UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo

RAZISKAVA MOTIVIRANOSTI IN
ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V
TRANSPORTNI ORGANIZACIJI
Nataša Leskovšek

Ljubljana, junij 2011

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

DIPLOMSKO DELO

RAZISKAVA MOTIVIRANOSTI IN ZADOVOLJSTVA
ZAPOSLENIH V TRANSPORTNI ORGANIZACIJI

Kandidatka:
Vpisna številka:
Študijski program:
Mentor:

Nataša Leskovšek
04033379
visokošolski študijski program Javna uprava
red.prof.dr.Štefan Ivanko

Ljubljana, junij 2011

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA

Podpisana Nataša Leskovšek, študentka visokošolskega programa, smer javna uprava, z
vpisno številko 04033379, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Raziskava
motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v transportni organizaciji.
S svojim podpisom izjavljam, 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
avtorstvu 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 diplomskega dela ter soglašam z
objavo dela v zbirki »Dela FU«.

Diplomsko delo je lektorirala mag. Uršula Fujs, univ. dipl. slovenistka.

Ljubljana, 01.06.2011

Podpis avtorice:

i

POVZETEK

V današnjem času doživlja svet velikanske spremembe. To je čas velikega napredka in
novih možnosti. Uspešnost podjetij bolj kot kdajkoli prej temelji na visoko motiviranih in
usposobljenih zaposlenih. Zato je zadovoljstvo pri delu pomemben element za
zagotavljanje konkurenčnih prednosti podjetij. Ljudje so torej največje bogastvo podjetij.
Managerji pa so tisti, ki morajo v podjetjih zagotoviti, da imajo zaposleni potrebno znanje
za opravljanje dela. Od njih se pričakuje tudi, da bodo pomagali zaposlenim, prepoznavali
njihove interese, potrebe, motive, jih uspešno motivirali in nagradili za dobro opravljeno
delo.
Poznamo veliko motivacijskih teorij, ki poskušajo izboljšati razumevanje kompleksnega
področja motivacije in motiviranja zaposlenih. Vendar ne obstaja univerzalna teorija,
ampak nam vsaka na svoj način poskuša osvetliti problematiko motiviranja ljudi.
V svojem diplomskem delu sem želela na konkretnem primeru preveriti nekatera
teoretična spoznanja. Zato sem v transportni organizaciji izvedla raziskavo o motiviranosti
in zadovoljstvu zaposlenih. Rezultate sem predstavila v petem poglavju.

Ključne besede: motivacija, motivacija pri delu, zadovoljstvo pri delu, motivi, motivacijske
teorije, motivacijski dejavniki
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SUMMARY
RESEARCH OF MOTIVATION
FORWARDING ORGANIZATION

AND

EMPLOYEE

CONTENTMENT

IN

The world goes through gigantic changes nowadays. This is the time of huge progress
and new opportunities. Success of companies is today more than ever based on highly
motivated and qualified employees. Therefore contentment at work is a significant
element for ensuring competitive advantages of companies. Accordingly people are the
greatest opulence of every company. And managers are those who need to assure that
employees have necessary knowledge for doing their job. They are expected to help
employees, to identify their interests, needs, motives and to successfully motivate and
reward them for good done job.
There are different motivation theories which are trying to improve understanding of
complex sphere of motivation and how to motivate employees. There is no universal
theory, that is to say that every theory on it's way tries to light up problems about
people's motivation.
I tried to examine at the concrete case some theoretical cognitions in my diploma. For
this reason I made a research about motivation and employee contentment in forwarding
organization. The results are presented in fifth chapter.

Key words: motivation, motivation at work, contentment at work, motives, motivation
theories, motivation factors
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1 UVOD

Kapital in vrhunska tehnologija sta bila v preteklosti glavna načina za doseganje
konkurenčnosti podjetij, delavec pa je bil le dodatek stroju. To dejstvo v sodobnih
organizacijah že dolgo ne velja več. Te namreč iščejo konkurenčne prednosti na drugih
področjih, med katerimi je vse bolj v ospredju področje ravnanja z ljudmi pri delu.
Usposobljeni in motivirani zaposleni so eden od temeljev uspešnega poslovanja in razvoja
podjetja, zato motiviranje predstavlja v poslovnem svetu eno najbolj kompleksnih in
najpomembnejših nalog managementa.
Sistemi motiviranja in nagrajevanja ter posledično tudi zadovoljstva zaposlenih pri delu so
strateško pomembna in zelo občutljiva tema vsakega podjetja. Podjetja uporabljajo
nagrade, da bi z njimi privabila dober kader in ga tudi zadržala, predvsem pa naj bi
nagrade motivirale zaposlene k večji zavzetosti za delo in s tem tudi k večji storilnosti.
Kajti podjetje je lahko uspešno le, če ima visoko motivirane zaposlene. Podjetja zato
oblikujejo sisteme nagrajevanja, da bi z njimi dosegla želeno vedenje zaposlenih, ki je
potrebno za doseganje ciljev podjetja. Hkrati je to področje zelo občutljivo zaradi mogočih
konfliktov, ki nastanejo med zaposlenimi na eni in managementom na drugi strani.
Konflikti in frustracije so namreč posledica neusklajenosti ciljev in strategije podjetja s cilji
in potrebami zaposlenih. Eden zelo pomembnih ciljev podjetja so namreč tudi sorazmerno
nizki stroški dela, zaposleni pa si v nasprotju s tem v večini primerov želijo višjo plačo.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je za podjetja izjemno pomembno. Gre za
človekov osebni občutek o različnih vidikih dela, kot so samostojnost, odgovornost, delo v
skupini, kakovost dela in drugo. Kaže se skozi številne kazalnike, ki so medsebojno
povezani. To so delovne razmere, težavnost in zahtevnost dela, možnosti napredovanja
na delovnem mestu, obveščenost o dogodkih v podjetju, plača in druge finančne
ugodnosti, dobri odnosi s sodelavci, stalnost zaposlitve, možnost strokovnega razvoja,
svoboda in samostojnost pri delu, ugled dela, ustvarjalnost dela, varnost dela in odnos z
nadrejenimi.
Med motivacijo in zadovoljstvom na delovnem mestu obstaja povezava. Posameznik, ki ni
zadovoljen, namreč nima posebne motivacije za opravljanje svojega dela. Vendar to ne
pomeni, da pri nekom, ki je zadovoljen, samoumevno obstaja tudi motivacija za
opravljanje dela. Obstaja samo večja verjetnost, da bo delo opravljal z dodatno mero
motivacije. Zadovoljstvo z delom je torej ključni dejavnik za spodbujanje večje
motiviranosti in učinkovitosti na delovnem mestu.
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1.1 PREDMET RAZISKOVANJA
Predmet raziskovanja v mojem diplomskem delu sta motiviranost in zadovoljstvo
zaposlenih v določeni transportni organizaciji. Raziskovala sem, kateri dejavniki bolj
vplivajo na motivacijo zaposlenih ter kako zaposleni doživljajo zadovoljstvo na delovnem
mestu. Predvsem me je zanimalo, ali obstajajo razlike v motiviranosti in pri zadovoljstvu
med zaposlenimi v različnih organizacijskih enotah podjetja.

1.2 HIPOTEZE
Med raziskavo sem na podlagi pridobljenih podatkov poskušala potrditi ali ovreči naslednje
hipoteze:
Hipoteza 1: zaposleni iz organizacijske enote potniški promet so precej nezadovoljni s
svojim delovnim časom.
Hipoteza 2: zaposleni so v povprečju zadovoljni s svojo službo in je ne bi zamenjali
(velja za celotno organizacijo).
Hipoteza 3: medsebojni odnosi pomembno prispevajo k zadovoljstvu na delovnem
mestu (velja za celotno organizacijo).
Hipoteza 4: med zelo pomembne motivatorje zaposleni iz organizacijske enote strokovne
službe uvrščajo možnost napredovanja.

1.3 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen in cilji mojega diplomskega dela so na podlagi pregleda pomembnih teoretičnih
prispevkov s področja motivacije in zadovoljstva ljudi pri delu prikazati kompleksnost tega
problema ter empirično preveriti nekatera teoretična spoznanja. Ta spoznanja sem
preverjala v transportni organizaciji, ki jo sestavljajo štiri organizacijske enote. Na podlagi
analize stanja motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih sem podala tudi konkretne
predloge za izboljšanje motiviranosti in zadovoljstva v obravnavani organizaciji.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
V diplomskem delu sem uporabila naslednje metode raziskovanja:
•
•
•
•

deskriptivno metodo (proučevanje aktualne domače in tuje literature),
metodo kompilacije (povzemanje stališč, spoznanj in sklepov drugih avtorjev),
metodo neposrednega zbiranja podatkov (anketa),
analizo na podlagi anketnih vprašalnikov.
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Uporabila sem primarne in sekundarne podatke. Primarne podatke sem pridobila z anketo,
ki sem jo izvedla v proučevani organizaciji, sekundarne podatke pa iz aktualne domače in
tuje literature, internetnih virov ter časopisov.

1.5 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Moje diplomsko delo je v osnovi razdeljeno na dva dela. To sta teoretični in empirični del.
Oba dela sta nato razdeljena še na več poglavij in podpoglavij.

Prvi, teoretični, del zajema tri večja poglavja. Prvo poglavje se nanaša na motivacijo na
splošno. V tem delu sem na podlagi domače in tuje literature opredelila pojme v zvezi z
motivacijo in motivi. Drugo poglavje zajema nekaj bistvenih motivacijskih teorij. Zanimale
so me naslednje motivacijske teorije: teorija potreb, dvofaktorska motivacijska teorija,
teorija ERG, teorija značilnosti dela, teorija spodbujanja, teorija pričakovanja, teorija
pravičnosti, Leavittova motivacijska teorija, Frommova motivacijska teorija, McGregorjeva
teorija X in teorija Y ter teorija ekonomske motivacije. V tretjem večjem poglavju sem
opredelila motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu. Če sem v prvem poglavju
govorila o motivaciji na splošno, sem se v tretjem poglavju osredotočila specifično na
motivacijo na delovnem mestu. V tem poglavju so me zanimale osnovne teoretične
opredelitve posameznih pojmov, proučevala sem, zakaj ljudje delajo, ter opredelila
dejavnike, ki vplivajo na motivacijo pri delu. Zanimali so me tudi posamezni vidiki
spodbujanja zaposlenih pri doseganju ciljev organizacije. Ti vidiki so: zadovoljstvo pri
delu, vključevanje zaposlenih v proces oblikovanja dela, obogatitev dela, samoupravljalni
delovni timi, kreativnost in zbiranje »zlatih« idej, nagrajevanje in pozornost do zaposlenih
ter materialno in nematerialno nagrajevanje. Na koncu prvega dela sem se posvetila še
vlogi vodje, ki jo ta ima v procesu motiviranja zaposlenih.

