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POVZETEK
Slogi vodenja se skozi zgodovino spreminjajo, razvijajo in dopolnjujejo. Vedno bolj se v
ospredje postavljata vodja in pravi način vodenja. Dokazano je, da ima vodja največ
vpliva pri vodenju, organiziranju in motiviranju tima. Vodja mora skrbeti za pravilno
komunikacijo, sprejeti prave cilje, upoštevati želje in interese zaposlenih, usmerjen mora
biti tako na naloge kot na zaposlene ter pri svojem delu uporabljati čustva in razum. Le s
pravilno obliko vodenja bodo zaposleni delali dobro in bodo pri svojem delu zadovoljni,
rezultati pa se bodo pokazali tako, da bodo podjetja dosegala zastavljene cilje.
V svojem diplomskem delu sem v teoretičnem delu naloge opisala vodenje, lastnosti
dobrega vodje, sloge vodenja, dejavnike zadovoljstva zaposlenih in pomen čustvene
inteligence pri vodenju. V empiričnem delu sem naredila raziskavo o zadovoljstvu
zaposlenih, prikazala rezultate in preverila hipoteze.
Ključne besede: vodja, vodenje, slog vodenja, zaposleni, zadovoljstvo zaposlenih
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SUMMARY
THE INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLES ON EMPLOYEE SATISFACTION
The leadership style has changed, developed and complete through history. Leader and
his right way of leading is more and more in the foreground. It has been proven that
leader has the most influence on leading, organizing and motivating the team. The leader
needs to take care about the proper communication, take the right goals, take in account
the wishes and interests of the employees, focused on the tasks and also on the
employees and in his work use the emotions and intellect. Only with the right way of
leading the employees will work well and will be satisfied and the company results will be
shown in the way that the will achieve the defined goals.
In the theoretical part of my diploma work I have described the leadership, characteristics
of good leaders, leadership styles, the factors of employee satisfaction and the
importance of emotional intelligence in managing. In the empirical part of diploma work I
have conducted a survey about employee satisfaction, shown the results and verified the
hypothesis.
Key words: leader, leadership, leadership style, employees, employee satisfaction
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1 UVOD
Ideja mojega diplomskega dela je bila prisotna ves čas študija, saj sem ob študiju delala kot
študentka v podjetju na različnih oddelkih. Tako sem imela priložnost delati z različnimi ljudmi
in na drugačne načine, saj sem imela vodje z različnimi lastnostmi in značilnostmi. Kako naj
delujejo in kakšni naj bodo vodje, da bodo zaposleni delali dobro in bodo zadovoljni? Kaj je
tisto, kar vpliva na zadovoljstvo posameznika? Ali je to dobra komunikacija vodje, morda
motivacija zaposlenih ali celo dober in spoštljiv odnos vodje z zaposlenimi?
Številni avtorji z različnimi teorijami poskušajo razložiti, kaj je tisto, kar vpliva na zadovoljstvo
zaposlenih. Organizacija kot medsebojno omrežje sodelavcev ne bo uspešna in odlična, če
delavci ne bodo delovali enotno. Vse bolj se zato v ospredje postavlja ravnanje z ljudmi pri
delu. Mesto in vloga vodje s tem postajata vedno zahtevnejša in kompleksnejša. Vodja mora
imeti določene lastnosti in značilnosti, da lahko govorimo o dobrem delovnem okolju in
posledično zadovoljnih zaposlenih.
Organizacije oziroma njihovi vodilni morajo zato skrbeti, da na ustrezen način vzpodbudijo
zaposlene, da prizadevno delajo tisto, kar se od njih pričakuje, in tako dosegajo
organizacijske ter hkrati tudi svoje cilje. Rezultat takega ravnanja z zaposlenimi so visoko
motivirani in zadovoljni delavci. Zadovoljstvo zaposlenih je zato pomembno povsod oziroma
na vseh področjih dela, saj lahko organizacije le z njimi uspešno dosegajo zastavljene
kratkoročne, predvsem pa dolgoročne cilje, zaradi katerih pravzaprav obstajajo.
Namen in cilj diplomskega dela je predstaviti vpliv slogov vodenja na zadovoljstvo zaposlenih.
Na podlagi pregleda različnih teoretičnih prispevkov o zadovoljstvu in vodenju bom
predstavila kompleksnost problema vodenja v sodobnih organizacijah in njegov pomen pri
zadovoljstvu zaposlenih.
Glavni cilj diplomskega dela je povezati teoretična izhodišča s praktičnim primerom. V ta
namen bom naredila raziskavo, s katero bom poskušala ugotoviti, kako vodje s svojim slogom
vodenja in načinom dela vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Rezultate bom pridobila s
pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga bom pripravila na podlagi predelane literature.
Cilj je pridobiti objektivno sliko vpliva slogov vodenja na zadovoljstvo zaposlenih in na podlagi
pridobljenih podatkov potrditi ali zavreči postavljene hipoteze.
V svoji diplomski nalogi izhajam iz treh predpostavk, ki jih želim potrditi ali ovreči z analizo
virov in raziskavo.
-

H1. Zaposleni so najbolj zadovoljni z demokratičnim načinom vodenja.
H2. Čustvena inteligenca je pri vodji pomembnejša od delovnih izkušenj.
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-

H3. Visoko izobražen vodja je pri svojem delu enako usmerjen k delovnim ciljem
k odnosu z ljudmi.

kot

V prvem, teoretičnem delu diplomskega dela bom uporabila opisno oziroma deskriptivno
metodo ter komparativno oziroma primerjalno metodo, s katerima si bom pomagala pri
podajanju informacij in podatkov oziroma opisovanju in primerjavi splošnih teorij ter
proučevanju obstoječe literature različnih avtorjev in njihovih ugotovitev. V drugem,
empiričnem oziroma analitičnem delu, kjer bom naredila raziskavo, pa bom uporabila metodo
pisnega anketiranja na podlagi zaprtega tipa vprašalnika in metodo kompilacije oziroma
povzemanja, in sicer pri povzemanju zaključkov oziroma ugotovitev.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Obsega sedem poglavij, ki
so razdeljena na podpoglavja. Pri teoretičnem delu je uporabljen deskriptivni pristop.
Prvo in sedmo poglavje sta uvod in zaključek diplomskega dela. V uvodu so opredeljeni
nameni in cilji diplomske naloge ter navedene uporabljene metode. V zaključku pa so povzete
ugotovitve, ki so rezultat izdelave diplomske naloge.
Drugo poglavje obsega pojma vodenje in vodja ter njune značilnosti.
Tretje poglavje je namenjeno teorijam in slogom vodenja. V tem poglavju so predstavljene
tudi znane teorije vodenja.
Četrto poglavje obsega zadovoljstvo zaposlenih in dejavnike, ki vplivajo na to.
Peto poglavje obsega vodenje in čustvovanje, čustveno inteligenco ter opisuje, kaj so čustva.
Šesto poglavje je namenjeno praktičnemu delu. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil
posredovan zaposlenim, so predstavljeni rezultati ankete, pri tem pa je bil uporabljen
računalniški program excel.
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2 VODENJE
2.1 POJMOVANJE VODENJA
V literaturi najdemo različna pojmovanja vodenja. Vodenje se spreminja in zdi se, da se bo
tudi v prihodnosti.
Vodenje je ožji pojem od managementa, je njegova funkcija, ki jo lahko splošno
interpretiramo kot usmerjanje sodelavcev z vplivanjem na njihovo obnašanje ter interakcijo v
skupini in med skupinami za doseganje in uresničitev ciljev. Pri natančni obrazložitvi procesa
vodenja lahko ugotovimo, da je vodenje kot proces usmerjanje sodelavcev k postavljenim
ciljem (Kovač, 2004, str. 17).
»Vodenje je proces vplivanja na delovanje posameznika ali skupine za doseganje ciljev v dani
situaciji.« (Možina, 2000, str. 7)
Hersey in Blanchard trdita, da management kot vodenje obstaja zato, da zagotavlja cilje
organizacije, medtem ko je vodenje vpliv na posameznika ali skupino ne glede na razlog.
Organizacijske cilje tako dosegamo s pomočjo ljudi, zaposlenih v organizaciji. Vodenje
uporabimo za označitev določenih aktivnosti vodstvenih in vodilnih oseb ter njihovega dela
(Možina, 2000, str. 12).
Da pri vodenju govorimo o ustvarjalnosti, spremembi, viziji, dinamičnosti in pripravljenosti na
tveganje, pa navaja Hočevar (2003, str. 148).
Lipičnik poudarja (1998, str. 312), da je vodenje del managementa, sestavljajo pa ga
načrtovanje, organiziranje, vodenje in ocenjevanje. Vsi pojmi so med seboj zelo povezani.
Vodenje je težje ovrednotiti kot dobiček, ker so njegove sestavine »mehke« stvari, kot so
ideje, vrednote, energija, pripadnost podjetju, navdušenost, vizija in skrb za druge. Vendar so
ravno te sestavine zaslužne, da je tržna vrednost uspešnega podjetja večja. Strategija
podjetja bi bila brez vodij, ki uresničujejo zastavljene strateške cilje, le mrtev list papirja.
Vodenje in strategija sta tako tesno povezana in ravno vodje so tisti, ki jih oblikujejo in
določajo. Za vsemi procesi in pristopi stojijo ljudje in vodje so tisti, ki določajo, kaj mora biti
narejeno, ustvarjajo organizacijsko kulturo, procese in pravila. Oblikujejo in uporabljajo
različne vrste tehnike managementa in zaposlujejo nove sodelavce. Ključna naloga vodij je
tako usmeriti zaposlene v pravo smer, jih navdušiti in motivirati za doseganje ciljev, jih
spodbujati in jim pomagati pri njihovih prizadevanjih (Hočevar et al, 2003, str. 124).
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2.2 PROCES VODENJA
Vodenje je proces, v katerem enakovredno sodelujejo vodja, sledilci in okoliščine, za
uspešnost procesa vodenja pa je potrebna skupna usklajenost.
Na proces vodenja vplivajo (Hočevar et al, 2003, str. 131):
Vodja:
•
•
•
•

osebnostne poteze
vrednote
motivacija
vedenje

Sledilci:
•
•
•
•
•
•
•

vrednote
izkušnje
osebne poteze
obnašanje
kohezivnost
enotnost skupine
norme skupine

Okoliščine:
•
•
•
•

zunanje okolje
organizacijska klima
kultura
značilnosti naloge

Naloga vodje je, da usklajuje navedene stvari v smiselno produktivno celoto ter da poskuša
doseči sinergijo učinkov med posameznikom, skupino in dejavniki okolja (Možina et al, 2002,
str. 500):
•
•

•

Vodja: glavna naloga je zagotoviti uspešno izvajanje nalog, ustvarjati dobre odnose
in prevzemati celotno odgovornost za sprejete cilje.
Skupina: lahko prevladuje harmonično stanje, visoka motiviranost za delo in
medsebojno sodelovanje, lahko pa v skupini vlada ravno obratno, in sicer neenotnost,
nasprotovanje in napetost.
Posameznik: ima neka pričakovanja o organizaciji, delu in plačilu, vendar so lahko ta
v nasprotju s skupino ali celo s cilji vodje.
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•
•
•
•

Struktura: centraliziran in decentraliziran sistem, organizacija ima tako lahko več
ravni vodenja ali pa je brez hierarhije.
Tehnologija: tehnologije so tržno določene glede programov in postopkov ali pa
dopuščajo svobodo.
Delo, naloge: delovni postopki in naloge so lahko točno predpisani, lahko pa
dopuščajo svobodo izbire.
Kultura, ozračje: določen vzorec življenja, vrednotenja in počutja kot rezultat
tradicije, kar vpliva na ljudi in delo.

