzivanja na vplive iz okolja
ter njegovo samokontrolo glede uresničitve posameznih ciljev. Poraba virov za dosego oz.
izpolnitev cilja ene naloge povzroči, da ostane manj virov za izpolnitev ostalih nalog. Ko pa
so viri popolnoma izčrpani, lahko pride do samoregulativnega neuspeha.
Razlike med posamezniki lahko vidimo tudi v tem, kako reagirajo na motnje iz okolja. Za
nekatere je preklapljanje med različnimi nalogami motivacijsko in vznemirljivo, za druge pa
stresno, prenaporno – počutijo se ogroženi in izčrpani. Na uspešno izvajanje nalog vplivajo
tako kognitivni kot nekognitivni dejavniki. Med kognitivnimi dejavniki sta pomembna
delovni spomin in zaznavna hitrost.

Delovni spomin naj bi predvidel, kako dobro so informacije o določenih prednostnih nalogah
šifrirane in shranjene, medtem ko se naloge izvajajo. Je pomemben proces za razlago in
usmerjanje pri sprejemanju odločitev in vedenju. Zaznavna hitrost je psihomotorični
dejavnik, ki naj bi predvidel, kako hitro lahko ljudje preklapljajo med nalogami in kako hitro
lahko prepoznajo, da je neka druga naloga postala pomembnejša oz. prednostna.
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Med nekognitivnimi dejavniki, ki so pozitivno povezani z večopravilnostjo na delovnem
mestu, so pomembni ekstravertnost, prijetnost in odprtost za nove izkušnje.
Nekognitivni dejavniki, ki pa so negativno povezani z večopravilnostjo, pa so anksioznost,
nevroticizem, vestnost.
Ljudje, ki so ekstravertni, iščejo socialne povezave na delovnem mestu: so zelo aktivni,
odprti do drugih in lažje prenašajo motnje iz okolice. Niso toliko pod stresom zaradi časovnih
rokov kot ostali, zato so bolj nagnjeni k večopravilnosti.

Prijetnost je osebnostna lastnost, ki jo zaznamujejo prilagodljivost oz. fleksibilnost, strpnost
in kooperativnost. Raziskave so pokazale, da je prijetnost povezana z zadovoljstvom pri
delu, ter z nagnjenostjo k večopravilnosti. Ljudje, ki so odprti za nove izkušnje, so
radovedni, ustvarjalni in se znajo prilagoditi na spremembe, zato tudi nimajo težav z
delovanjem v večopravilnih okoljih.
Značilnost nevroticizma je negativen vpliv, zato so ljudje z nizko stopnjo čustvene stabilnosti
ali nevroticizmom negotovi, pogosto jih spremlja anksioznost. Za učinkovito izvajanje nalog
v večopravilnih okoljih je pomembno ostati miren in biti sposoben nadzirati tesnobo, ki se
proizvaja zaradi potrebe po preklopu na druge naloge, zato ljudje, ki so anksiozni, ne morejo
učinkovito delovati v večopravilnih okoljih.

Pozornost je pomemben dejavnik pri opravljanju več nalog hkrati. Je proces selekcioniranja
in izgube informacij, pri čemer je selekcioniranje potrebno zaradi omejene kapacitete
našega kognitivnega sistema. Raziskave so pokazale tesno povezavo med posameznikovo
kapaciteto delovnega pomnilnika in njihovo zmožnost nadziranja informacij iz okolja, ki jih
lahko selektivno povečajo ali prezrejo. Slab delovni spomin vpliva na pozornost, in sicer
tako, da lahko še naprej omeji kapaciteto delovnega spomina.
Pri primerjavi rezultatov mednarodnih študij in pa raziskave, ki sem jo s pomočjo anketnega
vprašalnika izvedla med zaposlenim administrativnim osebjem na različnih fakultetah po
Sloveniji, se je pokazalo, da so ugotovitve podobne, in sicer odgovori kažejo na to, da
zaposleni pogosto preklapljajo z ene naloge na drugo, čeprav bi se pri opravljanju dela raje
osredotočili samo na eno nalogo. Opravljanje več nalog hkrati pa po drugi strani razbije
monotonost dela, na zaposlenega deluje stimulacijsko, prinaša določeno stopnjo vzburjenja,
zaradi katere je zaposleni stalno pozoren in se hitro odzove na nove motnje iz okolice.
Preveč preklapljanja je lahko škodljivo zaradi težav, povezanih z menjavo v spominu, zato
lahko povzroči negativne učinke in pa motnje med nalogami. Zaposleni pri opravljanju več
nalog hkrati občutijo srednjo mero stresa, preklapljanje med vse bolj zahtevnimi nalogami
pa jim ni niti težko niti lahko.
V empiričnem delu sem z anketnim vprašalnikom pridobila odgovore zaposlenih na
vprašanja o težavah, s katerimi se srečujejo pri opravljanju več nalog hkrati, njihova stališča
glede večopravilnosti v visokošolskih zavodih, ter kako zaznavajo svojo učinkovitost pri
opravljanju več nalog hkrati. Ključne ugotovitve oz. problemi, s katerimi se soočajo
anketiranci, nastajajo zaradi prevelikega obsega oz. prevelikega števila raznolikih nalog, ki
76