Drugi del mojega diplomskega dela je namenjen empirični raziskavi, ki sem jo izvedla v
transportni organizaciji. Ta del je nastal na podlagi anketnega vprašalnika o motivaciji in
zadovoljstvu na delovnem mestu. Pridobljene podatke sem obdelala, jih grafično
prikazala, obrazložila in dodala predloge.
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2 MOTIVACIJA

2.1 POJEM MOTIVACIJE
Motivacija in raziskovanje motivacije sta področje, s katerim so se znanstveniki ukvarjali
že v preteklosti, v današnjem času pa se je temu pridružilo tudi raziskovanje zadovoljstva
pri delu.
Beseda motivacija izhaja iz latinske besede »motus«, kar pomeni gibanje. Sicer v
strokovni literaturi najdemo veliko različnih opredelitev pojma motivacije. Prav tako
obstaja veliko različnih motivacijskih teorij.
Tako si postavljamo vprašanje, zakaj ljudje pravzaprav delamo to, kar delamo, kako in
zakaj postanemo aktivni ter kateri dejavniki takrat vplivajo na nas.
Motivacija je pomembna človekova življenjska sila, ki posameznika žene in mu pomaga
usmerjati njegovo življenjsko energijo tako, da lažje obvladuje svoje življenjske izzive in
probleme. Ljudje delamo zato, da bi zadovoljili svoje potrebe, ki v nas povzročajo
napetost in željo po zadovoljitvi. Problem motivacije je problem usmerjanja energije k
postavljenemu cilju. Motivirano delovanje je torej usmerjeno delovanje. »Motivacija je
tako definirana kot volja do dela. Je vse tisto, kar pripelje do neke aktivnosti, kar to
aktivnost usmerja in kar ji določi moč in trajanje« (Vrčko et al., 2004, str. 141).
Na vsakega posameznika v danem trenutku vpliva veliko različnih dejavnikov, ki so vzrok
za njegovo odločitev, prav tako tudi pri vsakem človeku obstaja več različnih razlogov za
posamezna dejanja. Zato torej lahko rečemo, da nobena dejavnost ne nastane sama po
sebi in brez razloga. Človekovo vedenje in dejavnosti so motivirani. Pojavljajo se kot
posledica številnih potreb in gibal, ki vplivajo na posameznika. Obnašanje torej spodbujajo
različne silnice, ki ga usmerjajo k različnim ciljem. Potrebe, cilje in posledično motivirano
vedenje lahko opredelimo kot prvine motivacijske situacije (Musek in Pečjak, 2001, str. 86
- 87).
Splošna opredelitev motivacije pravi, da je motivacija usmerjanje človekove aktivnosti k
želenim ciljem na podlagi njegovih motivov. Ožje gledano je motivacija »zbujanje hotenj,
motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi njegovih potreb,
ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem možnosti v resničnost« (Uhan,
2000, str. 11).
Cilji posameznika predstavljajo njegove interese, ki temeljijo na njegovih potrebah. Za
zadovoljevanje potreb so potrebni določeni napori in sredstva. Govorimo o prizadevanjih
(Uhan, 2000, str. 12).
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Motivacija je nujno potrebna energija za vsako človekovo delovanje. Smotrno človekovo
delovanje je lahko posledica pričakovanja, da uresniči svoje cilje ali prisilo s pretnjo
sankcij, kadar ne deluje v skladu s pričakovanim delovanjem tistih, ki imajo sankcijsko
moč. Rezultati, ki so doseženi s prisilo, so običajno skromnejši in so omejeni predvsem na
fizična dela. Prisile nikakor ne moremo uporabiti pri ljudeh s kreativno dejavnostjo, kajti
ljudi skoraj v nobenem primeru ni mogoče prisiliti k temu, da bi bili ustvarjalni (Vrčko et
al., 2004, str. 206).
Motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z določenim
vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti zadovoljili potrebo
(Luthans v Treven, 1998, str. 107). Gre torej za tristopenjski proces, pri katerem se kot
prva pojavi notranja potreba, nato vedenjsko delovanje za zadovoljitev te potrebe in
nazadnje rezultat – to je zadovoljena potreba in s tem zadovoljen posameznik.
Ljudje imamo v svojem življenju veliko različnih potreb. Te so lahko biološke, kar pomeni,
da izhajajo iz fizioloških zahtev organizma (lakota, žeja, toplota in drugo), kot nasprotje
tem pa nastajajo druge vrste potreb, ki so psihološko zasnovane (potreba po priznavanju,
statusu, pripadanju in drugo). Vse te potrebe v organizmu povzročajo določeno napetost
– tenzijo, ki sama po sebi ne vodi do zadovoljitve potrebe, ampak samo nakazuje na
obstoj neke potrebe. Motiv pa predstavlja stanje te tenzije v organizmu, ki jo je povzročila
potreba (Gutić v Treven, 1998, str. 75). Za motivacijo lahko torej trdimo, da je povezana z
motivom in zahtevo po njegovi uresničitvi.
Naslednja slika prikazuje temeljni motivacijski proces.
Slika 1: Temeljni motivacijski proces

nezadovoljena
potreba

motiv

zadovoljena
potreba

tenzija

vedenje

Vir: Treven (1998, str. 75)
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odprava
tenzije

2.2 MOTIVI

2.2.1 POJEM MOTIVA
Naše obnašanje je motivirano. Spodbujajo in usmerjajo ga motivi.
»Motiv je razlog in hotenje, da človek deluje« (Uhan, 2000, str. 11).
Motiv je sila, ki pripravi človeka k določeni dejavnosti in mu omogoča, da pri tej dejavnosti
vztraja in jo dokonča.

Motivi se lahko pojavijo pri človeku v določeni življenjski okoliščini in so tisti psihološki
pojavi, ki spodbujajo obnašanje in usmerjajo človeka k ciljem. Različne ljudi motivirajo
različni dejavniki, poleg tega imajo isti ljudje različne potrebe ob različnem času.
Tako ali drugače so motivirana prav vsa naša dejanja. Motivi usmerjajo naše delovanje,
da zadovoljujemo svoje potrebe in tako odpravimo pomanjkanje ter napetosti, ki so
prisotne.

2.2.2 VRSTE MOTIVOV
V strokovni literaturi lahko najdemo več vrst klasifikacij motivov in potreb. V diplomskem
delu jih povzemam po Trunklu (2005, str. 21). Razvrščamo jih glede na različne kriterije:
glede na pomen, ki ga imajo

•
motivi (primarni in sekundarni),

glede na nastanek motivov v

•
človeku (podedovani in pridobljeni),

glede na področje v človekovem

•
življenju (biološki in socialni),

glede na razširjenost med ljudmi

•
(univerzalni, regionalni in individualni).

2.2.2.1 Primarni biološki motivi
Tu gre največkrat za potrebe, s katerimi izravnavamo primanjkljaj snovi, ki jih organizem
potrebuje, ali izločamo preobilje snovi, ki jih organizem ne potrebuje:
potrebe po snoveh (hrani, vodi),
potrebe po izločanju,

•
•
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potrebe po izogibanju bolečini,
potrebe po počitku,
potrebe po spolnih stikih.

•
•
•

Za to skupino motivov je značilno, da gre za motive oziroma potrebe, ki morajo biti
zadovoljene, sicer človek kot organizem propade. Zato jih imenujemo primarni motivi. Ker
se nanašajo na človekovo biološko zgradbo, jih imenujemo tudi biološki motivi. Ti motivi
so podedovani. Prisotni so pri vseh ljudeh, zato so to tudi univerzalni motivi.

2.2.2.2 Primarni socialni motivi
Tu imamo opravka s psihičnim neravnovesjem v okolju. Sem spadajo:
potrebe po varnosti,
potrebe po ljubezni, naklonjenosti,

•
•
družbi,

potrebe po uveljavitvi, ugledu,
potrebe po delu, ustvarjanju,

•
•
spremembi,

potrebe

•

po

socialnem

konformizmu.
Tudi ti motivi so primarni motivi, saj je zadovoljevanje teh potreb nujno za duševni razvoj
človeka in njegovo življenje v družbi. Nezadovoljevanje teh potreb lahko povzroči občutek
manjvrednosti, osamljenosti, enoličnosti ali zavrženosti. Primarni socialni motivi so
večinoma pridobljeni, človek se jih navzame iz okolja najverjetneje že v rani mladosti.
Nanje pa lahko zavestno vplivamo in tudi deloma zavestno spreminjamo vedenje ljudi v
družbi. Regionalna razširjenost teh motivov kaže, da so v različnih krajih različni.

2.2.2.3 Sekundarni motivi
Sekundarni motivi so tisti motivi, ki človeku povzročajo zadovoljstvo, kadar jih zadovolji,
ne ogrožajo pa njegovega življenja, če jih ne zadovolji. Sem sodijo:
interesi,
stališča,
vrednote,
navade,
potrebe po alkoholu, drogah.

•
•
•
•
•
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Ti motivi so osebni, kar pomeni, da se razlikujejo od človeka do človeka, zato so to tudi
individualni motivi. So pridobljeni in se nanašajo na socialni del človekovega življenja. Za
sekundarne motive je značilno predvsem to, da jih ljudje zadovoljujejo bolj ali manj hote.

2.2.3 NEZADOVOLJENI MOTIVI
Vsak posameznik mora nenehoma delovati v smeri ohranjanja določenega biološkega in
tudi socialnega ravnotežja, da se ga ne bi polotile različne motnje. V ta namen zadovoljuje
svoje potrebe oziroma motive. Zadovoljevanje potreb je velikokrat povezano z različnimi
ovirami, ki nastanejo na poti med potrebo in njeno zadovoljitvijo. Vsako tako oviro, ki je
lahko naravna ali socialna, v človeku ali zunaj njega, posameznik doživlja kot subjektivno
stanje psihične napetosti. Govorimo o frustracijah, kadar gre za ovire zunaj človeka, in o
konfliktih, kadar gre za ovire v človeku (Lipičnik, 1998, str. 157).
Frustracija je objektivno stanje oviranosti motiva, lahko je tudi neprijetno subjektivno
doživljanje takšne ovire. Te ovire so običajno zunanje. Frustracije ne izzovejo le
negativnih čustev (napetost, panika), ampak tudi pozitivna občutja, kadar oviro uspešno
premagamo.
O konfliktni situaciji govorimo, kadar si motivi nasprotujejo ter se medsebojno ovirajo in
pride do »boja« med njimi. Konfliktno situacijo lahko pojmujemo kot posebno vrsto
frustracijske situacije, le da je v tem primeru ovira notranja, saj ima obliko konkurenčnega
motiva.
Konflikti in frustracije so do neke mere normalni življenjski pojavi. V zmerni obliki nas
spodbujajo, saj nam predstavljajo izziv, brez katerega bi bilo življenje manj zanimivo. Če
se pojavljajo prepogosto, nas duševno obremenjujejo. S temi ovirami in problemi se
moramo spoprijeti ter jih čim bolj uspešno in konstruktivno reševati, tako da se usmerimo
k problemu in k doseganju zastavljenih ciljev. Premagovanje ovir je lahko neuspešno in
nekonstruktivno, kadar prevlada čustvena napetost in se usmerimo le k razbremenitvi te
napetosti, ne pa k prvotnemu cilju.
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3 MOTIVACIJSKE TEORIJE

Ljudje so že od nekdaj želeli ugotoviti in pojasniti dogajanja v procesu motivacije. Zato so
se začele razvijati motivacijske teorije. Prve teorije o motiviranosti zasledimo že v
besedilih grških mislecev. Teorije, ki jih proučujemo danes, pa so se začele razvijati v
začetku tridesetih let 20. stoletja.
Motivacijske teorije poskušajo razložiti vzroke za vedenje ljudi in vzroke, ki povzročajo
določeno vedenje.
V strokovni literaturi najdemo več razlag oziroma teorij, ki poskušajo odgovoriti na
vprašanje, zakaj ljudje delajo. V ta namen so različni teoretiki poskušali razložiti človekov
odnos do dela.
V grobem lahko motivacijske teorije razdelimo v dve skupini (Tosi v Treven, 1998, str.
112):
vsebinske, pri katerih se postavlja