2.3 VRSTE VODENJA
Obstajajo štiri glavni načini vodenja: direktivni, bodrilni, inštruktivni slog ter delegiranje
(Blanchard et al, 1995, str. 115):

•

Direktivni slog vodenja: vodja daje jasna navodila, podrejene poučuje in jih nadzoruje.
Zaposlenega spremlja pri delu in napredku. Primeren je v situacijah, ko se mora vodja
hitro odločiti in se ukvarja s še neizkušenimi zaposlenimi.

•

Inštruktivni slog vodenja: slog, pri katerem vodja daje navodila in nadzoruje izpeljavo
nalog ter spodbuja napredek. Primeren je za situacije, ko je podrejeni razočaran nad
svojim poslom, ker se zdi naloga pretežka ali ker nagrada, ki sledi, ni enakovredna
trudu, ki ga zaposleni vloži.

•

Bodrilni slog vodenja: vodja sodeluje s podrejenimi, jih podpira pri izvedbi nalog in
skupaj z njimi sprejema odločitve. Vodja nudi tudi veliko podpore, spodbude in
pohvale, podrejenega posluša in ga sprejema kot kompetentnega.

•

Delegiranje: slog, kjer vodja odgovornost za odločitve ter reševanje težav prenaša na
podrejenega, saj ima podrejeni v tem primeru veliko znanja in izkušenj. Podrejeni
vodji samo poroča o svojem delu. Primeren je za vrhunske delavce, ki jim ne
primanjkuje sposobnosti in zavzetosti ter ne potrebujejo nadzora in pohval.
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2.4 ZNAČILNOSTI VODJE
Pomembne značilnosti vodij so (Račnik, 2010, str. 18):
-

-

-

-

-

Samoobvladovanje: če vodja zna obvladati sebe, bo lahko obvladal tudi druge.
Disciplina in obvladovanje vedenjskih vzorcev predvsem v stresnih in konfliktnih
situacijah se najprej začneta pri vodji.
Občutek za pravičnost je zelo pomembna značilnost, saj lahko le s pravičnostjo
vodja daje jasna pravila in doslednost pri njihovem izvajanju.
Vodja mora biti pri svojih odločitvah tudi suveren, saj je nujno, da se usposobi za
hitro sprejemanje odločitev, predvsem pa, da razume vizijo, poslanstvo in cilje
organizacije. Šele potem se lahko glede procedur in vlog posameznikov odloča hitro in
učinkovito.
Sposobnost načrtovanja je ključna za vodje, saj je doseganje ciljev in rezultatov le
posledica načrtovanega delovanja. Vodji mora biti zato zelo jasno, kaj je cilj tima,
koliko časa ima za to, kako bodo to dosegli in kakšne vloge imajo pri tem posamezni
člani.
Optimizem je zelo pomemben, saj razpoloženje zelo vpliva na motivacijo, rezultate in
odnose v timu.
Simpatija in razumevanje sta pomembni vezi med vodjo in sodelavci, saj ljudem
veliko pomeni, da ima vodja razumevanje za njihove probleme in da jih razume.
Kakovosten vodja zna prevzemati polno odgovornost za rezultate svojega tima, tudi
za napake in pomanjkljivosti. Vodja zaupa naloge svojim podrejenim in je odgovoren
za to, da jih dodeli le tistim, ki so za to usposobljeni.
Sodelovanje je tudi pomembno, saj je za novejše generacije značilno, da vedno bolj
poudarjajo mehke veščine vodenja, podrejeni vodjo tako sprejmejo z večjo simpatijo
in iskrenim spoštovanjem.

Gabrijelčič (1995, str. 134) trdi, da mora imeti vodja določene značilnosti in lastnosti, da
lahko govorimo o ugodnem delovnem vzdušju. Te so:
•

•

•

Spodbujanje sodelavcev: vodja mora sodelavce spodbujati k predvidenim in vedno
boljšim dosežkom. S svojimi sodelavci se pogovori in jim vliva nov pogum, če se
pojavijo težave.
Doslednost pri izvajanju nalog: pri vseh sodelavcih mora vodja uporabiti enaka
merila. Če se kriteriji prehitro menjajo, vodja izgubi ugled, kar pa ima zelo slabe
posledice za skupinsko delo.
Poštenost do sebe in sodelavcev: pri izvajanju splošnih moralnih pravil morajo biti
vodje samokritični in samodisciplinirani najprej do sebe in šele nato do drugih. Napako
pri obravnavanju sodelavcev je treba takoj odpraviti, kajti krivica boli in lahko povzroči
trenja v skupini.
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•
•

•

Pozornost do sodelavcev: vodja mora biti do vseh kulturen in prijazen, nikakor pa
ne sme biti nesramen, ciničen in vzvišen.
Razvojna naravnanost: vodja mora biti iniciator novih procesov in mora biti
seznanjen z novimi trendi. S poznavanjem novosti nastopa med sodelavci kot učitelj in
je tako mlajšim sodelavcem mentor pri dodatnem izobraževanju.
Poudarjanje moči znanja in ne hierarhične moči: vodja avtoritete ne črpa iz
svojega položaja, ampak iz praktičnega in teoretičnega znanja ter moralnega ugleda.

Univerzalno pozitivne lastnosti vodij so med drugim (Hočevar, 2003, str. 135):

-

Integriteta: je ključnega pomena za uspeh vodje, saj mu bodo sodelavci sledili le, če
je vreden zaupanja in kredibilen.
Vizionarstvo: usmerjenost v prihodnost je pomembna, zato mora biti vodja sposoben
usmeriti sodelavce v pravo smer.
Sposobnost navdušenja in motiviranja: sodelavci bodo vodji sledili, če bo ta
dinamičen, pozitiven in spodbujajoč ter jih bo tako vedno znal prepričati in navdušiti.
Managerske kompetence: sposobnost konstruktivnega reševanja problemov in
umetnost prilagajanja.

Maxwell ugotavlja, da imajo dobri vodje naslednje lastnosti (2009, str. 89):

-

prilagodljivost: hiter odziv na spremembe
dovzetnost: razumevanje pravih problemov
perspektivnost: videnje daleč pred seboj
komunikativnost: povezovanje na vseh ravneh organizacije
uslužnost: narediti, kar je treba
zrelost: postavitev ekipe pred vodjo
vzdržljivost: vzdržljivost na dolgo obdobje
iznajdljivost: vedno najdejo kreativne rešitve
zanesljivost: na vodjo se lahko zanesemo

Grubiša (2001, str. 155) navaja, da je dober vodja neopazen, a vedno na voljo, ko ljudje
začutijo, da potrebujejo pomoč. Z zgledom kaže pot, daje motivacijo in nudi pomoč ter delo
opravlja z ljubeznijo. Ljudem kaže smisel dela, ki ni le rezultat, ampak radost, le tako lahko
tudi drugi vzljubijo svoje delo. Predvsem pa ima vodja sposobnost pomagati ljudem pri
reševanju njihovih težav.
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Da je zaupanje treba zgraditi in ga vzdrževati, pa je treba upoštevati pet načinov, to je
poštenost, odprta komunikacija o viziji in vrednostih, spoštovanje uslužbencev kot
enakovrednih, osredotočenost na skupne cilje in opraviti pravo stvar, ne glede na osebno
tveganje (Maxwell, 2009, str. 138).

Tabela 1: Univerzalne lastnosti vodje

Univerzalno pozitivne
lastnosti vodje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zanesljiv
Pravičen
Pošten
Usmerjen v
prihodnost
Planira vnaprej
Pozitiven
Dinamičen
Gradi zaupanje
Motivirajoč
Inteligenten
Odločen
Dober pogajalec
Konstruktiven
reševalec
problemov
Administrativno
sposoben
Komunikativen
Koordinator
Oblikovalec timov
Usmerjen v
odličnost

Univerzalno negativne
lastnosti vodje
•
•
•
•
•
•
•

Samotar
Nedružaben
Nesodelujoč
Razdražljiv
Egocentričen
Neizprosen
Diktatorski

Vir: Hočevar (2003, str. 136)
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Lastnosti vodje, ki so
ponekod pozitivne, ponekod
pa negativne
• Ambiciozen
• Sočuten
• Dominanten
• Neodvisen
• Izmikajoč
• Individualist
• Logičen
• Intuitiven
• Urejen
• Izzivalen
• Pripravljen tvegati
• Mikromanager
• Občutljiv
• Požrtvovalen
• Se izogiba konfliktu
• Previden
• Eliten
• Formalen
• Vladar

3 TEORIJE IN SLOGI VODENJA
Slog vodenja se nanaša na določen vzorec, ki ga vodja uporablja, ko dela z ljudmi. Lipičnik
navaja nekaj najpogostejših slogov vodenja (1998, str. 314):
1. Birokratski slog vodenja je zadržano vodenje. Od sodelavcev se pričakuje strogo
spoštovanje predpisanih pravil in postopkov dela, vodja je v tem primeru trden in
natančen in želi biti vzor sodelavcem.
2. Razvijalski slog vodenja želi spodbuditi samostojnost pri delu, vodja pa pri tem
slogu spodbuja, posluša, vzdržuje telesno kondicijo, sodelavce razume, jih podpira in
jim tudi zaupa.
3. Dobrohotni avtokratski slog vodenja je usmerjen k nalogam, vendar ni pretirano
strog. Vodja je v tem primeru odločen, delaven ter usmerjen k čim boljšim
proizvodnim rezultatom, te pa zahteva tudi od sodelavcev.
4. Izvrševalski slog vodenja poskuša izrabiti vse skupinske človeške zmožnosti. Vodja
uporablja skupinsko delo pri odločanju, spodbuja sodelavce k večji učinkovitosti ter jih
prepričuje, da se sami zavežejo k doseganju ciljev.
5. Dezerterski slog vodenja je manj uspešna zvrst vodenja. Ob upoštevanju vseh
predpisov sodelavci dosegajo le minimalne rezultate in si ne prizadevajo, da bi
dosegali boljše. Vodja ni ustvarjalen, ni komunikativen in ovira druge v ustvarjalnosti.
6. Misijonarski slog vodenja je manj ugoden socialno usmerjen slog vodenja, vodja
je prijazen, prisrčen, ljubezniv, izogiba se konfliktu, ne daje navodil za delo, delovni
rezultati pa ga ne zanimajo preveč.
7. Avtokratski slog vodenja: pri tem slogu vodja kot avtokrat odloča sam o vsem in
od drugih zahteva pokorščino. Komunikacija poteka samo navzdol, z ljudmi se ne
posvetuje, sodelavci pa se ga navadno bojijo.
8. Kompromisarski slog vodenja ni najuspešnejši slog vodenja, saj vodjo
zaznamujejo omahljivost, sprejemanje nedoločenih kompromisarskih rešitev in
dvoličnost. S takim načinom pri sodelavcih nima velikega zaupanja.

Dimovski (2005, str. 225) poudarja, da slog vodenja ni odvisen samo od načina obnašanja
vodje, ampak tudi od situacije. Vodje naj bi se tako razlikovali po dveh skrajnih dimenzijah:
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-

Dimenzija »dela« razlaga sodelavcem, zakaj je neko delo treba narediti in do kdaj,
vodje vplivajo na njih tako, da se le-ti osredotočijo na delo.
Dimenzija »ljudi« pa je poudarek na vrednotah, odnosih med ljudmi, pripravljanje
pogojev za prijetnejše delo in zmanjševanje napetosti.

Sloge vodenja tako razdeli v dve skupini, strukturni in vzajemni slogi ter participtivni in
avtokratski slogi. Pri strukturnem slogu vodja organizira delo, definira vloge, komunikacijske
poti in obveznosti podrejenih. Slog vključuje premisleke, zaupanje, prijateljstvo, podporo,
toplino in spoštovanje, zaposleni so zadovoljni, vendar je vpliv na doseganje ciljev
nekonsistenten. Probleme delijo z zaposlenimi, skupaj iščejo rešitve in tako zaposleni lažje
dosegajo cilje. Medtem ko avtokratski slog vodenja zaznamuje vodja, ki odloča o vsem sam in
od zaposlenih zahteva pokorščino.