zaradi nezaposlovanja novih delavcev ali neenakomerne razporeditve dela zaposlenim v
določeni strokovni službi, obremenijo enega zaposlenega, ki zaradi lovljenja kratkih
časovnih rokov ne more kvalitetno opraviti vseh zadanih nalog – posledica so napake, saj
zaradi pomanjkanja časa zaposleni ne more še enkrat pregledati že opravljene naloge.
Zaradi kratkih časovnih rokov zaposleni delo tudi večkrat odnašajo domov. V prispevku k
znanosti in stroki sem strnila ugotovitve zaposlenih glede večopravilnosti na njihovih
delovnih mestih.
Z anketnim vprašalnikom sem preverjala pet zastavljenih hipotez, in sicer me je pri prvi
zanimalo, ali se pogostejša večopravilnost povezuje z zaznavo stresa pri delu. Hipotezo sem
potrdila, saj stres pri delu pogosteje doživljajo tisti, ki se tudi pogosteje soočajo z
večopravilnostjo pri delu.
Pri drugi hipotezi sem ugotavljala, ali se pogostejša večopravilnost pri delu povezuje z višjim
občutenjem učinkovitosti pri delu. Hipotezo sem potrdila, saj udeleženci raziskave, ki so
pogosteje izpostavljeni večopravilnosti pri delu, ocenjujejo, da so tudi bolj učinkoviti.
Pri tretji hipotezi sem preverjala ali ima prisotnost večopravilnosti pri delu pomemben vpliv
na zaznano učinkovitost zaposlenega. Hipotezo sem zavrnila, saj sama prisotnost
večopravilnosti pri delu nima pomembnega vpliva na zaznano učinkovitost sodelujočih v
raziskavi.
Pri četrti hipotezi me je zanimalo, kakšna je odzivnost zaposlenih, ko morajo v dani situaciji
nenadoma preklopiti z ene naloge na drugo oz. ali zaposleni delujejo impulzivno v
večopravilnem okolju. Hipotezo sem potrdila, saj se glede na odgovore sodelujočih v
raziskavi, kar 90 % vprašanih hitro odzove, ko je potrebno nenadoma in brez premisleka
prekiniti opravljanje trenutne naloge in preklopiti na drugo nalogo.
Pri peti hipotezi sem ugotavljala ali osebe, ki se ocenjujejo višje na dimenziji odprtosti do
raznolikega dela, dosegajo tudi pomembno višji rezultat na dimenziji večopravilnosti.
Hipotezo sem potrdila, saj se osebe, ki preferirajo večopravilnost, višje ocenjujejo na
dimenzijah učinkovitosti. Večopravilnost si pogosteje izbirajo sami, saj jim takšno delo
ustreza; ob takem delu pa doživljajo statistično pomembno nižji rezultat na dimenziji stresa.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni,
pred vami je vprašalnik o večopravilnosti v javni upravi, ki sem ga sestavila za potrebe
magistrske naloge.
Namen vprašalnika je pridobiti odgovore, kako se zaposleni v javni upravi soočajo z
večopravilnostjo, kakšna so njihova stališča do večopravilnosti, kakšna je
njihova učinkovitost, ko morajo pod pritiskom opravljati več nalog hkrati, ter kako se
individualne osebnostne značilnosti kažejo v odnosu do večopravilnosti.
Rezultati ankete bodo anonimni. Vaši odgovori bodo zelo dobrodošli, ker v Sloveniji
praktično ni nobene tovrstne raziskave, in bodo uporabljeni izključno v študijske
namene.
Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem
ankete. Hvala za vaš čas. Mateja Robida

DEMOGRAFSKI PODATKI

1. Trenutno delovno mesto:
____________________

2. Spol:


ženski



moški

3. Starost: prosim, vpišite koliko ste stari (npr. 40)
____________________
4. Izobrazba:
85



Višja strokovna



Visoka strokovna



Univerzitetna



Specializacija/magisterij/doktorat

ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

5. Kako pogosto se znajdete v situaciji, ko morate v kratkem času opraviti več nalog
hkrati?


Nikoli



Redko



Včasih



Pogosto



Vedno

6. Kako pogosto lahko opravljate le eno nalogo?


Nikoli



Redko



Včasih



Pogosto



Vedno

7. Kadar se od vas zahteva, da v določenem trenutku opravite več nalog hkrati, se tega
lotite tako, da:


Opravljate naloge zaporedno – ko dokončate eno nalogo, preklopite na
drugo nalogo
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Preklapljate z ene naloge na drugo