•
vprašanje, kaj motivira vedenje, in

procesne,

•

pri

katerih

se

sprašujemo, kako motivirati vedenje.
Vsebinske motivacijske teorije opredeljujemo kot teorije, ki so usmerjene predvsem na
proučevanje človeških potreb ali posameznih motivov, ki povzročijo določeno obliko
vedenja. Poskušajo najti vzroke za določeno vedenje. Med najpomembnejše vsebinske
teorije spadajo Maslowova teorija potreb, Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija,
Adelferjeva teorija ERG, Hackman-Oldhamov motivacijski model, Frommova motivacijska
teorija ter Leavittova motivacijska teorija.
Pri procesnih motivacijskih teorijah poskušajo teoretiki najti odgovore na vprašanja, kako
nastane določena oblika vedenja. Osnova tega teorijskega pristopa je spoznanje, da
koncept potrebe ni dovolj za razlaganje motivacije in je nujno treba vključiti še druge
vsebine, kot so percepcije, pričakovanja in vrednote, ter njihovo interakcijo. Te teorije
poskušajo razložiti ključne procese in glavne razloge, ki vodijo k temu, da se ljudje v
delovnih situacijah obnašajo na določen način, da vlagajo določen napor in vplivajo na
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trajanje same aktivnosti. Med pomembnejše procesne teorije prištevamo teorijo
spodbujanja, Vroomovo teorijo pričakovanja, problemsko-motivacijsko teorijo in
Adamsovo teorijo pravičnosti.
Poleg naštetih motivacijskih teorij med pomembnejše štejemo še McGregorjevo teorijo X
in teorijo Y.
Zakonitosti motivacijskih teorij vodjem pomagajo razumeti razmišljanje in ravnanje
zaposlenih ter tudi lažje predvideti njihove reakcije. Veliko pozornosti je namreč treba
nameniti občutkom zaposlenih, saj so občutki gibalo njihovega razmišljanja in delovanja.

3.1 TEORIJA POTREB – MASLOWOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA
Utemeljitelj teorije potreb je Abraham H. Maslow (1908–1970). V svoji knjigi Motivation
and Personality je proučeval motive z vidika človeških potreb. Izoblikoval je pet
stopenjskih ravni potreb, ki so med seboj v hierarhičnem zaporedju.
Potrebe prve stopnje so fiziološke potrebe, ki so pomembne za preživetje in nadaljevanje
vrste. To so hrana, pijača, počitek, spolna zadovoljitev in druge. Predstavljajo temeljno
raven v hierarhiji. Te vrste potreb pridobimo ob rojstvu. Potrebe druge stopnje so potrebe
po zaščiti in varnosti pred vplivi okolja. Gre za potrebe po stabilnosti eksistence,
zavarovanje pred psihološko in fizično škodo. To so obleka, stanovanje v mrzlem okolju ali
stanovanje kot zavarovanje pred grožnjami naravnih pojavov ali kot zaščita pred
pretnjami živali in ljudi. Potrebe tretje stopnje so socialne potrebe. Gre za potrebo po
druženju z drugimi ljudmi (prijateljstvo). Izražajo tudi potrebo po ljubezni in pripadnosti,
nenazadnje pa tudi željo posameznika po tem, da je cenjen in priznan. Četrto stopnjo
predstavljajo potrebe po spoštovanju in ugledu. Te potrebe so nedvomno višje in se
pojavljajo samo pri ljudeh, ki ne stradajo, ki ne umirajo od žeje in niso trenutno v veliki
nevarnosti za svoje življenje. Peto, in s tem tudi najvišjo stopnjo potreb, predstavljajo
potrebe po samouresničevanju in samouveljavljanju. Te nas ženejo, da postanemo to, za
kar smo sposobni (Nemec, 2005, str. 206).
Maslow je menil, da je človekova aktivnost vedno usmerjena navzgor k privlačnejšim
ciljem. Najprej naj bi človek težil k temu, da bi zadovoljil primarne biološke potrebe, saj
mu te omogočajo preživetje. Ko so te potrebe zadovoljene, se pojavijo višje potrebe, ki
prav tako sledijo določenemu zaporedju (Lipičnik, 1998, str. 162). Višje potrebe se torej
razvijejo šele takrat, ko so nižje zadovoljene. Zadovoljevanje potreb se pri vsakem
posamezniku začenja na dnu.
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Slika 2: Hierarhija potreb po Maslowu

Vir: Treven (1998, str. 113)
Hierarhijo potreb je mogoče prirediti tudi v vsebinski model delovne motivacije. S
proučevanjem stopnje zadovoljevanja potreb (motivov) delavcev lahko managerji
ugotovijo, kaj bodo hoteli zaposleni doseči v naslednjem obdobju.
Slika 3: Hierarhija delovne motivacije
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Vir: Treven (1998, str. 115)
Uporabnost Maslowove motivacijske teorije je v tem, da lahko managerji na osnovi
navadnih vprašalnikov, kaj motivira ljudi v določeni organizaciji in v določenem trenutku,
ugotovijo, na kaj so zaposleni v tistem trenutku najbolj občutljivi. Izsledke takšnih
vprašalnikov lahko uporabijo, ko poskušajo določiti načine za vplivanje na motivacijo
zaposlenih (Vrhovec, 2004, str. 66).
Managerji bi se morali zavedati, k čemu bodo zaposleni težili v prihajajočih obdobjih. V
različnih obdobjih so lahko namreč vplivni različni motivacijski dejavniki. Mnenja
strokovnjakov se tudi glede tega vprašanja razlikujejo. Nekateri menijo, da si v
industrializiranem svetu postajajo potrebe zaposlenih vse bolj podobne. Spet drugi
menijo, da so vedenje in aktivnosti zaposlenih v organizacijah odvisni predvsem od
kulturnih okoliščin, v katerih se organizacija nahaja (Lipičnik, 1998, str. 163).
Maslowova teorija potreb nudi organizacijam pomembno spoznanje, da zaposlenih ne
spodbuja samo denar, ampak da so pomembni tudi drugi dejavniki, kot na primer
spoštovanje človeka, ki je pomemben dejavnik dobrega počutja zaposlenih v določeni
organizaciji.

3.2 DVOFAKTORSKA MOTIVACIJSKA TEORIJA
Avtor dvofaktorske teorije, Frederick Herzberg, je raziskoval, kako vpliva zadovoljstvo pri
delu na učinkovitost in motiviranost človeka (Herzberg v Treven, 1998, str. 117). Svojo
teorijo je osnoval na spoznanju, do katerega je prišel, ko je po svetu spraševal različne
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skupine delavcev, kdaj so bili v službi najbolj zadovoljni in kdaj najbolj nezadovoljni. Na ta
način je poskušal določiti faktorje, ki delavce najbolj motivirajo za delo.
Raziskave je strnil v nekaj pomembnih sklepov (Vrhovec, 2004, str. 66 - 67):
Dejavniki, ki ljudi osrečujejo na
delovnem mestu, niso preprosto nasprotja tistih, ki jih onesrečujejo, in obratno.
Obe skupini dejavnikov se med seboj popolnoma razlikujeta. Ljudi torej ne
moremo zadovoljiti tako, da preprosto odstranimo vzroke za nezadovoljstvo.
•
Dejavniki,
ki
ljudi
ne
zadovoljujejo, so povezani z delovnim okoljem. Dejavniki, ki jih zadovoljujejo, so
povezani z vsebino dela.
•
Tisti, ki so s službo zadovoljni,
imajo visoko toleranco za dejavnike nezadovoljstva. Dejavniki nezadovoljstva so
včasih tako močni, da zaradi njih postane služba nevzdržna.
•
Managerji morajo torej skrbeti za
oboje: da odstranijo dejavnike nezadovoljstva, pa tudi za čim več priložnosti za
zadovoljstvo. Običajno pa v organizacijah ravno tega ne znajo storiti. Namesto da
bi ljudi zares motivirali s primernim delom, raje uporabljajo nagrade in grožnje
Sicer pa je po Herzbergu vse motivacijske faktorje mogoče razdeliti v dve veliki
skupini: na motivatorje in na higienike ali satisfaktorje. Vsaka skupina motivacijskih
faktorjev drugače vpliva na zaposlene. Vsak zaposleni naj bi imel dve med seboj
neodvisni vrsti potreb, ki vplivata na obnašanje in aktivnost. Posameznikove
potrebe avtor razdeli na tiste, ki izhajajo iz delovnega okolja, in tiste, ki izhajajo
neposredno iz dela samega.

•

Dejavnike, ki ob odsotnosti prinašajo nezadovoljstvo, avtor imenuje higieniki (Uhan, 2000,
str. 25). Mednje v večji meri spadajo:
tehnologija vodenja,
politika
v
organizaciji

•
•

in

upravljanje,
management,
delovni pogoji,
denar, položaj, varnost.

•
•
•

Neuresničitev teh potreb se torej kaže v nezadovoljstvu delavcev. Posledice
zadovoljevanja teh potreb pa pomenijo kratkoročno zadovoljstvo pri delu. Gre za zunanje
okoliščine dela (Vrhovec, 2004, str. 68).
Higieniki sami ne spodbujajo posameznika k dejavnosti, odpravljajo pa neprijetnost in
ustvarjajo okoliščine za motiviranje. Ti motivacijski faktorji torej ne vplivajo na večjo
motiviranost in učinkovitost posameznika, temveč na zmanjšanje nezadovoljstva in
fluktuacije (Treven, 1998, str. 117 - 118).
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K motivatorjem avtor prišteva:
uspešnost dela, dosežki,
pozornost, priznavanje dela,
samo delo (vsebina),
napredovanje pri delu in možnost

•
•
•
•
razvoja,

odgovornost,
smiselno doživljanje dela.

•
•

Zadovoljitev teh potreb pomeni dolgoročno zadovoljstvo z delom in pri delu. Gre za
notranje pogoje (Vrhovec, 2004, str. 68).
Motivatorji so dejavniki, ki povzročajo visoko stopnjo motiviranosti in vplivajo na
učinkovitost pri opravljanju dela. Vplivajo na večjo pripravljenost zaposlenih na učinkovito
in kakovostno opravljanje dela. Ljudi neposredno spodbujajo k delu, izzivajo reakcije ali
aktivnosti. Nanašajo se na vsebino dela.
Če odsotnost higienikov povzroča nezadovoljstvo med zaposlenimi, tega za odsotnost
motivatorjev ne moremo trditi. Odsotnost določenega motivatorja torej ne povzroča
nezadovoljstva, vendar je vzrok za pomanjkanje delovne vneme.
Herzberg ugotavlja tudi, da skoraj ni faktorja, ki bi bil samo motivator ali samo satisfaktor
(Lipičnik, 1998, str. 166).
Ta teorija je za managerje uporabna predvsem zato, ker ob spoznanju, da imajo na voljo
dve vrsti orodij za motiviranje zaposlenih – motivatorje in higienike, sami odločajo, katero
vrsto dejavnikov bodo najuspešneje uporabili. Ni dovolj, da delavcem zagotovijo dobro
plačo, ugodne delovne pogoje, prijetno delovno ozračje, treba jim je tudi priznati uspehe,
omogočiti razvoj in prepustiti odgovornost.