3.1 KLASIČNA TEORIJA VODENJA
Max Weber, sociolog, filozof in politik, v svojih raziskovanjih uporablja idealne oblike vodenja
za primerjavo s preučevanimi slogi vodenja v praksi. Po Webru so idealne oblike slogov
vodenja (Staehle v Kovač, str. 23, 1999, 335):
-

-

-

-

Patriarhalni slog vodenja, kjer je avtoriteta družinskega očeta (patriarha) sprejeta s
strani članov družine in je tako vzor za vodstveni slog v manjših družinskih podjetjih.
Od podrejenih se pričakuje lojalnost, zahvala, zvestoba in poslušnost, moč patriarha
pa izhaja iz pozicije položaja.
Karizmatični slog vodenja, kjer moč voditelja izhaja iz njegovih posebnih osebnih
značilnosti. V kriznih situacijah imajo karizmatični vodje posebno mesto, saj sta v
ospredju upanje in vera v rešitve zapletenih situacij, in se vedno opirajo na svoje
osebnostne lastnosti.
Avtokratični slog vodenja je povezan z velikimi organizacijami, kjer izvajanje procesa
poteka preko hierarhične strukture in linijskega sistema. Pri tem slogu vodenja pa
med vodjo in vodenimi ne obstaja neposredni osebni kontakt.
Birokratski slog vodenja predstavljajo formalizacijski elementi organizacije, ki
poglabljajo neosebno povezavo med vodjem in vodenimi. V ospredju je moč
birokratskih procedur, ki oblikujejo sistem legitimitete, ki je spoštovan in sprejet s
strani podrejenih.

Charles Lattmann (Staehle, Kovač, str. 24) pa je definiral šest temeljnih slogov vodenja:
-

despotski slog vodenja (gospodar v svoji hiši)
paternalistični slog vodenja (s socialnim čutom za svoje podrejene)
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-

pedagoški slog vodenja (ciljno usmerjeni razvoj prispeva k večji samostojnosti
podrejenih)
participativen slog vodenja (v proces sprejemanja odločitev se vključujejo sodelavci
kot samostojne osebnosti z znanjem, sposobnostmi in interesi)
partnerski slog vodenja (partnerska povezanost pri določanju ciljev organizacije in pri
izvajanju nalog)
samoupravljanje (vodstvene usmeritve opredeljuje kolektivni interes)

Najpomembnejši faktorji, ki določajo pravilen izbor posameznega sloga vodenja, pa so po
Tannanbaumu in Schmmidtu: značilnosti nadrejenega, značilnosti sodelavcev in značilnosti
situacije. Med značilnosti nadrejenega sodijo njegov vrednostni sistem, zaupanje do
sodelavcev, kakovost vodenja in stopnja varnosti, ki jo vodja v posamezni situaciji občuti.
Med značilnosti sodelavcev sodijo obseg izkušenj pri odločanju, strokovna kompetenca,
stopnja prizadevnosti pri reševanju problemov ter njihove zahteve in cilji z vidika osebnega in
strokovnega razvoja. Vrsta organizacije, značilnosti skupine, oblika problema ter časovna
rezerva pa sodijo med značilnosti situacije (Kovač, 2004, str. 26).

3.2 SODOBNA RAZISKOVANJA SLOGOV IN RAZVOJ MODERNE TEORIJE
VODENJA
3.2.1 PROUČEVANJE KURTA LEVINA
Kurt Levin je v 30. letih v ZDA opravil raziskavo o vplivih različnih slogov vodenja na
obnašanje posameznika in skupine.
Rezultati so pokazali, da so pri avtoritativnem vodenju skupine prisotni visoka napetost, izrazi
sovraštva, podrejanje in ubogljivo obnašanje skupine. Obstaja visoka stopnja delovne
intenzivnosti in prekinitev dela ob odsotnosti vodje. Medtem ko je pri demokratičnem vodenju
skupine ravno obratno. Prevladujejo sproščeno, prijateljsko vzdušje in visoka stopnja
kohezije, visoka stopnja zanimanja za naloge in visoka stopnja originalnosti, delo pa se
nadaljuje tudi ob odsotnosti vodje. Slog vodenja Laissez faire pa je imel pri raziskavi
najslabše rezultate z vidika skupinske kohezije in zadovoljstva, interesa za naloge in izražanja
skupinskega interesa.
Stodill (1974) je tako strnil rezultate in ugotovil, da ima demokratičen in k nalogam usmerjen
slog vodenja pozitiven odnos na produktivnost, zadovoljstvo in skupinsko kohezijo (Kovač,
2004, str. 28).
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3.2.2 ŠTUDIJA OHIO
Raziskovalci študije Ohio so postavili trditev o medsebojni neodvisnosti obeh dimenzij, torej je
vodja lahko usmerjen tako k nalogam kot k poudarjenemu spoštovanju sodelavcev. Razvili so
t. i. vodstveni kvadrat Ohio.
Najuspešnejši vodstveni slog je po študijah Ohio tisti, ki združuje obe vodstveni dimenziji,
torej visoko usmerjenost k sodelavcem in visoko usmerjenost k nalogam.
Ugotovitve različnih študij pa so pokazale, da:
-

obstaja pomanjkljiva razlaga neodvisnosti med posameznima faktorjema, spoštovanje
sodelavcev in usmerjenost k sodelavcem,
ne obstaja signifikantne korelacije med vodstvenim vedenjem in učinkovitostjo
vodenja,
nobena vzorčna povezanost ni prepričljivo dokazana,
zanemarjajo situacijske spremenljivke in njihov vpliv na slog vodenja.

Lahko bi rekli, da študija Ohio predstavlja začetek moderne teorije vodenja, saj je le iz te
izpeljano veliko praktičnih usmerjenih modelov vodenja, ki še danes prikazujejo tipične sloge
vodenja (Kovač, 2004, str. 30).
3.2.3 MICHIGANSKA ŠTUDIJA
Strokovnjaki pod vodstvom Anne Arbor so preučevali vodstveno obnašanje in pri tem v
ospredje postavili povezanost med slogom vodenja s kazalniki učinkovitosti organizacije.
Skupina je nato identificirala dva sloga vodenja, in sicer vodenje, usmerjeno k sodelavcem, in
vodenje, usmerjeno k rezultatom. Izpostavljenost medosebnih odnosov med sodelavci pri
izvajanju nalog je pri vodenju, ki je usmerjeno k sodelovanju, poudarjenega pomena. Poleg
tega pa se tudi posamezniki obravnavajo kot individuum z lastnimi cilji, potrebami in
osebnostnim razvojem. Naloge, cilji in rezultati dela pa se izpostavijo pri vodenju, ki je
usmerjeno k rezultatom, posamezniki pa se obravnavajo le kot sredstvo za doseganje
postavljenih ciljev.
Tako kot pri študiji Ohio je tudi pri michiganski študiji pripeljalo do enakega izhodišča, da sta
obe dimenziji vodenja neodvisni in se med seboj ne izključujeta. Razlika je ostala le med
povezanostjo s slogom vodenja in učinkovitostjo, saj se pri michiganski študiji slog vodenja s
poudarkom na usmerjenost k sodelavcem enači z višjo stopnjo zadovoljstva podrejenih
(Kovač, 2004, str. 31).
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Za Likerta (Kovač, 2004, str. 32) je pet predpostavk ključnega pomena za uspešno in
učinkovito vodenje:

-

princip medosebne podpore
izvajanje kontrole s pomočjo skupine
visoko postavljeni cilji
tehniško znanje
planiranje, terminiranje in koordiniranje

3.3 SITUACIJSKE TEORIJE VODENJA
Proučevanje situacijske teorije poteka na temelju predpostavke, da je slog vodenja odvisen
od povezave med skupino, nalogo in vodstveno situacijo. Uspešnost in učinkovitost vodenja
pa sta odvisni od analitičnih sposobnosti voditelja pri analizi nalog, od situacije ter skupine in
voditeljeve sposobnosti za prilagajanje sloga vodenja (Kovač, 2004, str. 32).
Fiedlerjev kontingenčni model predpostavlja, da je uspešno vodenje odvisno od tega, koliko
so situacijski dejavniki v skladu z načinom dela vodje. Način vodenja bo najučinkovitejši, če
bo uporabljen v pravi situaciji. Fiedler pojmuje slog vodenja kot osebno značilnost, ki jo je
težko spreminjati. Pri tem sta možna dva načina vodenja (Možina, 2002, str. 522):
•

Usmerjenost k odnosom, kjer vodje cenijo iskrenost, odkritost, prijaznost ter menijo,
da so dobri odnosi pomembni za uspešno vodenje.

•

Usmerjenost k delu, kjer vodje cenijo pridnost, ubogljivost ter natančnost pri delu,
pomembno pa jim je tudi, da je delo dobro opravljeno.

Fiedler je opredelil tudi tri situacijske spremenljivke za pomoč pri določanju, kateri način
vodenja bi bil najboljši. Spremenljivke so:
-

-

-

Odnos skupine do vodje: za uspešnost vodenja zelo pomembna postavka, saj
govori o tem, kako je skupina sprejela vodjo. Če ga člani spoštujejo, vodja nima
težav, nasprotno pa se vodja zanaša samo na formalno avtoriteto.
Zapletenost dela pomeni, kako je delo sestavljeno, preprosto in rutinsko delo pa
natančno opredeljeno. Če je delo zapleteno, pa zahteva, da ga vodja razloži z vsemi
različicami in izvedbami.
Vir položajne moči vodje pokaže, koliko legitimne nagrajevalne in prisilne moči ima
vodja, saj če ima močan položaj, bo lahko precej vplival na podrejene. Če ga nima, pa
mora uporabiti druge vrste moči, tj. referenčno in ekspertno moč.
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Fiedlerjev kontingenčni model je zanimiv, saj je njegov največji prispevek v tem, da navaja k
preučevanju stanja v organizaciji. Vsi vodje bi tako morali razmišljati, kaj bi bilo bolje ali
pametneje: spremeniti situacijo ali zamenjati vodjo oz. spremeniti vodjo ali situacijo v
organizaciji (Možina, 2002, str. 524).
3.3.1 INTERAKCIJSKA TEORIJA
Teorija izhaja iz osnovnih elementov vodenja, kot je medsebojno vplivanje med udeleženci v
procesu vodenja.
Variable, ki vplivajo na slog vodenja, so (Staehle v Kovač, 2004, str. 36):
-

Osebnostna struktura vodje, ki vključuje prirojene sposobnosti in nadarjenost ter
individualne izkušnje.
Osebnostna struktura vodenih, ki vključuje individualno usmerjenost, pričakovanja ter
potrebe v povezavi z vodjo in situacijo.
Struktura in funkcija skupine kot celote, ki obsega diferenciran in integriran sistem.
Specifična situacija, kjer se skupina nahaja z vidika naloge in ciljev.