Poskušate opraviti dve nalogi hkrati oz. istočasno



Drugo

8. Kako bi opisali vašo osebnostno lastnost?


Se hitro odzovete v situaciji, ko bi morali nenadoma preklopiti na neko drugo
nalogo



Ostanete osredotočeni na nalogo, ki ste jo opravljali pred zahtevo po
preklopitvi na drugo nalogo

9. V situaciji, ko opravljate določeno nalogo in ste pri tem večkrat moteni (s strani
sodelavcev, strank, telefonov, e-pošte, idr.), ter morate nenadoma preklopiti na
drugo nalogo, je to za vas:


Zanimivo in razburljivo



Stimulacijsko oz. motivacijsko



Se počutite ogroženo



Ste pod stresom



Nič posebnega

10. Ocenite vašo stopnjo stresa (na 5-stopenjski lestvici, pri čemer 1 pomeni nič nisem
pod stresom, 5 popolnoma sem pod stresom), ko delate več stvari hkrati.


1



2



3



4
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11. Ocenite pogostost vašega stresa (na 5-stopenjski lestvici, pri čemer 1 pomeni nikoli
nisem pod stresom, 5 vedno sem pod stresom), ko delate več stvari hkrati.


1



2



3



4



5

12. V času vse večjih delovnih zahtev in časovnih omejitev oz. pritiskov, smo prisiljeni
opraviti več nalog v zelo kratkem času. Ocenite vašo učinkovitost pri opravljanju
nalog pod časovnim pritiskom:


Popolnoma neučinkovit



Neučinkovit



Enako kot brez časovnega pritiska



Učinkovit



Zelo učinkovit

13. Ali prihaja do sprememb v učinkovitosti pri delu pod časovnim pritiskom?


Ne prihaja



Moja učinkovitost narašča



Moja učinkovitost pada



Učinkovitost ni toliko problem, kot je problem to, da zaradi vse večjih
obremenitev ni časa za kontrolo izdelka, kar se kaže v pogostejšem
pojavljanju napak

14. Katera trditev velja za vas?
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Raje opravljam več nalog hkrati, ker menim, da bom tako prihranil čas oz.
naredil več



Raje opravljam več nalog hkrati, ker v tem vidim izziv, saj mi je delo samo
na enem projektu dolgočasno in nezanimivo



Ne maram opravljati več nalog istočasno, ker raje usmerim pozornost samo
na eno nalogo in ker nočem, da me pri tem motijo

15. Pri zahtevnejših nalogah potrebujete večjo mero pozornosti. Kako se soočate s
preklapljanjem med vse bolj zahtevnimi nalogami?


Zelo težko



Težko



Srednje



Lahko



Zelo lahko

ALI SE S TRDITVAMI STRINJATE?

16. Ljudje se pri opravljanju več nalog hkrati počutijo manj omejeni:


DA



NE

17. Ljudje so pri opravljanju več nalog hkrati bolj odločni, kot pa če bi opravljali samo
eno nalogo:


DA



NE

18. Pri opravljanju več nalog hkrati, lahko s prakso postanem bolj učinkovit:
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DA



NE

19. Menim, da je mogoče uspešno in brez napak reševati več zahtevnih nalog hkrati:


DA



NE



DA, vendar se ni mogoče izogniti napakam.

VAŠE STALIŠČE DO VEČOPRAVILNOSTI

20. Ali lahko delate več stvari hkrati?


Nikoli



Občasno



Vedno

21. Zakaj delate več stvari hkrati?


Ker tako hitreje opravim več stvari oz. nalog



Ker je osredotočanje na samo eno nalogo dolgočasno



Ker me zlahka kaj zmoti oz. pritegne mojo pozornost



Ker moram (po nalogu šefa, zaradi časovnega roka, ni drugega, ki bi to delo
lahko opravil)
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22. Ali med izvajanjem delovnih nalog poslušate glasbo?


Nikoli



Občasno



Vedno

23. Ali med izvajanjem delovnih nalog brskate po internetu?


Nikoli



Občasno



Vedno

24. Koliko internetnih strani imate med delom običajno odprtih?
Nobene
Od ene do tri strani
Od štiri do pet strani
Več kot šest strani
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25. Katere so naloge, zaradi katerih ste pri delu največkrat moteni:


Naloge, ki jih morate opraviti zaradi prošenj s strani študentov



Naloge, ki jih morate opraviti zaradi prošenj s strani profesorjev



Naloge, ki jih morate opraviti zaradi zahtev s strani vašega nadrejenega



Naloge, ki jih morate opraviti zaradi zahtev s strani vodstva fakultete



Naloge, ki jih morate opraviti zaradi zahtev s strani strokovnih služb



Naloge, ki jih opravite zaradi lastne organizacije dela



Drugo

26. Vesela bom, če lahko napišete še vaše mnenje o večopravilnosti na delovnem mestu.
Vam je to všeč, ali vidite kakšne možnosti za spremembo?
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