3.3 TEORIJA ERG (EXISTENCE, RELATEDNESS, GROWTH)
Utemeljitelj te teorije je Clayton Adelfer. Teorija dopolnjuje Maslowovo teorijo potreb in
Herzbergovo dvofaktorsko teorijo. Oblikoval je model potreb, ki je bolj usklajen s
sodobnimi empiričnimi raziskavami.
Adelfer vse temeljne človekove potrebe razdeli v tri skupine:
potrebe po obstoju (existence),
potrebe po povezovanju z drugimi

•
•
ljudmi (relatedness),
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potrebe po razvoju (growth).

•

Potrebe po obstoju pomenijo izpolnjevanje osnovnih materialnih in eksistenčnih zahtev.
Potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi so potrebe, ki so povezane z željo posameznika
po vzdrževanju pomembnih medsebojnih odnosov. Potrebe po razvoju odsevajo človekovo
željo po osebnem razvoju.
V splošnem teorija ERG ne predvideva zelo stroge hierarhije pri zadovoljevanju potreb.
Opozarja pa na upoštevanje razlik med posamezniki, vplivov iz okolja, izobrazbe ter
nekaterih drugih dejavnikov (Treven, 1998, str. 118 - 119).

3.4 TEORIJA ZNAČILNOSTI DELA
To teorijo poznamo tudi pod imenom Hackman-Oldhamov model obogatitve dela. Razvila
sta ga J. R. Hackman in G. R. Oldham. Avtorja motivacijo pojasnjujeta skozi model
značilnosti dela, v katerem proučujeta povezanost štirih skupin spremenljivk (Treven,
1998, str. 120):
osebne in delovne učinke,
kritična psihološka stanja,
temeljne razsežnosti dela,
potrebe po razvoju.

•
•
•
•

Slika 4: Model značilnosti dela

temeljne
razsežnosti
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delovni
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različnost
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doživljanje
pomembnosti
dela

velika osebna
motiviranost
za delo

samouprava

doživljanje
odgovornosti za
učinke dela

kakovostna izvedba
dela

povratna zveza

poznavanje
rezultatov dela

zadovoljstvo
z delom
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Vir: Treven (1998, str. 121)

Temeljne značilnosti dela torej vplivajo na pojav kritičnih psiholoških stanj, ki povzročijo
motiviranost za delo. Posledica motiviranosti so osebni in delovni učinki. Model značilnosti
dela poudarja tudi pomen razlik med zaposlenimi. Posledično se tudi učinki, povezani z
značilnostmi dela, razlikujejo od človeka do človeka. Kot pomemben individualen dejavnik
se navaja tudi posameznikovo velikost potrebe po razvoju. Ta namreč pogojuje tudi
osebno motivacijo, občutenje zadovoljstva pri delu, prizadevanje za kakovostno
opravljanje dela ter drugo (Treven, 1998, str. 121).

3.5 TEORIJA SPODBUJANJA
Ta teorija temelji na uporabi zunanjih nagrad. Z njimi se poskuša vplivati na vedenje
posameznika. Nagrada kot posledica za uspešno opravljeno delo naj bi pomembno
vplivala na posameznikovo vedenje. Vendar kritiki te teorije opozarjajo na dejstva, ki
kažejo na zanemarjanje notranje motivacije, torej notranjih dejavnikov, ki prav tako
pomembno vplivajo na vedenje posameznika. Teorija namreč spregleda možnost, da
lahko nagrada izhaja že iz dela samega. Zato kritiki opozarjajo tudi na dejstvo, da lahko
zunanje nagrade, s katerimi je posameznik nagrajen po uspešno opravljenem delu, ob
opravljanju nalog, za katere je osebno motiviran, povzročijo, da se osebna motivacija
postopoma zmanjša. To imenujejo negativni učinek zunanjih nagrad na osebno
motivacijo. Do takšnega učinka običajno prihaja pri posameznikih, ki opravljajo zanimivo
delo (Lipičnik, 1993, str. 45).

3.6 TEORIJA PRIČAKOVANJA (VROOMOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA)
Ta teorija spada med instrumentalne teorije, za katere je značilno, da motivacijo in
motivacijske procese pojasnjujejo kot izbiro vedenja. Delavčevi delovni dosežki se
razumejo kot posledica izbire tistega vedenja, ki je po delavčevem mnenju zanj
najugodnejše in najkoristnejše (Lipičnik, 1998, str. 165).
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Temeljno izhodišče te teorije predstavlja teza o nasprotujočih si ciljih organizacije, v kateri
se izvaja delovni proces, in ciljih delavcev, ki v tej organizaciji delajo (Uhan, 2000, str.
26). Teorija pričakovanja vključuje tri glavne spremenljivke (Treven, 1998, str. 123):
•
•

•

privlačnost: to je pomen, ki ga posameznik pripisuje
posledici ali nagradi za opravljeno delo;
povezava vedenje – posledica: je stopnja, do katere je
posameznik prepričan, da bo določeno vedenje privedlo do želene posledice ali
cilja;
povezava napor – vedenje: verjetnost, s katero
posameznik predvideva, da bo določen napor privedel do določenega vedenja.
Slika 5: Preprost model pričakovanja

posameznikov
napor

posameznikovo
vedenje

nagrade

individualni
cilji

Vir: Treven (1998, str. 124)
Posameznik je za posamezno delo ali določeno vedenje motiviran v tolikšni meri, do
katere pričakuje, da bo s tem dosegel svoje individualne cilje. Zato naj bi veljalo, da ta
teorija deluje samo v razmerah dobre organizacije delovnega procesa. Delavci namreč v
primeru, ko lahko dosežejo svoje cilje in interese mimo organizacijskih, najpogosteje
zaobidejo cilje in interese organizacije.
Vroom zagovarja dejstvo, da vsak izbira aktivnosti in si prizadeva za rezultate, ki so
posledica tistega vedenja, ki je po človekovem mnenju zanj najugodnejše in
najkoristnejše. Posameznik se torej odloča za tisto vedenje, ki posledično lahko pripelje do
njemu privlačnega cilja z veliko verjetnostjo realizacije tega cilja.
Posameznikovo motivacijo, njegovo zadovoljstvo z delom ter učinke nanj je Vroom
poskušal razložiti z oblikovanjem modela, pri katerem si pomaga s tremi izhodiščnimi
pojmi: valenco, instrumentalnostjo in pričakovanjem.
Valenca je privlačnost cilja oziroma usmerjenost posameznika k cilju. Valenca lahko ima
pozitivno vrednost, kar pomeni, da posameznika cilji privlačijo, lahko ima nulto vrednost,
kar pomeni, da je oseba ravnodušna za doseganje cilja, lahko pa ima cilj tudi negativno
valenco, kadar se ga oseba hoče izogniti.
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Instrumentalnost je povezava med dvema ciljema. O tem stanju govorimo takrat, ko je
oseba prepričana, da mora doseči določen cilj zato, da bi lahko dosegla drugega, zanjo
pomembnejšega.
Pričakovanje je posameznikovo prepričanje, da ga bo določeno vedenje privedlo do
določenega cilja. To pričakovanje je seveda subjektivno doživljanje vedenja in cilja.
Kritiki te teorije opozarjajo na določene probleme. Ni namreč mogoče trditi, da bodo
določene nagrade za posameznika vedno privlačne. Poleg tega bi morali biti zaposleni
seznanjeni s tem, kaj točno se od njih pričakuje ter kako bodo za uspešno delo nagrajeni.
Pojavljajo se tudi problemi posameznikovih pričakovanj, individualnih razlik in drugo.
Uporabnost Vroomovega modela se kaže v tem, da lahko organizacije delavca bolje
motivirajo, če osvetlijo zvezo med tem, kar se od njega zahteva, in tistim, kar si delavec
želi. Model je mogoče uporabiti tudi za spodbujanje aktivnosti zaposlenih na ta način, da
se skuša vplivati na zvezo med posameznikovim vedenjem in njegovimi pričakovanji.

3.7 TEORIJA PRAVIČNOSTI
Zagovornik te teorije je J. Stacy Adams. Temelj te teorije je poudarjanje pravičnosti v
organizaciji. Gre za odnos pravičnosti in enakih kriterijev ocenjevanja za vse.
»Zaposleni primerjajo svoje vložke v delovni proces in prejemke z vložki in prejemki
drugih« (Adams v Treven, 1998, str. 124).
Posameznik se zaveda, koliko vloži v delovni proces in v kakšnem razmerju je vložek z
njegovimi prejemki. Poleg tega se zaposleni primerja z drugimi zaposlenimi in njihovimi
razmerji med vloženim in prejetim. Če so ta razmerja enaka, potem posameznik meni, da
je to pravično.
Za razumevanje motivacije, s katero se ukvarja teorija pravičnosti, je treba omeniti tri
temeljne dejavnike (Treven, 1998, str. 125):
•

•

vložki: nanašajo se na vse, kar posameznik vlaga pri
opravljanju svojega dela (starost, izkušnje, spretnosti, izobrazba, socialni status in
drugo); če zaposleni meni, da daje organizaciji več, kot od nje dobiva v obliki
plače, bo dobil občutek nepravičnosti;
prejemki: so dejavniki, ki jih posameznik prejme kot
rezultat svojega dela; ti so lahko pozitivni (npr. plača, priznanje, statusni simboli,
dodatne ugodnosti), lahko pa so tudi negativni (npr. neustrezne delovne razmere,
monotonost, pritiski vodstva);
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•

osebe za primerjavo: le-te si zaposleni izbere
znotraj organizacije ali drugje v okolju; pri primerjavi z ostalimi vsak posameznik
upošteva tri spremenljivke: plačo, stopnjo izobrazbe ter dolžino delovne dobe.

Če zaposleni ugotovijo, da je njihovo razmerje med vložki in prejemki enako razmerju
drugih, potem so zadovoljni in posledično tudi bolj motivirani za delo. Ko pa zaposleni
občutijo nepravičnost, si jo prizadevajo zmanjšati. To lahko storijo na enega od šestih
načinov (Treven, 1998, str. 126):
•
•
•
•
•
•

kadar občutijo, da so bolje nagrajeni od drugih,
povečajo svoje vložke, da bi s tem opravičili večje nagrade;
kadar čutijo, da so manj nagrajeni v primerjavi z
drugimi, zmanjšujejo svoje vložke, da bi nadomestili manjšo nagrajenost;
poskušajo doseči nadomestilo prek zakonitih ali
drugačnih poti, kot so predčasno zapuščanje dela, kraja lastnine organizacije;
izberejo druge osebe za primerjavo;
želijo izkriviti resničnost tako, da bi bila videti različna
obravnava zaposlenih pravična;
zapuščajo delodajalce, če nepravičnost ni odpravljena.