Z vidika teoretičnega raziskovanja je teorija prinesla osvežitev v proučevanju slogov. Zaradi
kompleksnosti variabel je empirično raziskovanje zelo zahtevno, tudi prenos spoznanj teorije
v aplikativne modele je bil zelo skromen.
3.3.2 TEORIJA PRIČAKOVANJA
Uspešnost in učinkovitost vodenja sta odvisni od pričakovanja in zaznave vodenih s
postavljenimi cilji. To prepričanje je temelj teorije pričakovanja, njeno središče pa predstavlja
t. i. teorija vodenja pot–cilj.
V sodobnejših delih različnih avtorjev zasledimo dopolnitve modela teorije pričakovanja z
vključitvijo situacijskih dejavnikov.
Evans (Kovač, 2004, str. 37) opredeljuje naslednjo obliko sloga vodenja:
-

direktivni slog – sistematičnost in nadzorna razsežnost
podporni slog – upoštevanje potreb sodelavcev in oblikovanje prijetnega vzdušja
ciljno usmerjen slog – postavitev visokih ciljev in storilnostna usmerjenost
participativni slog – skupna posvetovanja in iskanje rešitev

Zadovoljstvo na delu in visoko stopnjo motiviranja pa lahko v skupini dosežemo pri uporabi
situacijsko pravilno izbranega sloga vodenja. Kontingenčni dejavniki pa se delijo na dve
področji, in sicer na karakteristike vodenih in karakteristike organizacije.
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Slog vodenja in kontingenčni dejavniki pa prispevajo, da napor pripelje do rezultata, rezultat
pripelje do nagrade in nagrada pripelje do zadovoljitve osebnih potreb. (Kovač, 2004, str.
37).
3.3.3 TEORIJA IZMENJAVE
Da je transakcijsko vodenje doživelo renesanso, se je pokazalo v povečanem zanimanju v
postavitvi nasprotne oblike vodstvenega sloga t. i. transformacijskega vodenja. Razlikovanje
med tema vodenjema pa izhaja iz del politologa in zgodovinarja Jamesa M. Burnsa, ki jih je v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja prenesel na področje managementa (Kovač, 2004, str.
39).
Možina (Možina i. d., 2002, str. 531) navaja osnove razsežnosti transakcijskega vodenja, in
sicer:
-

Dogovarjanje med vodjo in zaposlenimi o materialnih, kadrovskih in socialnih
ugodnostih, ki jih zaposleni uživa, če dobro dela.
Transakcijski vodja ravna po pravilih, vodenje je precej podobno klasičnemu načinu
vodenja.
Transformacijsko vodenje predstavlja spodbujanje zaposlenih k idealom in moralnim
vrednotam, ki naj bi jih navdušilo za premagovanje težav pri delu.
Transformacijski vodja vodi zaposlene z motiviranjem, lastnim zgledom, karizmo in
inspiracijo.

Do izpostavljanja vloge določenih lastnosti vodje, ki so bile v preteklih teorijah zanemarjene,
je pripeljalo ravno razlikovanje med transakcijskim in transformacijskim slogom vodenja. Te
sposobnosti pa so sposobnost oblikovanja vizije, lasten zgled in inspiracija sodelavcev (Kovač,
2004, str. 39).

3.4 SITUACIJSKI MODELI SLOGOV VODENJA
3.4.1 LIKERTOV MODEL VODENJA
Rensis Likert, psiholog in sociolog, je razvil štiri sisteme vodenja, tako imenovani sistem 1, 2,
3 in 4, ki se med seboj razlikujejo po udeleženosti podrejenih pri odločanju.
Izkoriščevalsko avtoritativni sistem je sistem 1, kjer vodja ne zaupa svojim podrejenim
in vse odločitve sprejema najvišje vodstvo podjetja. Podrejeni opravljajo le dobljene naloge in
živijo v strahu pred kaznijo, za izredne delovne dosežke so le občasno nagrajeni. Strah in
nezaupanje sta značilna za delovanje nadrejenih in podrejenih.
Sistem 2 je dobronamerni avtoritativni sistem, kjer je nekaj zaupanja in komuniciranja
med vodstvom in podrejenimi, vendar je odločanje še vedno v pristojnosti vodij. Odnosi so
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podobni odnosom služabnika in gospodarja in so le navidezno prijazni. Delno motivirani so
podrejeni s tem, da so lahko za nadpovprečne dosežke ekonomsko spodbujeni, vendar lahko
za svoje neprimerno vedenje pričakujejo dejanske ali potencialne kazni. Manj pomembne
odločitve lahko sprejemajo vodje, kontrolni proces pa je osredotočen na organizacijski vrh.
V participativno posvetovalnem sistemu 3 vodje precej zaupajo in verjamejo svojim
podrejenim in odločitve sprejemajo tudi nižje organizacijske ravni. Komunikacija poteka v obe
smeri, vendar še vedno vertikalno. Razne nagrade, priložnostne kazni in vključevanje
delavcev pri obravnanju vprašanj se uporablja kot motivacijska oblika. Značilnost tega
sistema je tudi ta, da je posvetovalen.
Zadnji sistem 4 pa je participativni sistem učinkovitih delovnih skupin, v katerem vodstvo
popolnoma zaupa in verjame svojim podrejenim. Za razliko od drugih sistemov se v tem
pomembne odločitve sprejemajo na vseh organizacijskih ravneh in tudi komunikacija je
razvita na vseh ravneh. Delavci so visoko motivirani, saj so upoštevani in sodelujejo pri vseh
odločitvah, prijateljsko sodelovanje pa obstaja med predstojniki in podrejenimi. Sistem
delovnih skupin s podpirajočimi medsebojnimi odnosi pa organizaciji omogoča, da učinkovito
posluje (Ivanko, 2007, str. 96).
3.4.2 VODSTVENA MREŽA BLAKE-MOUTON
Ameriška znanstvenika Blake in Mouton sta razvila posebno metodo vodstvene mreže, s
katero ugotavljamo profile vodstvenega obnašanja na vseh ravneh delovnih mest v
organizaciji. Temeljne značilnosti vodstvene mreže so skrb za proizvodnjo, ljudi in
organizacijsko hierarhijo (Ivanko, 2007, str. 63).
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Slika 1: Vodstvena mreža

Vir: Ivanko (2007, str. 63)

Možina (2002, str. 520) v modelu mrežnega vodenja opisuje pet vrst vodenja, ki prikazujejo
različne deleže usmerjenosti vodje k proizvodnji ali k ljudem.
-

-

Nizko usmerjenost tako k proizvodnji kot k ljudem opisuje oznaka 1/1. Vodja s tako
vrsto vodenja ni aktiven, izogiba se odgovornosti ter je neuspešen in nemočen.
Oznaka 1/9 označuje visoko usmerjenost k ljudem in majhno skrb vodje za delovne
naloge, ozračje je v taki skupini prijetno, vendar ne vodi k večji produktivnosti.
Oznaka 9/1 poudarja veliko usmerjenost k nalogam, vodje zaposlene silijo v
doseganje načrtovanih ciljev, vendar zanemarjajo osebne želje in potrebe članov. Z
zaposlenimi želijo čim bolje izkoristiti vse možnosti za delo.
Na sredi kvadrata je oznaka 5/5, ki označuje sredino poti. Večino vodij meni, da je ta
način najboljši, ker omogoča uravnoteženo stanje med potrebami zaposlenih in
zahtevami organizacije.
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-

Oznaka 9/9 je timsko delo, kar pomeni visoko usmerjenost k ljudem in proizvodnji.
Vodje oblikujejo tim zaposlenih, ki si zaupajo, pomagajo in so med seboj zelo
povezani. Delovni in medosebni odnosi pa vodijo k zadovoljstvu zaposlenih in
delovnim rezultatom.

3.4.3 REDDINOV MODEL 3-D
Reddin prav tako izhaja iz t. i. vodstvenega kvadrata Ohio, s katerim temeljne usmeritve pri
slogu vodenja poimenuje:
•
•

usmerjenost k nalogam
usmerjenost k medosebnim odnosom
Slika 2: Osnovni slogi vodenja po Reddinu

Vir: Kovač et al (2004, str. 45)

Reddin v svoj model vpelje pomembno novost, in sicer t. i. tretjo dimenzijo, ki predstavlja
stopnjo učinkovitosti vsakega od opisanih vodstvenih slogov. Ne išče enega samega
učinkovitega sloga vodenja, ker je lahko vsak slog učinkovit ali neučinkovit. Stopnja je
odvisna od specifične situacije, ki jo po Reddinu opredeljujejo naslednji dejavniki (Kovač,
2004, str. 45):
-

zahtevnost naloge
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-

sodelavci
kolegi
predpostavljeni
organizacijska struktura

Reddin razlikuje štiri temeljne sloge obnašanja vodilnih in vodstvenih delavcev ter oblikuje
štiri oblike obnašanja vodilnih delavcev (Ivanko, 2007, str. 64):
-

strnjeni slog kot visoka stopnja usmerjenosti k nalogam in ljudem
prizadevni slog z usmeritvijo k nalogam
zavzeti, socialno usmerjeni slog z usmeritvijo samo k ljudem
zadržani slog kot nizka stopnja usmeritve k nalogam in ljudem

Usmerjenost k nalogam in ljudem združuje integracijski-združevalni vodja, saj želi biti ta
vodja povezan z delovnimi skupinami in s posamezniki. Komunikacija je pomembna in s
svojimi podrejenimi rad razpravlja. Usmerjen je v prihodnost in je pristaš timskega dela, ki ga
uporablja zato, da združi potrebe ljudi z zahtevami organizacije. Ni primeren za rutinsko delo,
za napake ne kaznuje, ampak hoče doseči, da se ljudje iz napak učijo. Takšen vodja raziskuje
vzroke nastanka sporov, za večje napake pa podrejene kaznuje tako, da jim vzbudi občutek
izgube samospoštovanja.
Prizadevni vodja je gospodovalen, bolj poudarja zahteve organizacije kot pa potrebe ljudi. Na
sestankih je zelo dejaven, ocenjuje in veliko zapoveduje. Tak vodja zahteva le dosežke in
podrejeni lahko pričakujejo kazen za napake. Svojim podrejenim daje samo najpomembnejše
informacije, priznava in poudarja uporabo moči ter sumi, da se sodelavci izogibajo dela.
Socialno usmerjeni ali zavzeti vodja je ravno nasprotje prizadevnega vodje – je odprt in uživa
v dolgih razgovorih, saj želi spoznati ljudi, s katerimi dela. Podpira komunikacijo in vedno
poskuša ublažiti spore. Podrejeni ga upoštevajo in z njim radi sodelujejo, saj je prijazen,
vendar pri delu pogrešajo njegovo usmerjanje. Tak vodja ceni ljudi, vendar podcenjuje
organizacijo.
Zadržani vodja ni komunikativen, raje piše in močno upošteva tradicijo ter pri svojem delu
vedno upošteva predpisana pravila in postopke. Tak vodja je predvsem primeren za
administrativne, računovodske naloge, saj ceni rutinsko delo in ukaze. Podrejeni so ocenjeni
logično in razumno, saj na njih gleda kot na prvine delovnega sistema in jih kaznuje tako, da
jim odvzame pristojnosti, ki so jih imeli. Svojim podrejenim zameri, če kršijo predpisana
pravila, in je sam suženj pravil (Ivanko, 2007, str. 65).
3.4.4 SITUACIJSKI MODEL HERSEYJA IN BLANCHARDA
Model poudarja, da je vodenje odvisno od nadzornega in podpornega načina vedenja vodje in
se glede na zrelost članov skupine tudi spreminja. Ko vodja uporablja enosmerno
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komuniciranje, torej ko zaposlenim natanko pove, kaj je treba narediti in kdaj ter kako,
govorimo o nadzornem vedenju. Ko pa vodja posluša, spodbuja in priteguje člane skupine v
proces odločanja, govorimo o dvosmerni komunikaciji, torej o podpornem vedenju.
Sposobnost skupine članov, ko si postavijo visoke cilje in so pripravljeni prevzeti odgovornost
za njihovo uresničevanje, pa je zrelost skupine. Zrelost članov se v tem primeru nanaša na
delo, ne pa na starost članov. Vodje se tako v tem primeru morajo prilagajati različnim
situacijam in pravzaprav stalno pregledovati stopnjo izkušenosti članov. Z ustreznim načinom
vodenja je lahko tudi neizkušen član prav tako produktiven kot tisti, ki samostojno opravlja
naloge (Možina et al, 2002, str. 525).
Slika 3: Situacijski model vodenja