3.8 LEAVITTOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA
Teorija temelji na potrebi, ki zaradi pomanjkanja nečesa sproži napetost. To napetost
zaposleni sprosti z delavnostjo, ki je usmerjena k zadovoljitvi potrebe. Ko je potreba
izpolnjena, nastopi relaksacija, ki človeka povrne v prvotno stanje, dokler se spet ne
pojavi nova potreba (Leavitt v Ivanuša-Bezjak, 2006, str. 91).
Avtor je poskušal razložiti shemo delovanja motivov. Ta shema pomaga razumeti celoten
proces in faze motivacijskega ciklusa. Faze tega ciklusa so:
dražljaj, ki pomeni spremembo v okolju ali osebi, ki

•
povzroča potrebo;
•
•

•
•
•

potreba, ki predstavlja spremenljivo stanje v
organizmu in terja aktivnost; potreba je sprožilec celotnega procesa;
napetost je stanje, ki sledi potrebi in jo vseskozi
spremlja; gre za zavestno, emocionalno izražanje potrebe; vsaka potreba je
usmerjena v cilj;
cilj je pojav, ki zadovolji potrebo, jo odstrani, povzroči
olajšanje in odstrani napetost;
aktivnost povzročata potreba in napetost skupaj;
relaksacija ali olajšanje je končna faza v Leavittovem
motivacijskem modelu; to je faza, ko človek natančno ve, da je dosegel cilj
(Lipičnik, 1994, str. 500).
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Slika 6: Leavittova motivacijska shema

zmanjšanje potrebe

POTREBA
DRAŽLJAJ
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aktivnos
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olajšanje

Vir: Lipičnik (1994, str. 499)

3.9 FROMMOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA
Erich Fromm je kot mnogi drugi poskušal odgovoriti na vprašanje, zakaj ljudje delajo. Pri
proučevanju tega problema je ugotovil, da ljudje v grobem delajo iz dveh razlogov:
•
•

eni delajo zato, da bi nekaj imeli; ti so usmerjeni k
pridobivanju materialnih dobrin;
drugi delajo zato, ker bi radi nekaj bili; ti se radi tako
ali drugače uveljavljajo, dosegajo ugled v družbi.

Gre za dve skrajnosti na isti lestvici: »biti« in »imeti«, ki se ne izključujeta. Zato se lahko
nekateri ljudje bolj nagibajo k eni strani, drugi pa k drugi.
Ta teorija je zelo uporabna takrat, ko managerji izbirajo orodja za motiviranje. Tiste
zaposlene, ki se bolj nagibajo k »imeti«, lahko nagradijo materialno, tiste, ki bi radi nekaj
bili, pa z napredovanjem in drugimi nematerialnimi orodji (Vrhovec, 2004, str. 69).

3.10 McGREGORJEVA TEORIJA X IN TEORIJA Y
Ta teorija spada med starejše motivacijske teorije, ki so velikokrat trdile, da ljudje delajo
zato, da bi se približali ugodju ali da bi se z delom izognili neugodju. Douglas McGregor
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kot zagovornik te teorije trdi, da so ljudje po naravi leni in da jih je treba k delu prisiliti.
Gre za tako imenovano teorijo X. Za motivacijo zaposlenih naj bi se tako uporabljala
različna prisilna sredstva. Ves čas je treba nadzorovati njihovo delo in jih usmerjati k
ciljem podjetja. Zaposleni tipa X zadovoljujejo predvsem nižje potrebe (fiziološke, varnost)
in so bolj usmerjeni k denarnim nagradam. Takšni zaposleni niso ambiciozni. Teorija je
bila deležna mnogo kritik.
Kasneje je bila predstavljena teorija Y, ki je popolno nasprotje prejšnje. Teorija Y namreč
predpostavlja, da so vsi ljudje pridni delavci, ki radi in z zadovoljstvom delajo. K delu jih ni
treba siliti. Pri njih prevladujejo potrebe višjega reda, zato so usmerjeni tudi k
nematerialnim nagradam. Težijo k podjetniški inovativnosti in prevzemanju odgovornosti.
Pri tem jih je treba samo usmerjati in jim omogočati izraziti ustvarjalnost (Lipičnik, 1994,
str. 41).
Kasneje se kot odgovor na obe teoriji na Japonskem pojavi tudi tako imenovana teorija Z,
ki predpostavlja, da bodo ljudje postali delavni, če se jim vcepijo ustrezne vrednote. Sicer
so ljudje po naravi vestni in poskušajo svoje delo opraviti ustvarjalno in kakovostno
(Ouchi v Ivanuša-Bezjak, 2006, str. 91).

3.11 TEORIJA EKONOMSKE MOTIVACIJE
Temeljno izhodišče te teorije predstavlja trditev, da človek dela zato, da zasluži. Iz tega
izhaja ugotovitev, da posameznika motivirajo predvsem materialne dobrine. V želji po
zaslužku je torej vsak posameznik pripravljen opraviti določeno aktivnost, ki se zahteva za
prejem zaslužka.
Raziskave kažejo določene pomanjkljivosti v delovanju ekonomske motivacije. V večini
primerov se namreč izkaže, da denarna spodbuda motivira zaposlene samo toliko časa,
dokler je dinamična in uveljavlja razlikovanje pri obračunu zaslužka. Ko nagrada postane
ustaljena, izgubi motivacijsko vrednost, saj jo zaposleni sprejemajo kot samoumevno
(Uhan, 2000, str. 22).
Kljub kritiki je bilo ugotovljeno, da ekonomska motivacija deluje spodbudno, vendar se
njen učinek razlikuje med različnimi skupinami zaposlenih. Teorija ekonomske motivacije
naj bi najbolje ustrezala naslednjim skupinam delavcev (Uhan, 2000, str. 22):
delavcem z nizkimi zaslužki,
mladim delavcem,
delavcem, ki jim materialne dobrine pomenijo smisel

•
•
•
življenja.

Ekonomska motivacija torej najbolj vpliva na delavce z nizkimi osebnimi dohodki, ki težko
zadovoljujejo eksistenčne potrebe in so tako bolj dovzetni za materialno motivacijo.
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4 MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU

Posamezniki, ki skupaj delajo, so različno motivirani za izvajanje nekega dela. Nekateri v
delo vlagajo več energije kot drugi. »Motivacija za delo je individualna energija, ki se
sprosti, ko posameznik v svojem delovnem okolju najde razloge in smisel svoje vključitve
v aktivnosti, ki odgovarjajo njegovim prepričanjem, željam in potrebam« (Vrčko et al.,
2004, str. 146).
Zadovoljstvo pri delu predstavlja posameznikovo zadovoljstvo s posameznimi elementi
dela kot tudi delovnega mesta. Gre za zadovoljstvo z nalogami, možnostjo napredovanja,
odnosi z nadrejenim, fizičnimi pogoji dela, samim načinom dela, plačo, nagrajevanjem,
delovnim časom in podobno (Mihalič, 2006, str. 266).

4.1 ZAKAJ LJUDJE DELAJO?
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Eden največjih izzivov, s katerimi se danes srečujejo organizacije, se nanaša na način,
kako upravljati raznolikost zaposlenih tako, da se upoštevajo edinstvene možnosti
zaposlenih ob hkratnem podpiranju njihovega občutka za identiteto in vizijo organizacije
(Treven, 2001, str. 100).
Ko se sprašujemo, zakaj delamo, se sprašujemo po silnicah, ki nas motivirajo, da delamo,
se naprezamo, porabljamo svoje sile ter se psihično in fizično naprezamo. Običajno
ugotovimo, da ljudje delamo zato, da bi sebi in tistim, ki so od nas odvisni, priskrbeli
sredstva za življenje oziroma povedano poenostavljeno – da bi zaslužili denar. Vendar nas
življenje in številni praktični primeri prepričajo, da takšnih pravil ni. Kajti nekateri delajo
zato, da bi se uveljavili, pridobili višji socialni status in ugled. Spet tretji delajo iz samega
veselja do dela. Obstajajo torej številna gibala in motivi človekovega dela, pri čemer jih
vseh ne moremo proučevati. Lahko pa se poskuša razložiti osnovne in splošne, za večino
skupne dejavnike delovne motivacije. Pristopi in načini razlage motivacije so številni in se
med seboj razlikujejo, vendar so raziskovalci vendarle prišli do skupne ugotovitve:
posameznikova aktivnost namreč ni nikoli spodbujena z enim samim dejavnikom. Na
človeka vedno vpliva več različnih, zapletenih, poznanih in nepoznanih dejavnikov. Tudi če
strokovnjaki lahko pojasnijo oziroma odkrijejo večino glavnih gibal človekove aktivnosti,
nikakor ne morejo trditi, da je razkrita univerzalna resnica o človekovi motivaciji za delo.
Kaj ga aktivira za delo, je vprašanje, na katero si želimo odgovoriti iz povsem praktičnih
razlogov. Pomembno je namreč vedeti, kako povečati delavčevo zavzetost za delo, za
uspešnost pri opravljanju delovnih nalog ter kako ob tem zadovoljiti tudi njegove potrebe.
Pomembno je tudi spoznanje, da v podobnih situacijah človek ne opravlja dela povsem
enako, njegovo vedenje se spreminja iz situacije v situacijo. Motivi se spreminjajo iz
situacije v situacijo in tako določajo posameznikove aktivnosti (Možina, 1994, str. 490).
Če bi v organizacijah znali odgovoriti na številna vprašanja v zvezi s tem, zakaj nekateri
delavci v določenih situacijah reagirajo tako, drugi pa drugače, zakaj ravna oseba zdaj
tako, zdaj drugače, kadar bi poznali vse vzgibe in gibala, ki so posameznika privedli do
določene aktivnosti, bi znali razložiti, zakaj dela tisto, kar dela. Na ta način bi se lahko
uspešnost posameznikov, s tem pa tudi uspešnost organizacije močno povečala. S tem bi
se povečalo tudi zadovoljstvo zaposlenih, ki bi bili pripravljeni v svoje delo vlagati več
naporov (Lipičnik, 1998, str. 152 - 154).

4.2 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
Obstaja veliko definicij, ki opredeljujejo pojem motivacija za delo, vendar so vsem skupni
trije elementi:
•

Energija: najbolj osnovna komponenta motivacije je
dejstvo, da v posamezniku sproži energijo in ga spodbudi k določeni aktivnosti in
načinu vedenja. Ljudje, ki so motivirani, imajo potrebo po določeni aktivnosti,
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•

•

medtem ko ljudje, ki niso motivirani, takšne nuje ne čutijo. Tako se brez
motivacije ljudje ne bi lotevali nikakršnega dela.
Usmerjenost: pomeni, da ima motivirano vedenje
nek namen, usmerjeno je k doseganju določenega cilja. Motivirani ljudje vedo, kaj
želijo doseči, in se obnašajo na način, ki naj bi jim v skladu z njihovim
prepričanjem pomagal doseči njihove cilje.
Ohranjanje določenega vedenja: ta komponenta
motivacije pojasnjuje, zakaj ljudje vztrajajo pri naporih za doseganje ciljev. Močno
motivirani ljudje dlje vztrajajo v svojem vedenju, ki je usmerjeno k določenemu
cilju, kot ljudje, ki so manj motivirani. To seveda ne pomeni, da bo močno
motiviran posameznik vztrajal pri določenem vedenju, čeprav le-to ni učinkovito.
Ravno nasprotno, takšna oseba je še bolj pripravljena preizkusiti učinkovitost
novih pristopov za rešitev problema, medtem ko bo manj motivirana oseba po
neuspehu najverjetneje odnehala (Steers in Porter, 1983, str. 5 - 8).

Usmerjanje delovanja zaposlenih temelji na mehanizmu motiviranja. Vsaka organizacija
želi od posameznika specifično delovanje, prav tako pa tudi posameznik želi od
organizacije specifična sredstva za zadovoljitev svojih potreb. Podjetja uspešno usmerjajo
svoje zaposlene pri delu takrat, ko izpolnijo dva pogoja (Vrčko et al., 2004, str. 144):
•
•

ko ponudijo take oblike nagrad, ki uspešno
zadovoljujejo vse posameznikove notranje potrebe,
ko zaposlenemu jasno nakažejo, za kakšen način
delovanja bo nagrajen; to pomeni, da morajo podjetja specifično opredeliti
posameznikove naloge ter to, kakšne rezultate mora pri opravljanju teh nalog
doseči.