Vir: Možina et al (2002, str. 525)

Slika prikazuje odnose med različnimi načini vodenja in zrelostjo članov.
Možina (2002, str. 526) opisuje štiri načine vodjevega delovanja, ki so odvisni od zrelosti
članov skupine:
•
•

Direktivni način: vodja daje jasne inštrukcije in navodila za delo.
Mentorstvo: ko je novinec v organizaciji, ga vodja že prepušča samostojnemu delu,
vendar mu še vedno nudi navodila za delo, saj je vodja odgovoren za celotno
izvajanje nalog.
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•

•

Sodelovanje: vodja ne uporablja več direktivnega načina, ko je zaposleni že dovolj
samostojen pri delu. Vodja v tem primeru zaposlenega posluša, sodeluje in mu
pomaga, da najbolje uporabi svoje znanje in sposobnosti.
Pooblaščanje: vodja zaposlenemu dodeli delovne naloge in ustrezen del odgovornosti,
ko zaposleni že doseže samostojnost pri delu.
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4 SLOGI VODENJA IN NJIHOV VPLIV NA ZADOVOLJSTVO
ZAPOSLENIH
4.1 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
»Zadovoljstvo zaposlenega z delom definiramo kot želeno oziroma pozitivno emocionalno
stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in dosedanjih izkušenj pri delu
in na delovnem mestu. Pri zadovoljstvu govorimo o tako imenovani individualni efektivni
reakciji na delovno okolje, delo in na pogoje dela.« (Mihalič, 2006, str. 266)
Kot pravi tudi stara modrost, bodo dobro razpoloženi zaposleni verjetno pripravljeni narediti
nekaj dodatnih korakov, da bi ustregli odjemalcem, in bodo zatorej povečali dobiček podjetja,
pa navaja Goleman (2002, str. 32).
Možina (Možina et al, 2002, str. 477) poudarja, da sta zadovoljstvo in nezadovoljstvo dve
skrajnosti iste lestvice, da pa v praksi obstajajo tudi vmesna stanja. Zadovoljstvo in učinek
naj bi bila enakovredna in celo neodvisna cilja, vendar so preučevanja pokazala, da veliko
zadovoljstvo ni vselej povezano z večjim učinkom.
Zadovoljstvo pri delu obravnava razne vidike dela (Možina et al, 2000, str. 170):
-

varnost zaposlitve
višina plače
druge denarne nagrade
odnosi med sodelavci
razmerje med delavci in njihovimi predpostavljenimi

Vsak od teh dejavnikov vpliva na uspešnost dela in če delujejo v povezavi, postanejo še
posebej pomembni. Tako bo zaposleni, ki je relativno zadovoljen, na novo delo odgovoril
bistveno bolj pozitivno kot tisti, ki s temi značilnostmi ni zadovoljen. Od zaposlenega pa se
lahko pričakuje še višjo stopnjo notranje motivacije, če ima razvito močno potrebo po
osebnem razvoju.
Pristopi, povezani z delom, ki vplivajo na boljšo uspešnost zaposlenih (Dimovski et al, 2005,
str. 208):
-

Zadovoljstvo z delom: pozitiven pristop k delu je, ko delo, ki ga zaposleni opravljajo,
ustreza potrebam in interesom; delovni pogoji, nagrade in sodelavci pa so zadovoljivi.

-

Pripadnost organizaciji: zavezanost, lojalnost ter močna vključenost v organizacijo,
zaposleni z visoko stopnjo pripadnosti poskuša prispevati k uspehom organizacije in
želi v njej ostati.
22

Treven (1998, str. 131) pa poudarja tri pomembne vidike zadovoljstva pri delu:
-

-

Vrednost: funkcijo vrednosti lahko določimo po tem, kar si posameznik zavestno ali
podzavestno prizadeva doseči.
Pomembnost: različno mišljenje zaposlenih o pomenu posameznih vrednosti, kar zelo
vpliva na zadovoljstvo pri delu. Nekateri zaposleni tako pri svojem delu cenijo visoko
plačo, medtem ko so drugemu pomembnejša potovanja, povezana z delom.
Zaznavanje: gre za to, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s
svojimi vrednostmi. Lahko se zgodi, da zaposleni različno zaznavajo isto stanje, saj
posameznikove zaznave niso vedno resnične.

Vodje s svojim urejanjem odnosov med ljudmi po določenem sistemu vodenja kažejo pri
zaposlenih večje ali manjše zadovoljstvo z delom in tako oblikujejo socialno klimo. Pri
avtokratskem sistemu vodenja se pogosto dogaja, da so odnosi med ljudmi slabi, saj pri tem
načinu vodenja pride individualnost posameznika le redko do izraza. Večinoma se v takih
podjetjih zadržujejo ljudje, ki so prešibki, da bi izrazili svoje osebnostne težnje, in se
večinoma podrejajo liniji vodenja. Ravno nasprotno pa je demokratično vodenje, saj ustvarja
ugodno socialno klimo, ker daje več možnosti posameznikom, da pridejo do izraza. V takih
podjetjih je zadovoljstvo večje in pogostejše (Šinko, 2000, str. 118).

4.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Svetlik (2009, str. 341) je v šest skupin združil dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu z
delom, to so:
•
•

•
•
•
•

Vsebina dela: razlog za zadovoljstvo je možnost uporabe znanja, učenja, strokovne
rasti in zanimivost dela.
Samostojnost pri delu: razlog za zadovoljstvo kot možnost odločanja o tem, kaj in
kako bo zaposleni delal, razporejanje delovnega časa ter odločanje o delu in
organizaciji.
Plača, dodatki in ugodnosti: višina plače, nagrade za uspešno delo, dodatki in
ugodnosti.
Vodenje in organizacija dela: dajanje priznanj in pohval, vodje so usmerjeni k ljudem
ali v delovne naloge.
Odnosi pri delu: razlog za zadovoljstvo zaposlenega, ker vlada dobro delovno vzdušje,
skupinski duh, sproščena komunikacija med sodelavci in nadrejenimi.
Delovne razmere: sem prištevamo majhen telesni napor, varnost pred poškodbami,
odpravljanje motečih fizičnih dejavnikov, kot so vlaga, prah, hrup.

Velik pomen pri zadovoljstvu ima tudi motivacija, saj ob tem, ko zadovoljujemo svoje potrebe
in motive, dosegamo motivacijske cilje in pozitivna čustva, kot so zadovoljstvo, veselje in
ponos. Naše obnašanje je motivirano, saj karkoli delamo, delamo pod vplivom določenih
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motivov, in sicer z notranjimi ali zunanjimi spodbudami. Ko naredimo nekaj iz veselja, smo
notranje motivirani, medtem ko zunanja motivacija temelji na zunanjih spodbudah, kot so
denar, pohvala in nagrada. Če so zaposleni motivirani, se bodo pri delu bistveno bolj potrudili
(Musek, Pečjak, 2001, str. 97).
Slika 4: Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo z delom

Osebnost
Trajen način, ki ga ima oseba
glede čustev, mišljenja in
obnašanja.

Delovne razmere
Delo, sodelavci,
vodje, fizični pogoji
dela, delovni čas,
plača in varnost
zaposlitve.

Vrednote
Zadovoljstvo z delom
Zbirka čustev, prepričanj in
mišljenj o tem, kako ravnati glede
na trenutno delo.

Notranje delovne
vrednote, zunanje
delovne vrednote in
etične vrednote

Družbeni vpliv
Sodelavci, skupine, kultura.

Vir: George, Jones (2007, str. 85)

Herzbergova teorija motivacije zelo dobro pojasnjuje zvezo med oblikovanjem dela ter
delovno uspešnostjo in zadovoljstvom z delom. Največje zadovoljstvo tako povzročajo ravno
notranji dejavniki (Svetlik, 2009, str. 342):
-

delovni dosežki
priznanje za opravljeno delo
delo samo
odgovornost pri delu
napredovanje pri delu oziroma v organizaciji
osebna rast
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Zunanji dejavniki pa so:

-

ustrezna politika in upravljanje v organizaciji
ustrezno vodenje
dobri odnosi z nadrejenimi
dobre delovne razmere
ustrezne plače
dobri odnosi s sodelavci

4.2.1 OSEBNOST
»Osebnost je celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerih se posameznik
razlikuje od drugih.« (Musek in Pečjak, 1997, str. 189)
Da je osebnost sestavljena iz dveh dejavnikov, pa pravita George in Jones (2007, str. 42), in
sicer iz narave oziroma biološke dediščine in vzgoje oziroma življenjskih izkušenj. Razvija se
skozi čas, glede na izkušnje iz otroštva in odraslosti. Igra pomembno vlogo pri tem, kako bo
določeno delo opravljeno in kako je lahko zaposleni delovno uspešen. Je individualna razlika,
ki jo morajo vodje upoštevati za razumevanje človekovega mišljenja, čutenja in obnašanja v
organizaciji.
Velikih pet profilov osebnosti (George in Jones, 2007, str. 47):
•
•
•
•
•

ekstrovertiranost: značilnosti osebe so pozitivna čustva in toplina
neuroticizem: lastnosti osebe so tesnoba, samozavedanje in ranljivost
prijetnostni: značilnosti take osebe so zaupanje, pozitivna naravnanost in poštenost
vestnost: pri teh značilnostih gre za kompetence, red in samodisciplino
odprtost za izkušnje: lastnosti take osebe so fantazija, dejanja in ideje

4.2.2 DELOVNE VREDNOTE
Kako ljudje razmišljajo in čutijo o svojem delu, delovnem mestu in organizaciji, določa, kako
doživljajo delo. Pri delovnih vrednotah gre za prepričanje zaposlenega, kakšne rezultate lahko
pričakuje in kako naj deluje na delovnem mestu. Rezultate, ki jih zaposleni od organizacije
pričakuje, so ugodno življenje, varnost za družino, samospoštovanje in družbeno priznanje.
Zaposleni naj bi na delovnem mestu ravnali ambiciozno, ubogljivo, spoštljivo do drugih in
domiselno. Delovne vrednote so splošna in dolgotrajna čustva ter prepričanja, ki jih zaposleni
imajo do dela, ki ga opravljajo (George, Jones, 2007, str. 74).
Delovne vrednote ločimo v dve kategoriji, notranje in zunanje.
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•

•

Notranje delovne vrednote so vezane na naravo dela. Imajo jih zaposleni, ki se želijo
naučiti novih stvari, radi so izzvani za nove naloge, pomembno jim je prispevati k delu
ter doseči celoten potencial na delovnem mestu. To jim daje priložnost za osebno
rast.
Zunanje delovne vrednote so vezane na posledice dela. Za razliko od notranjih
delovnih vrednot sta pri zunanjih zaposlenim pomembna ekonomska varnost zase in
svojo družino ter služiti denar. Vrednote so tudi status zaposlenega v organizaciji,
prosti čas in hobiji.