Za motivacijo sta značilna dva pomena, kadar jo proučujemo v povezavi z organizacijo. En
pomen motivacije izhaja iz psihološkega koncepta in se nanaša na notranje, mentalno
stanje posameznika. Motivacija je tesno povezana z motivi (želenimi cilji) in z zahtevo po
njihovi uresničitvi.Po drugem pomenu pa lahko motivacijo označimo kot eno izmed
strategij managementa. Gre za pomembno aktivnost managementa, s katero si managerji
prizadevajo prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegali rezultate, ki so pomembni
za njihovo organizacijo (Treven, 1998, str. 106 - 107).
Motivacija zaposlenih pomeni doseganje rezultatov z zaposlenimi ali dobiti iz ljudi
najboljše (Eveverd v Ivanuša-Bezjak, 2006, str. 89).
Motivirati pomeni dobro voditi zaposlene in jih prepričati, da s svojim delom dosegajo
cilje, ki so pomembni za organizacijo. Zaposlene je mogoče k doseganju skupnih ciljev
motivirati z različnimi metodami, kot so zadovoljstvo pri delu, njihovo vključevanje v
procese oblikovanja dela, obogatitev dela, delovne skupine ter materialne in nematerialne
oblike nagrajevanja zaposlenih (Harrison, 2007, str. 154).
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Pomen motivacije se nanaša tudi na psihološko in notranje stanje posameznika. Motivacija
je rezultat in posledica vpliva celotnega okolja v organizaciji in zunaj nje.
Vodje se v organizacijah pogosto ukvarjajo z vprašanjem, kako motivirati zaposlene, da bi
svoje delo opravljali čim učinkoviteje. Naloga vodij je tudi poskušati razumeti reakcije
zaposlenih. Za motiviranje namreč ni dovolj samo poznavanje motivacijskih teorij, treba je
tudi oblikovati motivacijske modele. Le-ti namreč kažejo predstavo vodij o tem, kakšno
vedenje želijo spodbuditi pri zaposlenih in kakšne cilje želijo doseči. Pri tem so izjemno
pomembni tudi občutki zaposlenih, saj ti bistveno vplivajo na spremembe vedenja
(Možina, 1994, str. 517).
Predvsem so pomembni naslednji posameznikovi občutki (Lipičnik, 1998, str. 170 - 174):
•

•

•

Pravičnost: pravičnost ali nepravičnost sta izraza, s
katerima zaposleni označujejo svoje občutenje razlike med prejemki. Če za enake
vložke dobijo enake prejemke, to občutijo kot pravično, imajo občutek, da jih v
organizaciji obravnavajo enako. Če za enako delo dobijo različne prejemke, dobijo
zaposleni občutek nepravičnosti.
Enakost: tu gre za ravnotežje med dajanjem in
dobivanjem. Zaposleni pričakujejo, da bodo od organizacije dobili približno takšno
vrednost, kot so ji jo dali. Če se to ravnotežje poruši, zaposleni težijo k ponovni
vzpostavitvi le-tega.
Pričakovanja: rezultat motivacije je po mnenju
strokovnjakov pričakovanje. Ljudje so sposobni odločati, kaj hočejo, in želijo
spremeniti svoje vedenje, da bi dosegli svoje cilje. Če se pričakovanja uresničijo,
so ljudje zadovoljni.

4.3 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI, POVEZANI Z DELOM
Na motivacijo vplivajo številni dejavniki. Med nekaterimi dokaj univerzalnimi Lipičnik
(1998, str. 160) omenja tri, ki so posebej pomembni pri delovni motivaciji posameznika.
To so individualne razlike, značilnosti dela in organizacijska praksa. Glede uspešnosti pri
delu je pomembno, kako ti trije dejavniki interaktivno delujejo med seboj.
Individualne razlike: vsak človek je edinstven. Individualne značilnosti, kot so osebne
potrebe, vrednote, stališča in interesi, človek prinese s seboj na delo. Ker se te lastnosti
razlikujejo od posameznika do posameznika, se lahko vprašamo, kaj ljudi motivira za delo.
Vendar kot smo že ugotovili, je na to vprašanje nemogoče odgovoriti, zato univerzalna
resnica o delovni motivaciji ne obstaja. Nekatere, kot sem že dejala, motivira denar
oziroma materialne dobrine, druge varnost zaposlitve, spet tretje potreba po uveljavitvi in
podobno. Ta skupina dejavnikov ima izjemno velik vpliv na motivacijo zaposlenih.
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Značilnosti dela: to so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te
značilnosti vključujejo tudi zahteve po različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec lahko
naloge opravi od začetka do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela, avtonomijo pri
delu in določajo vrsto ter širino povratnih informacij, ki jih dobi delavec o svoji uspešnosti.
Organizacijska praksa: sestavljajo jo pravila, splošna politika, managerska praksa in
sistem nagrajevanja v organizaciji. S takimi pravili in politiko se lahko določijo nekatere
ugodnosti, ki privlačijo in motivirajo delavce. Nagrade temeljijo predvsem na uspešnosti
pri opravljanju delovnih nalog.
Pri delu z ljudmi na področju motivacije morajo managerji misliti na vse tri dejavnike.
Razumeti morajo, da lahko način, s katerim poskušajo uporabiti pravila in nagrade, deluje
kot motivator, lahko pa deluje tudi kot demotivator.

Slika 7: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo pri delu

INDIVIDUALNE
RAZLIKE

ZNAČILNOSTI
DELA
MOTIVACIJA
različne zmožnosti
prepoznavanje nalog
značilnosti nalog
avtonomija
povratne informacije

potrebe
stališča

ORGANIZACIJSKA
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PRAKSA
sistem nagrad
pravila

Vir: Lipičnik (1998, str. 160)
Sicer raven motiviranosti zaposlenih v organizaciji neposredno vpliva na njihovo delovno
učinkovitost. Delovni proces je tem učinkovitejši, čim ugodnejša je motivacijska struktura
delavcev v določeni organizaciji. Le-ta določa, v katero smer in s kakšno močjo se bo
razvijalo delovanje ljudi. Izboljšanje motivacijske strukture je mogoče doseči z ustreznim
delovanjem motivacijskih dejavnikov (faktorjev, motivatorjev). Teh je zelo veliko. Različni
domači in tuji strokovnjaki motivatorje različno klasificirajo tako po količini kot tudi po
pomenu (Uhan, 2000, str. 30).
Omenila bom le nekaj motivov, ki so bolj ali manj povezani z delom in njegovim
vrednotenjem ter ki sem jih uporabila tudi v anketnem vprašalniku. Najpomembnejši so
naslednji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dobri odnosi s sodelavci,
dobri odnosi z nadrejenimi,
dobri delovni pogoji (oprema, prostori),
možnost strokovnega razvoja,
možnost uporabe znanja in sposobnosti,
zanimivost in pestrost dela,
samostojnost in odgovornost pri delu,
možnost napredovanja,
višina plače,
dobra ocena nadrejenih,
stalnost in varnost zaposlitve,
status delovnega mesta,
pohvala za opravljeno delo,
ugoden delovni čas,
dovolj časa za osebno življenje,
pomoč pri težavah pri delu,
delo samo po sebi.

Različni motivatorji so različno pomembni v različnih okoljih ter v različnih obdobjih. Prav
tako imajo različno pomembnost za različne ljudi, v našem primeru delavce. Vsaka
organizacija bi se morala truditi, da bi v posameznem obdobju ugotavljala pomembnost
motivatorjev in na podlagi takšne ugotovitve aktivirala ukrepe za čim bolj optimalno
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delovanje motivacijskih dejavnikov ter na ta način dosegla najvišjo mogočo stopnjo
delovne učinkovitosti v danih razmerah.

4.4 VIDIKI SPODBUJANJA
ORGANIZACIJE

ZAPOSLENIH

PRI

DOSEGANJU

CILJEV

V teoriji organizacije poznamo dve vrsti modelov organiziranosti. To sta po navedbah
avtorice Trevnove (1998, str. 128 - 129):
•

•

birokratski model organiziranosti: ta model
ustreza stabilnemu okolju organizacije; usmerjen je v učinkovitost; temelji na
nezaupanju v ljudi, na poklicni rutini, poslušnosti; gre za organizacijo nad ljudmi;
tako organizirani poslovni sistemi so zaprti in se večinoma ukvarjajo sami s seboj;
spremembe niso dobrodošle in uveljavljanje sprememb zahteva veliko truda;
fleksibilen model organiziranosti: ta model
ustreza turbulentnemu okolju; usmerjen je v uspešnost in temelji na zaupanju v
ljudi; cilji niso vsiljeni od nadrejenih, zato se zaposleni identificirajo z delom;
organizacije s takšnim modelom so ektrovertirane, odprte in se večinoma ukvarjajo
z okoljem; zanje je značilno spremenljivo okolje.

Sodobne in fleksibilne organizacije zahtevajo sodoben slog upravljanja, pri katerem je
poudarek na ustvarjanju takšnih razmer, ki bodo spodbujale kreativno in inovativno delo
zaposlenih.
Vse bolj se uveljavlja tak način organiziranosti, ki povečuje motiviranost zaposlenih in s
tem izboljšuje učinkovitost podjetij. Take organizacije temeljijo na visoki stopnji
vključevanja in sodelovanja zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja. Pomembnejše vidike
spodbujanja zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja bom opisala v naslednjem delu
diplomske naloge. Gre pa za: zadovoljstvo pri delu, vključevanje zaposlenih v proces
oblikovanja dela, obogatitev dela, samoupravljalne delovne time, pospeševanje
kreativnosti in zbiranje »zlatih« idej ter nagrajevanje in posebne oblike pozornosti do
zaposlenih.

4.4.1 ZADOVOLJSTVO PRI DELU
Znanstveno je dokazano, da zadovoljen in cenjen delavec v največji mogoči meri prispeva
k uspehu podjetja.
Zadovoljstvo na delovnem mestu je nekaj, kar si verjetno želi vsak zaposleni. Trdimo
lahko tudi, da so zadovoljni zaposleni največ, kar si želi vsak vodja in vsaka organizacija.
Če je v organizaciji večina zaposlenih zadovoljna s svojim delom oziroma delovnim
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mestom, je posledično lahko tudi organizacija učinkovita in uspešna (Mihalič, 2008, str.
4).
Zadovoljen zaposleni se z veseljem odpravlja na delo, sprejema izzive na delovnem mestu
in se dobro počuti pri opravljanju svojega dela.
Uspešna podjetja svoje zaposlene pojmujejo kot premoženje podjetja. Obravnavajo jih kot
ključni element svojega uspeha, jih spodbujajo, izobražujejo, jim dajejo možnosti za
sodelovanje ter jim vzbujajo občutke večvrednosti in pomembnosti, kar povezano v celoto
tvori nov pojav, to je zadovoljstvo pri delu.
Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo pri delu in s posameznimi elementi dela
ter tudi delovnega mesta, in sicer to zajema zadovoljstvo z nalogami, zadovoljstvo z
neposredno nadrejenim, možnostmi izobraževanja, sodelavci, fizičnimi pogoji dela in
opremljenostjo, možnostjo napredovanja, načinom dela, nagrajevanji, plačo, delovnim
časom in drugim.
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, 2008, str. 4).
Zadovoljstvo pri delu vsebuje tri pomembne vidike (Hollenbeck in Wright v Treven, 1998,
str. 131 - 134):
•
•
•

vrednost,
pomembnost,
zaznavanje.

Prvi vidik zadovoljstva pri delu je ta, da je zadovoljstvo pri delu funkcija vrednosti, ki jo
določimo kot tisto, kar si posameznik zavestno ali podzavestno prizadeva doseči. Drugi
pomembni vidik je ta, da imajo zaposleni v organizaciji različno mišljenje o pomenu
posameznih vrednosti. To pomembno vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu.
Tretji vidik zadovoljstva pri delu je zaznavanje. S tem je mišljeno to, kako posameznik
zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednostmi.
Po mednarodni raziskavi s področja zadovoljstva zaposlenih, ki jo je leta 2001 izvedel
Gallupov inštitut, obstajajo osnovni predpogoji za zadovoljstvo delavca na delovnem
mestu ter povečanje njegove uspešnosti in učinkovitosti pri opravljanju del in nalog. Le-te
bi delavcu lahko zagotavljal in moral zagotavljati vsak neposredni vodja in vsaka
organizacija v celoti. Po mnenju Mihaličeve (2006, str. 266 - 267) gre za naslednje
predpogoje:
•

definiranje pričakovanj in jasno predstavljanje ciljev,
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vzpodbujanje sposobnosti in integracije sposobnosti z

•
nadarjenostjo,

izpostavljanje dosežkov pri delu in vzpodbujanje

•
samoiniciativnosti,

prispevanje k razvoju organizacije prek osebnega

•
razvoja,

razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medosebnih

•
odnosih,

izpostavljanje pomena prispevka posameznika za

•
uspehe organizacije,

omogočanje odprte in demokratične komunikacije,
vzpodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi,

•
•
motiviranje.

Ti elementi so generalizirani, zato je treba pri zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih
izhajati tudi iz individualnih želja in potreb. Nekateri ljudje so namreč zelo zadovoljni s
svojim delovnim mestom včasih iz popolnoma istih razlogov, zaradi katerih so drugi lahko
zelo nezadovoljni. Zato splošno zadovoljstvo zaposlenih z delom in delovnim mestom
proučujemo v okviru vzdušja v sistemu, specifično pa je treba zadovoljstvo meriti
individualno s posebnimi mehanizmi in tudi v okviru drugih orodij managementa
človeškega kapitala.
Orodje merjenja zadovoljstva uporabljamo za stalno povečevanje stopnje zadovoljstva
zaposlenih iz naslova rezultatov spremljanja in merjenja zadovoljstva zaposlenih. Pri tem
gre za merjenje zadovoljstva pri delu in s posameznimi elementi dela ter delovnega
mesta.
V okviru splošnega merjenja zadovoljstva zaposlenih z delovnim mestom merimo
zadovoljstvo z naslednjimi elementi:
z delom in nalogami,
z neposredno nadrejenimi,
z ožjimi sodelavci,
z možnostmi izobraževanja,

•
•
•
•

izpopolnjevanja

in

usposabljanja,
s
z
z
s
s

•
•
•
•
•

stalnostjo zaposlitve,
možnostjo napredovanja,
delovnim časom,
plačilom za opravljeno delo,
svojim statusom v organizacijski enoti in v

organizaciji kot celoti,
•
•
•

z možnostjo razvoja svojih kompetenc,
z oblikami nagrajevanja in motiviranja,
s fizičnimi pogoji dela.
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Zadovoljstvo zaposlenega je najpomembnejše od vseh dejavnikov, saj je ravno
nezadovoljstvo prvi in tudi najpogostejši vzrok za prostovoljni odhod zaposlenih iz
posamezne organizacije. Nezadovoljstvo lahko pripelje tudi do drugačnih neželenih
posledic, kot so izostajanje z dela, zamude, nezainteresiranost, neučinkovitost in drugo. V
praksi je na tem področju izjemno velik problem, saj se z zadovoljstvom zaposlenega
organizacija in vodstvo začneta ukvarjati šele tedaj, ko posameznik zaradi nezadovoljstva
z delom že izrazi željo po odhodu iz organizacije. Običajno pa je takrat za ustrezno rešitev
že prepozno.

4.4.2 VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH V PROCES OBLIKOVANJA DELA
Če organizacija želi, da so zaposleni motivirani za opravljanje svojega dela, potem jim
mora zagotoviti, da se na delovnem mestu dobro počutijo. Gre za oblikovanje dela.
Vendar je pri tem treba pojasniti, da oblikovanje dela ne pomeni oblikovanje nasplošno,
ampak gre za oblikovanje delovnih mest. Pokazatelj dobrega oblikovanja dela so visoka
storilnost in zadovoljstvo zaposlenih ter njihova motiviranost za opravljanje delovnih
nalog. Osnovno vprašanje pri oblikovanju dela je, kako vnesti v delo motivacijske prvine,
da bo za zaposlene privlačno in jim bo prinašalo zadovoljstvo.
Na uspešno oblikovanje dela najbolj vplivajo (Možina et al., 2002, str. 185):
raznolikost dela in delovnih nalog,
samostojnost pri opravljanju delovnih nalog in izbiri

•
•
načinov dela,
•
•

•
•
•

odgovornost,
izziv v smislu izbire ustreznega znanja in uporabe
določenih spretnosti pri opravljanju dela oziroma reševanju problema; zaposlenim
daje občutek, da so dosegli nekaj pomembnega,
interakcija, stiki z drugimi pri opravljanju dela,
možnost izbire sodelavcev pri opravljanju skupinskega dela,
pomen dela; poistovetenje z delom in delovnimi
rezultati,
opredeljeni cilji in povratne informacije.

Obstaja pet osnovnih strategij za oblikovanje del, s katerimi povečamo motivacijsko
zmogljivost zaposlenih. Te strategije so prikazane na sliki 8.
Slika 8: Strategije za oblikovanje dela in njihovo povezovanje z značilnostmi dela

strategija
oblikovanja
dela

temeljne
razsežnosti
dela
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učinki

zdzdruževanje nalog

različnost spretnosti

oblikovanje naravnih
delovnih
enot

različnost nalog

oblikovanje povezav
s strankami

pomembnost nalog

vertikalno
razporejanje
odgovornosti

samouprava

večji občutek za
odgovornost

oblikovanje poti za
povratno zvezo

povratna zveza

boljše poznavanje
delovnih rezultatov

zahtevnejše delo

Vir: Treven (1998, str. 136)
S slike je razvidno, da različne strategije oblikovanja dela vplivajo na temeljne razsežnosti
dela. Pri združevanju nalog gre za to, da je treba manjše naloge združiti v večje,
kompleksnejše. S tem lahko povečamo različnost spretnosti in skladnost nalog. Naslednja
strategija je oblikovanje naravnih delovnih enot, pri čemer je treba naloge razdeliti po
enotah, in sicer tako, da se čim več dela opravi v isti enoti. S tem se povečata skladnost in
pomembnost nalog. Tretja strategija je oblikovanje povezav s strankami, pri čemer je
treba povezati delavca s kupci proizvoda ali storitve, s čimer se izboljšajo različnost
spretnosti, samouprava in povratna zveza. Pri vertikalnem razporejanju odgovornosti je
treba odgovornost razporediti z višjih ravni organizacije na nižje ravni. S tem se vpliva na
odgovornost zaposlenega in na stopnjo samonadzora. Zadnja, peta, strategija oblikovanja
dela je oblikovanje poti za povratno zvezo. Pri povratni zvezi gre za ocenitev izvedbe na
temelju samega dela ali izhaja iz nadzornika ali poročil o kakovosti izvedbe (Treven, 1998,
str. 137).

4.4.3 OBOGATITEV DELA
Zaposleni različno občutijo pomembnost svojega dela, njihova uspešnost pri delu je
mnogokrat odvisna prav od tega. Delo naj bi vsak štel za pomembno predvsem takrat,
kadar vključuje posameznikove različne spretnosti in sposobnosti, kadar zahteva
zaokrožitev celote, kadar vpliva na življenje in delo drugih ljudi, kadar omogoča
samostojnost pri opravljanju nalog ter kadar zagotavlja povratne informacije. Zato je

32

pomembno, da se v podjetjih trudijo oblikovati delo tako, da vsak zaposleni pri
opravljanju svojih nalog uporablja čim več svojih spretnosti, da so delovne naloge, ki jih
opravlja, skladne in pomembne, da je pri opravljanju dela čim bolj samostojen in da se
mu zagotavlja poznavanje učinkov in rezultatov opravljenega dela (Treven, 1998, str. 135
- 136).
Obogatitev dela daje zaposlenim več možnosti, da pokažejo svoje sposobnosti, posledično
pa daje tudi več možnosti za priznanje. Pogosto vsebuje tudi dodajanje delovnih nalog, ki
so drugačne od že obstoječih, s tem pa se poveča tudi celovitost dela.

4.4.4 SAMOUPRAVLJALNI DELOVNI TIMI
Tu gre za organiziranje delovnih timov, odgovornih za odločitve, ki so bile v preteklosti v
pristojnosti managerjev. Odgovornost posameznikov, ki sestavljajo tim, se s tem poveča.
Pri delovnih timih gre za skupinsko odgovornost. Vsaka poslovna odločitev je namreč
sprejeta skupno, zato posamezen član ni odgovoren zanjo. Prav tako kot je celoten tim
odgovoren za vsako sprejeto odločitev, je tudi celoten tim pohvaljen za dosežke. Člani
tima morajo biti seznanjeni s skupnimi cilji. Sodelovati morajo pri timskem načrtovanju,
odločanju in usklajevanju. Delovati morajo samostojno ali sodelovati z ostalimi člani tima.
Običajno so vir novih idej in zamisli. Aktivno, konstruktivno in pošteno komunicirajo ter se
stalno izobražujejo in izpopolnjujejo. Predvsem je pomembno, da jih delo v timu motivira.
Pri svojem delu uporabljajo svoje znanje, sposobnosti in prednosti (Treven, 1998, str.
140).
Naloge, ki se običajno rešujejo v delovnih timih, največkrat zajemajo določitev problemov
in iskanje njihovih rešitev ter vzdrževanje visoke stopnje kakovosti proizvodnje oziroma so
povezane z vsem tem (Parker, 2003, str. 195).
Timski način dela ima številne prednosti. Najpomembnejše po mnenju Trevnove (1998,
str. 142) so:
•
•

•
•
•

motivacija: člani tima večinoma lahko zadovoljijo
osebne in skupne potrebe, hkrati pa so motivirani za nove naloge;
skupna kohezija: posamezniki, ki sestavljajo tim, se
medsebojno tesno povežejo; tim je zato trdna formacija, ki jo člani redko
zapustijo;
sinergija: ljudje v timu delujejo učinkoviteje, kot bi
delovali kot posamezniki;
boljša organizacija: organizacija delovnega procesa
se razvije do višje ravni kot pri klasičnem konceptu poslovnega organiziranja;
skupna kreativnost: različna znanja strokovnjakov
se medsebojno dopolnjujejo in s tem ustvarjajo nova in skupna znanja;
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•

zadovoljstvo: z rezultati timskega dela so običajno
zadovoljni vsi udeleženci, tako kupci kot tudi zaposleni in lastniki podjetja

Avtonomne delovne skupine omogočajo kombinacijo različnih načinov oblikovanja dela.
Članom skupine se omogoča samostojnost, vendar delovanje v skupinah zahteva tudi
prilagajanje in usklajevanje med člani skupine (Možina et al., 2002, str. 196).