4.2.3 DRUŽBENI VPLIVI
Družbeni vpliv sodelavcev je zelo pomemben dejavnik zadovoljstva pri delu, saj so sodelavci
neprestano prisotni in lahko imajo velik vpliv na zaposlenega. Sodelavci imajo lahko zelo velik
vpliv na novo zaposlenega, saj bodo z negativnimi mislimi nanj slabo vplivali. Vplivi so vezani
tudi na različne skupine, kot so družina, religija in kultura, ki vplivajo na zaposlenega (George
in Jones, 1999, str. 79).
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5 VODENJE IN ČUSTVOVANJE
5.1 POVEZAVA MED VODENJEM IN ČUSTOVANJEM
Skozi zgodovino in v vseh kulturah je bil vodja vedno človek, ki so ga drugi prosili za podporo
ali pojasnilo, ko so se znašli pred negotovostjo, grožnjo ali pomembno nalogo, in tako je
vodja deloval kot čustveni vodnik skupine. Tudi v današnjih časih in v sodobnih organizacijah
ostaja ta prvinska naloga v ospredju, čeprav se je že dodobra zabrisala. Vodja ima največjo
moč, da preoblikuje čustva svojih članov, in s tem, ko v ljudeh vzbudi navdušenje, lahko
doseže velike poslovne rezultate.
Strokovnjaki so se več kot sto let oklepali ideala racionalnega vodje, ki objektivno in
nepristransko zbira informacije, odloča, planira, organizira, kontrolira in vodi. Čustva so bila
moteč dejavnik, nekakšna nadloga, ki jo je na delovnem mestu treba ukiniti. Dober vodja naj
bi bil močan, odločen, vztrajen, tekmovalen, vse, samo čustven ne. Da so čustva nekaj
slabega, je bila posledica tega, da čustvena zrelost nikoli ni bila ena od spremenljivk, ki naj bi
vplivale na dobiček. Vendar se je pozneje izkazalo, da čustva, tako lastna kot tuja,
pomembno vplivajo na motivacijo zaposlenih in posledično tudi na uspešnost podjetja
(Hočevar et al, 2003, str. 178).
Daniel Goleman (2002, str. 21), avtor, ki je v poslovnem svetu dokončno »ustoličil« čustva,
pa navaja, da se večinoma ljudje zavedamo, da razpoloženje vodje in vpliv njegovega
razpoloženja igrata pomembno vlogo v organizaciji, čustva pa so postavljena na stran kot
nekaj preveč osebnega ali nemerljivega. Vendar se dobri vodje od drugih razlikujejo ravno v
tem, da razumejo pomembno vlogo čustev na delovnem mestu, kot so delovna morala,
motivacija in predanost. Kako se bodo ljudje počutili in kako bodo delali, je resnično posledica
čustvenega stanja in dejanja vodje.
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Slika 5: Sovplivanje razuma in čustvovanja

RAZUM

ČUSTVA

Poz. = obvladovanje
čustev, logični pomen
čustev

Poz. = daje razumu:
valentnost, pestrost,
žlahtnost, estetskost,
pravičnost, odnosni
pomen

Neg. = manipulacija s
čustvi

Neg. = subjektivnost,
Vir: Kovač (2004, str. 67)

5.1.1 KAJ SO ČUSTVA
»Čustva so odzivi osebe na dražljaje, ki si jih je pravilno ali nepravilno razložila kot
pomembne, in telesno, vedenjsko, motivacijsko in mentalno pripravljajo osebo na
prilagoditveno ravnanje.« (Možina et al, 2002, str. 509)
Čustva so zelo močna in kratkotrajna in nas lahko precej ovirajo pri delu, manj intenzivna in
trajnejša pa so razpoloženja, ki na tekoče delo nimajo tolikšnega vpliva. Tako čustva kot
razpoloženje pa občutno vplivajo na opravljanje dela, čeprav se morda zdi, da so iz
poslovnega vidika nepomembna. Slaba in dobra razpoloženja ponavadi trajajo, ker izkrivljajo
zaznavo in spomine: dobra volja pri ljudeh povzroča, da vidijo vsak položaj v pozitivni luči, ko
se počutijo slabo, pa vidijo le negativne vidike. Človek tako lahko ostane ujetnik nelagodja
zaradi slabega odnosa s šefom, pri čemer pa sploh ne more zbrati misli in umiriti telesa
(Goleman et al, 2002, str. 29).
Kovač (2004, str. 66) meni, da lahko čustva močno vplivajo na miselne procese. Graditev
avtoritete na strahospoštovanju zavira mišljenje in ustvarjalnost sodelavcev. Čustvovanje
lahko uravnavamo z razumom, vodja bi tako najraje pobesnel na sodelavca, a se zavestno
odloči, da se bo obvladal, saj lahko v nasprotnem primeru sodelavec povsem odpove. Tudi
ekstremna čustva, kot so evforično veselje, zaljubljenost in paničen strah, lahko močno
motijo inteligentno ravnanje.
Goleman (2002, str. 29) navaja tudi negativna čustva, ki močno ovirajo delo, saj odvračajo
pozornosti od nalog, ki jih je treba opraviti. Ta so:
-

kronična jeza
zaskrbljenost
občutek nepomembnosti
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5.2 ČUSTVENA INTELIGENCA
»Nobena ptica ne more leteti z enim samim krilom. Dobro vodenje nastane, ko se srečata
srce in glava – čustvo in misel. To sta dve krili, ki vodji omogočata, da vzleti.« (Goleman
2002, str. 44)
Možina trdi (2002, str. 510), da so v preteklih letih raziskave pokazale, da je pri vodjih prav
čustvena inteligenca dvakrat pomembnejša od delovnih izkušenj in intelektualnih sposobnosti.
Zmožnost opazovanja, razumevanja, spremljanja svojih čustev in čustev drugih ter ločevati
med seboj opredeljujemo kot čustveno inteligenco.
»Čustveno inteligenco lahko opredelimo kot sposobnost zavedati se svojih in tujih čustev ter
zmožnost njihovega uravnavanja.« (Hočevar et al, 2003, str. 179)
Račnik (2010, str. 83) navaja, da je za učinkovito uporabo razumske inteligence čustvena
inteligenca osnovni pogoj za delavca, saj razum brez čustvene inteligence ne deluje
optimalno, temveč omejeno. Del miselnih procesov je zavedanje lastnih in tujih čustev, s
pravilnim razumevanjem le-teh pa je človek bolj sposoben primernega odzivanja na določene
situacije. Čustveno inteligenco tako razdeli na:

-

Znotrajosebno: sposobnost sprejemati in izražati lastna čustva, prepričanja in misli ter
samospoštovanje in samoaktualizacija.

-

Medosebno: sposobnost empatičnega doživljanja drugih, ustvarjanje in vzdrževanje
dobrih medosebnih odnosov ter družbena odgovornost.

Zaposleni, ki delajo pod čustveno inteligentnim vodjem, si dajejo vzajemno oporo, učijo se
drug od drugega in skupaj sprejemajo odločitve. Čustvena vez, ki jo zaposleni spletejo, jim
pomaga tudi sredi korenitih sprememb in negotovosti in ravno čustva ženejo ljudi, da skupaj
opravijo nekaj, česar noben posameznik ne bi mogel ali si ne bi želel opraviti sam. Vodja
lahko torej upravlja, vendar ne more voditi brez zadostne mere srca (Goleman, 2002, str.
39).

Zelo pomembne so čustvenointeligenčne sposobnosti (Hočevar et al, 2003, str. 180):

-

Samozavedanje pomeni zavedanje svojih čustev, pri čemer se zavedamo tudi svojih
močnih in šibkih točk ter svojih vrednot in motivov. Taki vodje so realistični, vedo,
kam so namenjeni in zakaj, saj so v stiku s tistim, kar »čutijo«, da je prav.
Samozavedanje je tudi nagnjenost k samorefleksiji in premišljevanju, taki ljudje si
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-

-

-

vzamejo veliko časa za razmislek in stvari dobro pretehtajo, namesto da se odzovejo
nagonsko.
Samoobvladovanje je sposobnost nadziranja impulzov in obvladovanje strahu ter
drugih negativnih čustev. Taki ljudje niso ujetniki svojih občutkov in so sposobni
obdržati jasne misli in se osredotočiti na zahteve posla, ki ga opravljajo. S tem, ko
obvladujejo svoja čustva, ustvarjajo lagodno ozračje, ki spodbuja zaupanje in
pravičnost.
Družbeno zavedanje ali empatija je sposobnost zavedati se čustev drugih ter
razumeti njihove vzgibe, nagone in potrebe. Taki ljudje so zelo dobri poslušalci in
vedno storijo primerno dejanje, npr. ublažijo strahove, pomirijo jezo ali se veselijo
skupaj z drugimi. V poslovnem svetu pa empatijo velikokrat povezujejo z mlahavostjo,
sočustvovanjem, tolaženjem in popuščanjem. Družbeno zavedanje pa pomeni le
upoštevanje čustev podrejenih kot enega od mnogih dejavnikov pri odločanju.
Obvladovanje odnosov gradi na prejšnjih sposobnostih in jih povezuje v celoto.
Sposobnost vodje izraziti svoje ideje, vizijo ter prepričevati in vplivati na ljudi o
pomembnosti in nujnosti sledenja zastavljenim ciljem ter obvladovanje konfliktov. Pri
prepričevanju drugih transformacijski vodja ne bo uporabil samo racionalnih
argumentov, ampak bo zaposlene poskusil navdušiti ter jim dati energijo in zanos, da
bodo delo opravljali bolje.
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6 PREDSTAVITEV RAZISKAVE
V tem poglavju bom opisala raziskovalne metode in hipoteze, izvedbo raziskave, predstavitev
rezultatov ter preverjanje hipotez in ugotovitve.

6.1 RAZISKOVALNE METODE IN HIPOTEZE
Ciljno skupino, na kateri je bila opravljena raziskava, so predstavljali zaposleni v podjetju
Intesa Sanpaolo Card, procesiranje plačilnih kartic in razvoj, d. o. o., v raziskavi pa je
sodelovalo 17 oziroma 30 odstotkov vseh zaposlenih.
Anketni vprašalnik je vseboval 14 vprašanj, na katera so zaposleni odgovarjali anonimno.
Vsa vprašanja, ki so bila zajeta v vprašalniku, so bila zaprtega tipa, kar omogoča lažjo in
preglednejšo analizo podatkov.
Pred izvedbo vprašalnika sem si zastavila naslednje hipoteze:
Hipoteza 1. Zaposleni so najbolj zadovoljni z demokratičnim načinom vodenja.
Hipoteza 2. Čustvena inteligenca je pri vodji pomembnejša od delovnih izkušenj.
Hipoteza 3. Visoko izobražen vodja je pri svojem delu enako usmerjen k delovnim
ciljem kot k odnosu z ljudmi.
Anketni vprašalnik sem razdelila na dva sklopa, prvi, uvodni del je zajemal splošna vprašanja,
kot so spol, starost, izobrazba, položaj v podjetju. V drugem delu vprašalnika pa so se
zaposleni morali odločiti za enega od vnaprej določenih odgovorov.
Drugi del vprašalnika je zajemal naslednja vprašanja:
1. Ali ste zadovoljni s svojim delom?
2. Ali ste zadovoljni z vodjo in načinom vodenja?
3. Ali je po vašem mnenju pomembno, da ima vodja veliko izkušenj?
4. Ali po vašem mnenju visoko izobraženi vodja bolje opravlja delo?
5. Kateri od naštetih dejavnikov je za zadovoljstvo pri delu najpomembnejši?
6. Katera od spodaj naštetih trditev najbolje odraža način vodenja v vašem oddelku?
7. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju čustvena inteligenca vodje pri vodenju?
8. Kako vodja obvladuje svoja čustva?
9. Kako vodja rešuje konflikte na delovnem mestu?
10. Spodaj so navedene trditve glede usmerjenosti k nalogam ali sodelavcem.
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6.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Grafikon 1: Spol

Vir: lasten

V grafikonu 1 je predstavljena struktura zaposlenih glede na spol. Med anketiranci, ki so
zaposleni v podjetju Intesa Sanpaolo Card, d. o. o., je sodelovalo 17 ljudi, od tega 9
žensk, kar predstavlja 53 odstotkov, in 8 moških, kar predstavlja 47 odstotkov
spodelujočih.
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Grafikon 2: Starost

Vir: lasten

Graf 2 prikazuje starostno strukturo anketirancev, ki so razdeljeni v štiri starostne skupine.
Podatki kažejo, da dve skupini, in sicer od 26 do 35 let in od 36 do 45 let, predstavljata 35
odstotkov anketiranih oziroma po 6 anketirancev. Sledi jim starostna skupina od 46 do 55 let,
v katero spada 24 odstotkov vprašanih, le 1 anketiranec pa je star do 25 let, kar je 6
odstotkov vprašanih.
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Grafikon 3: Izobrazba

Vir: lasten

Graf 3 prikazuje dokončano izobrazbo anketirancev, in sicer prevladuje izobrazba srednje šole
s kar 13 anketiranimi oziroma 76 odstotki vseh vprašanih, le 4 anketirani pa imajo končano
višjo izobrazbo, kar je 24 odstotkov vseh. Nihče od anketirancev pa nima končane osnovne
šole, poklicne šole ali magisterija. Več kot polovica zaposlenih ima torej končano le srednjo
šolo.
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Grafikon 4: Položaj v podjetju

Vir: lasten

Graf 4 prikazuje strukturo zaposlenih glede na njihov položaj v podjetju. Kar 8 anketirancev
oziroma 47 odstotkov vprašanih je specialistov. Sledi jim delovno mesto referent (5
anketirancev oziroma 29 odstotkov vseh). V anketi so sodelovali tudi 3 vodje tima, kar je 18
odstotkov anketirancev, in ne nazadnje tudi 1 vodja oddelka, kar predstavlja 6 odstotkov
vseh anketirancev. V raziskavi so torej večinoma sodelovali zaposleni, ki so na delovnem
mestu specialisti.
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Grafikon 5: Zadovoljstvo z delom

Vir: lasten

Z grafa 5, ki opisuje zadovoljstvo z delom, lahko na hitro razberemo, da je veliko
anketirancev (12 oziroma 71 odstotkov vseh vprašanih) z delom še kar zadovoljnih. Zelo
zadovoljnih je 5 anketirancev oziroma 29 odstotkov sodelujočih. Nihče od vprašanih pa na
vprašanje ni odgovoril z »nisem zadovoljen« in z »ne vem«. V raziskavi so torej sodelovali
zaposleni, ki so zelo zadovoljni in še kar zadovoljni z delom.
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Grafikon 6: Zadovoljstvo z vodjo in načinom vodenja

Vir: lasten

Graf 6 nam prikazuje zadovoljstvo z vodjo in načinom vodenja. 13 vprašanih oziroma 76
odstotkov vseh anketirancev je na vprašanje odgovorilo pritrdilno, torej da so z vodjo in
načinom vodenja zadovoljni. 3 anketirani oziroma 18 odstotkov vprašanih je z vodjo in
načinom le delno zadovoljnih, le 1 anketiranec (6 odstotkov vprašanih) pa ni zadovoljen.
Potrdimo lahko, da so zaposleni večinoma zadovoljni z vodjo in načinom vodenja.
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Grafikon 7: Vodja in izkušnje

Vir: lasten

Na grafu 7 nam podatki presenetljivo pokažejo, da so vsi, torej 17 anketirancev oziroma 100
odstotkov vprašanih, odgovorili, da so izkušnje pri vodenju zelo pomembne. Nihče od
vprašanih na vprašanje ni odgovoril z »ne« in z »ne vem«. Torej lahko rečemo, da vsi
zaposleni menijo, da so izkušnje pri vodenju zelo pomembne.
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Grafikon 8: Visoko izobraženi vodja in delo

Vir: lasten

Graf 8 nam prikazuje podatke o tem, ali visoko izobraženi vodja bolje opravlja svoje delo. Kar
11 anketiranih oziroma 64 odstotkov sodelujočih je na vprašanje odgovorilo, da visoko
izobraženi vodja ne opravlja dela bolje. Da izobraženi vodja bolje opravlja delo, so odgovorili
3 anketiranci, kar je 18 odstotkov vprašanih, prav tako 3 anketiranci pa so na to vprašanje
odgovorili z odgovorom »ne vem«. Iz podatkov lahko torej sklepamo, da zaposleni menijo, da
za dobro opravljeno delo ni nujna visoka izobrazba vodje.
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Grafikon 9: Najpomembnejši dejavniki zadovoljstva pri delu

Vir: lasten

Grafikon 9 nam prikazuje podatke o tem, kateri so najpomembnejši dejavniki zadovoljstva pri
delu. Med zelo pomembnimi dejavniki so na prvem mestu odnosi s sodelavci, za kar se je
odločilo 14 anketirancev oziroma 82 odstotkov sodelujočih, sledi dejavnik delovne razmere, ki
ga je izbralo 11 anketirancev oziroma 65 odstotkov vprašanih, ter zadnji zelo pomemben
dejavnik plača in druge materialne ugodnosti, za kar se je odločilo 9 anketirancev oziroma 53
odstotkov vseh vprašanih. Takoj za temi dejavniki sledijo pomembni dejavniki, in sicer se je
12 vprašanih odločilo za možnost napredovanja, kar je 70 odstotkov, za zanimivost dela ter
svobodo in samostojnost pri delu pa se je odločilo 9 anketirancev oziroma 53 odstotkov vseh
vprašanih. Za delno pomemben dejavnik so anketiranci izbrali ugled podjetja (11 vprašanih
oziroma 65 odstotkov), sledi pohvala (6 odgovorov oziroma 41 odstotkov) ter zadnje varnost
podjetja, za kar so se odločili 4 anketiranci oziroma 35 odstotkov vseh vprašanih. Za najmanj
pomemben dejavnik so anketiranci izbrali dva dejavnika, in sicer varnost in ugled podjetja, za
kar se je odločil po 1 anketiranec, kar je 6 odstotkov vprašanih. Samo 1 anketiranec, torej 6
odstotkov, pa je izbral dejavnik svoboda in samostojnost pri delu kot nepomemben dejavnik.
Iz vseh zbranih podatkov lahko povzamemo, da so odnosi s sodelavci, delovne razmere in
plača ter druge materialne ugodnosti najpomembnejši dejavniki zadovoljstva pri delu.
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Grafikon 10: Način vodenja v oddelku

Vir: lasten

Graf 10 nam prikazuje podatke o tem, kako se odraža način vodenja v oddelku. Kar 12
anketirancev oziroma 70 odstotkov je obkrožilo trditev, da je v oddelku sproščeno in
prijateljsko vzdušje. 11 anketirancev, kar je 65 odstotkov vprašanih, meni, da komunikacija
poteka dvosmerno. Da se delo nadaljuje tudi v odsotnosti vodje, pa je navedlo 8 anketirancev
oziroma 47 odstotkov vseh vprašanih. 6 anketirancev, kar je 35 odstotkov sodelujočih, meni,
da vodja svojim zaposlenim omogoča, da se izobražujejo, razvijajo ter da imajo privlačno in
samostojno delo. Enako število, in sicer 5 anketirancev, kar je 29 odstotkov vseh, pa je
obkrožilo odgovor, da vodja določi pravila, ki jih potrebujejo pri odločanju, odločiti pa morajo
sami, ter odgovor, da skupaj z vodjo določijo cilje, ki jih želijo uresničiti. Le 4 anketiranci
oziroma 23 odstotkov jih meni, da jim vodja pri delu pušča dovolj svobode. Samo 1
anketiranec oziroma 6 odstotkov vprašanih pa misli, da vodja zaposlene postavlja na prvo
mesto ne glede na druge dejavnike. Nihče od anketirancev ni obkrožil trditve »v oddelku je
zaznana visoka napetost«, »v oddelku je visoka stopnja delovne intenzivnosti« ter »vodja je
zelo ukazovalen, za naloge, ki jih določi, pričakuje, da bodo opravljene brezhibno in v roku«.
Iz podatkov lahko razberemo, da so zaposleni z načinom vodenja v oddelku zadovoljni, saj
vlada sproščeno in prijateljsko vzdušje, komunikacija poteka dvosmerno, delo pa se nadaljuje
tudi v odsotnosti vodje.
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Grafikon 11: Čustvena inteligenca pri vodji

Vir: lasten

Graf 11 nam prikazuje pomen čustvene inteligence vodje pri vodenju. Da je čustvena
inteligenca pri vodenju bistvenega pomena, pravi kar 11 anketirancev oziroma 65 odstotkov
vprašanih. 4 anketiranci oziroma 24 odstotkov jih pravi, da ta ni pomembna. 2 anketiranca
oziroma 11 odstotkov pa se jih strinja, da je čustvena inteligenca pomembnejša od delovnih
izkušenj in znanja. Lahko torej rečemo, da se več kot polovica zaposlenih strinja, da je
čustvena inteligenca vodje pri vodenju bistvenega pomena.
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Grafikon 12: Vodja in obvladovanje čustev

Vir: lasten

Podatki v grafu 12 nam prikazujejo, kako vodja obvladuje svoja čustva. Da ostane miren, tudi
kadar so vsi drugi napeti, je odgovorilo 13 anketirancev oziroma 76 odstotkov vprašanih. 4
anketiranci oziroma 24 odstotkov pa jih je odgovorilo, da se je vodja tudi v stresni situaciji
sposoben sprostiti. Odgovorov »kadar je jezen in vznemirjen, je veliko manj produktiven« in
»svoja osebna čustva stresa na podrejene« pa ni obkrožil nihče od vprašanih. Iz podatkov
torej lahko sklepamo, da vodje sodelujočih v anketi dobro obvladujejo svoja čustva.
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Grafikon 13: Vodja in reševanje konfliktov

Vir: lasten

Z grafa 13 lahko razberemo, da se je večina, torej 15 anketiranih, kar je 88 odstotkov
sodelujočih, pri vprašanju, kako vodja rešuje konflikte na delovnem mestu, odločila za
odgovor »s pogovorom«. Enako, po en anketiranec oziroma 6 odstotkov vprašanih, pa jih je
odgovorilo, da vodja vztraja pri svojem stališču ter da se vodja distancira in ne rešuje
konflikta. Rezultati kažejo na to, da se večinoma konflikte rešuje, in sicer s pogovorom.
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Grafikon 14: Usmerjenost k nalogam ali sodelavcem

Vir: lasten

Graf prikazuje podatke o usmerjenosti vodje k nalogam ali sodelavcem. Največ, kar 70
odstotkov anketirancev, je izbralo trditev, da vodja vedno prisluhne problemom s sodelavci.
65 odstotkov anketirancev pa trdi, da vodja vedno dopušča iniciativo in spremembe pri delu
ter da vedno skrbi za dobro počutje med sodelavci. Da vodja le delno prenaša odločanje in
odgovornost na zaposlene, meni kar 70 odstotkov vseh vprašanih, da se to zgodi le redko, pa
navaja 29 odstotkov vprašanih. Tudi o tem, kako je treba opraviti določeno delo, vodja le
delno odloča, saj je odgovor izbralo 65 odstotkov vseh. Več kot polovica vprašanih, torej 53
odstotkov, pa jih meni, da jim vodja pri delu zaupa in jih ne kontrolira. Trditev, da vodja
opredeli naloge na kakovost in potrebni čas, je enako razdeljena na dva dela, saj anketiranci
pravijo, da vedno in delno (odgovor je izbralo 47 odstotkov vprašanih).
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6.3 PREVERJANJE HIPOTEZ
Po opravljeni raziskavi je čas, da se vrnemo na začetne hipoteze in jih ovrednotimo. Prva od
njih pravi, da so zaposleni najbolj zadovoljni z demokratičnim načinom vodenja. Glede na
rezultate raziskave bi lahko to hipotezo potrdili. Večina anketirancev je odgovorila, da v
oddelku vlada sproščeno in prijateljsko vzdušje, komunikacija poteka dvosmerno, delo pa se
nadaljuje tudi v odsotnosti vodje.
Naslednja hipoteza je bila, da je čustvena inteligenca pri vodji pomembnejša od delovnih
izkušenj. To hipotezo lahko potrdimo, saj je več kot polovica anketirancev potrdila, da je ta
bistvenega pomena oziroma je pomembnejša od delovnih izkušenj.
Zadnja postavljena hipoteza pa je bila, da je visoko izobražen vodja pri svojem delu enako
usmerjen k delovnim ciljem kot k odnosu z ljudmi. Glede na rezultate raziskave bi to hipotezo
lahko zavrnili, saj se večina anketirancev s to trditvijo ne strinja.

6.4 UGOTOVITVE
V diplomskem delu sem poskušala ugotoviti povezavo med slogom vodenja in zadovoljstvom
zaposlenih.
Z izbrano literaturo in opravljeno raziskavo sem ugotovila, da slog vodenja zelo vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih. Vloga vodje je zelo pomembna in ključna, zato da bodo zaposleni
dobro in kakovostno opravljali svoje delo.
Rezultati raziskave so pokazali naslednje:
-

Anketiranci so še kar zadovoljni z delom, ki ga opravljajo.
Zadovoljni so z vodjo in načinom vodenja.
Zaposleni menijo, da so izkušnje pri vodji pomembne.
Anketiranci pravijo, da izobrazba pri vodji ni pomembna.
Rezultati kažejo, da so najpomembnejši dejavniki zadovoljstva pri delu odnosi s
sodelavci, delovne razmere in plača ter druge materialne ugodnosti.
Anketiranci pravijo, da v oddelku vlada sproščeno in prijateljsko vzdušje, komunikacija
poteka dvosmerno, delo pa se nadaljuje tudi v odsotnosti vodje.
Zaposleni menijo, da je čustvena inteligenca pri vodji bistvenega pomena.
Večina anketirancev pravi, da vodja obvladuje svoja čustva, saj ostane miren, tudi
kadar so drugi napeti.
Zaposleni pravijo, da vodja rešuje konflikte, in sicer s pogovorom.
Rezultati so pokazali, da je vodja usmerjen tako k nalogam kot k sodelavcem, saj
vedno prisluhne problemom, ki jih imajo sodelavci, vedno dopušča iniciativo in
spremembo pri delu ter skrbi za dobro počutje med zaposlenimi.
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7 ZAKLJUČEK
Šele med pisanjem diplomskega dela in prebiranjem celotne literature sem spoznala, koliko je
že napisanega na temo vodenja in zaposlenih. Koliko stvari se je skozi zgodovino spreminjalo
in v podjetjih postavljalo na prvo mesto oziroma med pomembnejše zadeve. V preteklosti se
je zaposlene postavljalo na zadnje mesto, slogi vodenja pa so bili zelo ozko usmerjeni. Z leti
in napredkom pa se zaposlene vedno bolj postavlja v ospredje, z njim pa tudi vodja s svojim
slogom vodenja. Zadovoljstvo zaposlenih se tako odraža skozi vodenje in vodjo, saj zaposleni
delajo več in bolje, če se podjetja ukvarjajo z njimi ter njihovimi potrebami in željami.
Vodenje je del managementa, je proces, s katerim vodja vpliva na posameznika z namenom
doseganja postavljenih ciljev. Za vsemi procesi v organizaciji stojijo vodje, ki odločajo, kaj
mora biti narejeno, ustvarjajo organizacijsko kulturo, procese in pravila. Proces vodenja
sestavljajo vodja, sledilci in okoliščine, glavna naloga vodje pa je zagotoviti uspešno izvajanje
nalog, ustvarjati dobre odnose in prevzemati odgovornost.
Značilnosti vodje so samoobvladovanje, občutek za pravičnost, sposobnost načrtovanja,
optimizem, simpatija, razumevanje, polna odgovornost in sodelovanje. Vodja mora v okolje
izžarevati določene značilnosti in lastnosti, da lahko govorimo o ugodnem delovnem vzdušju,
tako mora dober vodja znati tudi spodbujati sodelavce, biti dosleden pri izvajanju nalog,
pošten do sebe in sodelavcev, razvojno naravnan, poudarjati pa mora moč znanja, ne pa
hierarhične moči. Poleg vseh navedenih lastnosti pa mora tudi hitro delovati na spremembe,
razumeti mora prave probleme, biti mora povezan na vseh ravneh organizacije, vedno najti
prave rešitve in narediti, kar je potrebno.
Obstaja veliko različnih teorij in slogov vodenja in za nobenega ne moremo trditi, da je eden
in edini ter najboljši. Patriarhalni slog vodenja, karizmatični slog vodenja, avtokratični slog
vodenja in birokratski slog vodenja spadajo pod klasično teorijo vodenja.
Sodobna raziskovanja slogov in razvoj moderne teorije vodenja pa predstavljajo že nove
vidike vodenja, saj so pri slogih vodje usmerjeni tako k nalogam kot k sodelavcem.
Komunikacija med vodjo in zaposlenimi, inspiracija ter spodbujanje sodelavcev k idealom in
moralnim vrednotam so le del novih sodobnih slogov.
Pri zadovoljstvu z delom obravnavamo različne vidike, kot so varnost zaposlitve, višina plače,
druge denarne nagrade in odnosi med sodelavci. Vendar to niso vsi vidiki zadovoljstva, saj
poleg navedenih k dejavnikom zadovoljstva spadajo tudi vsebina dela, samostojnost pri delu,
vodenje in organizacija dela, odnosi pri delu in delovne razmere ter osebnost zaposlenega,
vrednote in družbeni vplivi.
Danes so čustva in čustvena inteligenca del vodenja. Ravno čustvena inteligenca kot
spodobnost zavedati se svojih in tujih čustev ima pri vodji velik pomen, saj tako lažje deluje
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in razume sodelavce. Pri vodenju so tako pomembne čustvenointeligenčne sposobnosti, kot
so samozavedanje, samoobvladovanje, družbeno zavedanje in obvladovanje odnosov.
V diplomskem delu sem raziskovala, kako slog vodenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Iz
rezultatov ankete lahko potrdim, da so zaposleni zadovoljni s slogom vodenja, saj so
zadovoljni z vodjo, v oddelku vlada sproščeno in prijateljsko vzdušje, komunikacija poteka
dvosmerno. Rezultati so pokazali, da je vodja usmerjen tako k nalogam kot k sodelavcem, saj
vedno prisluhne problemom, dopušča iniciativo in spremembe pri delu ter rešuje konflikte na
delovnem mestu. Ob vsem tem pa skrbi tudi za dobro počutje med zaposlenimi.
Poskušala sem povezati sloge vodenja in zadovoljstvo zaposlenih ter prikazati, kako
prepleteno je to področje. Kako zelo pomembni so prava izbira sloga vodenja ter znanje,
izkušnje, vrednote in lastnosti vsakega vodje. Podjetja bodo morala vedno več vlagati v
izobraževanja vodij in uporabljati mehke metode za dosego postavljenih ciljev. Zastavljene
cilje podjetja bodo namreč zaposleni dosegali le, če bodo zadovoljni in bodo delali dobro, če
se bodo na delovnem mestu počutili dobro in pripadno organizaciji, za opravljeno delo pa bili
motivirani in dobro plačani ter tudi nagrajeni.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
Anketa
Pozdravljeni,
sem Sara Novakovič, študentka Fakultete za upravo v Ljubljani. Moja diplomska naloga ima
naslov Vpliv slogov vodenja na zadovoljstvo zaposlenih in bo vsebovala tudi raziskovalni del.
Na podlagi pridobljenih rezultatov želim priti do dejanskega stanja in potrditi ali ovreči
postavljene hipoteze.
Prosim vas, da izpolnite anketni vprašalnik v celoti in navajate le resnične odgovore, saj bodo
le tako doseženi pravi rezultati.
Anketa je anonimna in je namenjena izključno raziskavi diplomskega dela.
Hvala za sodelovanje.
1. Spol:
a) Ženski
b) Moški
2. Starost:
a)
b)
c)
d)
e)

Do 25 let
Od 26 do 35 let
Od 36 do 45 let
Od 46 do 55 let
Nad 56 let

3. Dokončana izobrazba:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Osnovna šola
Poklicna šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola, fakulteta
Magisterij
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4. Položaj v podjetju:
a)
b)
c)
d)

Referent
Specialist
Vodja tima
Vodja oddelka

5. Ali ste zadovoljni s svojim delom?
a) Zelo zadovoljen
b) Še kar zadovoljen
c) Nisem zadovoljen
d) Ne vem
6. Ali ste zadovoljni z vodjo in načinom vodenja?
a) Da
b) Ne
c) Delno
7. Ali je po vašem mnenju pomembno, da ima vodja veliko izkušenj?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem
8. Ali po vašem mnenju visoko izobraženi vodja bolje opravlja delo?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem
9. Kateri od naštetih dejavnikov je za zadovoljstvo pri delu
najpomembnejši? (obkrožite, 1 – najmanj pomembno, 5 – zelo
pomembno)
a)
b)
c)
d)

Delovne razmere
Možnost napredovanja
Plača in druge materialne ugodnosti
Zanimivost dela
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12345
12345
12345
12345

e)
f)
g)
h)
i)

Varnost
Ugled podjetja
Odnosi s sodelavci
Svoboda in samostojnost pri delu
Pohvala

12345
12345
12345
12345
12345

10. Katera od spodaj naštetih trditev najbolje odraža način vodenja v vašem
oddelku? (obkrožite lahko največ 3 trditve)
a) V oddelku je sproščeno in prijateljsko vzdušje.
b) Delo nadaljujemo tudi ob odsotnosti vodje.
c) Vodja določi pravila, ki jih potrebujemo pri odločanju, odločiti pa moramo
sami.
d) Vodja omogoča, da se izobražujemo, razvijamo ter da imamo privlačno in
samostojno delo.
e) Skupaj z vodjo določimo cilje, ki jih želimo uresničiti.
f) Komunikacija poteka dvosmerno (od vodij k zaposlenim in obratno).
g) V oddelku je visoka napetost.
e) V oddelku je visoka stopnja delovne intenzivnosti.
f) Vodja je zelo ukazovalen, za naloge, ki jih določi, pričakuje, da bodo
opravljene brezhibno in v roku.
g) Pri delu nam pušča dovolj svobode.
h) Zaposlene postavlja na prvo mesto, ne glede na druge dejavnike.
11. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju čustvena inteligenca vodje pri
vodenju?
a) Je bistvenega pomena.
b) Ni pomembna.
c) Je pomembnejša od delovnih izkušenj in znanja.
12. Kako vodja obvladuje svoja čustva?
a)
b)
c)
d)

V stresni situaciji se je sposoben sprostiti.
Ostane miren, tudi kadar so drugi napeti.
Kadar je jezen in vznemirjen, je veliko manj produktiven.
Svoja osebna čustva stresa na podrejene.
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13. Kako vodja rešuje konflikte na delovnem mestu?
a) S pogovorom.
b) Vztraja pri svojem stališču.
c) Se distancira in ne rešuje konflikta.
14. Spodaj so navedene trditve glede usmerjenosti k nalogam ali
sodelavcem.
Vsako vprašanje označite s številko. 1 pomeni redko, 2 delno, 3 da,
vedno.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Zaposleni imate popolno svobodo pri delu.
Vodja skrbi za dobro počutje med sodelavci.
Vodja dopušča iniciativo in spremembo pri delu.
Konflikte rešuje v skladu s predpisanimi postopki.
Vodja točno določi, kako je treba opraviti delo.
Čim več odločanja in odgovornosti prenaša na zaposlene.
Vodja vam zaupa in vas ne kontrolira pri delu.
Vodja prisluhne problemom, ki jih imate s sodelavci.
Vse naloge opredeli na kakovost in potrebni čas.

54

123
123
123
123
123
123
123
123
123