4.4.5 KREATIVNOST IN ZBIRANJE »ZLATIH« IDEJ
Kreativnost je mogoče razložiti kot proizvodnjo novih idej in podlago za inovacije. »Vsaka
nova ideja ne povzroči nastanka inovacije, pojav inovacije pa ni mogoč brez kreativnosti«
(Srića v Treven, 1998, str. 142).
Kreativnost je značilna za tista podjetja, ki spodbujajo sodelovanje zaposlenih pri
doseganju ciljev organizacije. Da bi spodbudili ustvarjalno mišljenje zaposlenih in pridobili
čim več idej, lahko v podjetjih uporabljajo individualne ali skupinske metode. Med
individualne spadajo (Treven, 1998, str. 142 - 143):
•

•
•
•
•

svobodne asociacije: posameznik generira zamisli,
ki nastanejo, ko mu misli svobodno begajo in iščejo; kot izhodišče lahko uporabi
besedo, vonj, občutek;
iskanje metafor: posameznik ustvari različne zamisli
na podlagi primerjav;
sestavljanje seznama vprašanj: zaposleni o
različnih stvareh postavljajo različna vprašanja;
zastavljanje
smešnih
vprašanj:
zaposleni
zastavljajo smešna vprašanja;
imitacija: posameznik prenese izvirno zamisel v nove
okoliščine delovanja.

Pri tej vrsti metod posamezniki poskušajo čim učinkoviteje stimulirati svoje ustvarjalno
mišljenje in si na ta način prizadevajo za boljše reševanje problemov (Treven, 1998, str.
142 - 143).
Poleg teh organizacije uporabljajo tudi skupinske metode ustvarjalnega mišljenja.
Prednosti skupinskih metod pred individualnimi so predvsem v skupinski interakciji. Med
to vrsto metod spadajo naslednje (Ivanko, 2002, str. 112 - 129):
•

burjenje možganov (brainstorming, možganska
nevihta, spreletavanje možganov): je ena najpreprostejših in najbolj
razširjena metoda ustvarjalnega dela v skupini; zahteva razmeroma spretnega
vodjo, ki mora znati vzpostaviti dobre odnose v skupini in z okoljem; ta metoda
poteka v petih fazah; prva faza je razreševanje preizkusnega problema; druga faza
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•

•

•

•

•

•

•

predstavlja predstavitev problema; tretja faza je ponovna opredelitev problema;
četrta faza je ustvarjanje idej in peta faza predstavlja ocenitev idej; metoda je
najučinkovitejša v skupini, ki šteje od 6 do 12 oseb; najprimernejše trajanje te
metode je od 40 do 60 minut; med nevihto možganov skupina ustvari približno 50
idej, če je zelo produktivna, tudi 100 in celo 200 idej;
razprava 66: ta metoda je primerna za večja
srečanja, na katerih udeleženci rešujejo konkretne probleme; pri tej metodi se
oblikujejo skupine po 6 oseb; vsaka skupina išče rešitve 6 minut; potem se
organizira plenum, na katerem se poroča o rešitvah; temu sledi razprava; po
razpravi se udeleženci zopet vrnejo v skupine in ponovno 6 minut iščejo nove
rešitve; temu zopet sledi plenum, razprava in tako dalje; krog se lahko ponavlja
toliko časa, dokler ne dobimo do dovolj idej in sprejemljivih rešitev;
sil metoda: tu gre za obvezno združevanje idej; ko
prvi in drugi udeleženec rešita problem, morata rešitev pojasniti tako, da jo enako
razumeta; nato morata rešitvi spojiti v skupno rešitev;
obrnjena nevihta možganov: pri tej tehniki ne
prehajamo od vprašanja k zamislim, temveč ravno nasprotno, torej od zamisli, idej
k vprašanjem; to metodo uporabljamo po nevihti, ki je dala že nekaj primernih
idej;
možgansko zapisovanje (brainwriting): je
metoda, ki je primerna za reševanje ne preveč širokih in ne preveč ozkih
problemov; glavna prednost te tehnike je v tem, da v razmeroma kratkem času
daje veliko idej; poteka v treh fazah; prva faza je razložitev problema; druga faza
predstavlja zapisovanje idej, oddajanje ter kroženje listov; tretja faza je
vrednotenje idej;
metoda 635: pri tej metodi udeleženci svoje ideje
pišejo na listek; v skupini je 6 udeležencev, ki sedijo v krogu; v 5 minutah morajo
ustvariti 3 ideje in jih napisati na listek; po preteku časa podajo listek sosedu,
istočasno pa od soseda iz nasprotne strani prejmejo listek s 3 idejami; menjava
listkov poteka toliko časa, da vsak dobi listek, na katerega je najprej napisal 3
ideje;
pisno burjenje možganov (brainwriting pool):
pri tej metodi od 4 do 8 udeležencev sedi pri okrogli mizi; na sredini mize je
kupček listkov, na katerih je nekaj idej že napisanih ali so listki prazni; ko
udeleženec napiše prve ideje na prazen listek, ga odloži na sredino in vzame
takega, na katerega je drug udeleženec že napisal nekaj idej, in tem poskuša
dodati nekaj svojih idej; to poteka toliko časa, dokler udeleženci še lahko
ustvarjajo ideje;
delfi metoda: bistvo te metode je v tem, da od 5 do
20 izbrancem pošljemo pismo, v katerem jih prosimo, da v določenem času
prispevajo nekaj idej na postavljena vprašanja; njihove ideje povzamemo,
povzetek pa vrnemo po pošti istim osebam s prošnjo, da v 14 dneh dopolnijo svoje
prejšnje ideje; postopek se ponovi od dvakrat do štirikrat; v zadnjem pismu jih
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•

prosimo, da analizirajo in presodijo predloge; udeležence izbiramo zavestno,
običajno so to znane osebnosti;
morfološka analiza: je metoda, ki je zelo uporabna
za reševanje tehničnih in tehnoloških problemov; uporablja se individualno ali v
majhnih skupinah; poteka v petih fazah; prva faza je opredelitev glavnega
problema; druga faza je določitev podproblemov ali razsežnosti problema; tretja
faza je določitev delnih rešitev, variacij ali značilnosti podproblemov; to fazo lahko
izvajamo skupaj z določitvijo podproblemov ali vsako posebej; zadnja faza je
sestavljanje morfološke sheme.

Predlogi in pobude zaposlenih ter proces zbiranja njihovih idej so izjemno pomembni za
učinkovitost celotne organizacije. Zato bi podjetja morala težiti k temu, da bi na ta način
prišla do novih spoznanj, podpirati pobude zaposlenih in spodbujati zmožnosti zaposlenih
za reševanje problemov.

4.4.6 NAGRAJEVANJE IN POZORNOST DO ZAPOSLENIH
»Z ustreznimi nagrajevalnimi strategijami lahko v podjetju dosežemo večjo produktivnost
in učinkovitost, pa tudi motiviramo zaposlene za izboljšanje njihovih spretnosti in
sposobnosti« (Tosi in drugi v Treven, 1998, str. 145).
Beardwell in Holden (1994) razlikujeta dve skupini nagrad: notranje in zunanje. Po
besedah avtorjev so notranje manj opazne kot zunanje in pogosto izhajajo iz dela
samega. To so:
raznolikost dela,
večja odgovornost in samostojnost,
dojemanje sebe kot pomembnega člana tima,
udeležba pri določanju ciljev,
povratni tok informacij,
priložnost za učenje in razvoj.

•
•
•
•
•
•

V nasprotju z notranjimi je zunanje lažje prepoznati. To so:
•
•

plača,
druge nagrade, ki so
posameznikovih osebnih dosežkov; sem prištevamo:






slovesnosti s podeljevanjem nagrad,
večerje,
medalje,
prispevke v časopisih podjetja,
dopuste,
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znamenje pozornosti

do




darilne bone,
denarne nagrade.

V zadnjem času govorimo tudi o pojavu uvajanja nagrajevalnih strategij, ki temelji na
spretnostih zaposlenih. V tem primeru so zaposleni nagrajeni za svoje spretnosti, in ne za
delo, ki ga opravljajo. Ta način nagrajevanja temelji na predpostavki, da ima zaposleni z
več spretnostmi večjo vrednost za podjetje kot tisti, ki mu ni uspelo pridobiti veliko
spretnosti (Nowack v Treven, 1998, str. 146).

4.4.7 MATERIALNO IN NEMATERIALNO NAGRAJEVANJE
Po besedah Mihaličeve (2006, str. 216-219) ločimo dve vrsti nagrajevanja. To je denarno
oziroma materialno in nedenarno ali nematerialno nagrajevanje. Dandanes imajo vse
večjo vlogo in tudi veliko večji učinek predvsem nedenarne nagrade. Najpomembnejše
nedenarne nagrade so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

napotitve na izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
horizontalno in vertikalno napredovanje,
omogočanje bolj odgovornega in zahtevnejšega dela,
dodatni prosti dnevi,
omogočanje soudeležbe pri lastništvu,
javna izpostavitev dosežkov pred sodelavci,
zagotovitev boljših delovnih pogojev,
dajanje večje podpore in izkazovanje zaupanja,
omogočanje večjih izzivov pri delu,
različne simbolne nagrade.

V okviru nedenarnih nagrad velja omeniti še različne bonitete, ki se najpogosteje
uporabljajo pri nagrajevanju vodilnih in vodstvenih zaposlenih. To so:
•
•
•
•
•
•
•
•

službeni avtomobil,
službeni mobilni telefon,
parkirni prostor,
službeni prenosni računalnik,
specialistični managerski zdravniški pregled,
plačilo športnih aktivnosti,
izobraževanje v službenem času,
šolnine za izobraževanje v interesu organizacije ali v lastnem interesu.

Pri denarnem nagrajevanju se v praksi največkrat uporabljajo predvsem različne denarne
stimulacije, ki izhajajo iz interno definiranih dodatnih odstotkov glede na osnovno plačo
zaposlenega. Po navedbah strokovnjakov je priporočljivo, da denarno nagrajevanje izhaja
iz variabilnega dela plače, ki je vezan le na uspešnost zaposlenega. Precej ugodna so
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razmerja med fiksnim in variabilnim delom plače, ki znašajo 70 : 30. V nekaterih tujih
visoko inovativnih podjetjih, je to razmerje dostikrat obrnjeno, in je v veliko primerih kar
od 50 do 70 odstotkov plače vezanih na uspešnost in učinkovitost.

4.5 VLOGA VODJE V PROCESU MOTIVIRANJA
Osnovna celica uspešnosti vsakega podjetja je posameznik, ki v odnosu z drugimi
prispeva k uresničevanju skupne vizije in ciljev. Zato mora podjetje razviti dvosmerno
učinkovit prenos ciljev in pretok uspešnosti.
Najprej se mora zagotoviti prenos vizije in ciljev podjetja do ravni posameznika. Vendar
morajo tudi ti s svojimi pobudami sodelovati pri oblikovanju skupne vizije in ciljev. Cilji so
povezani s tokom uspešnosti, ko morata podjetje in posameznik uravnotežiti izmenjavo
rezultatov oziroma koristi, ki jih ti rezultati prinašajo. Podjetje mora imeti tako korist od
uspešnosti posameznika, ki se kaže v doseganju ciljev in razvoju podjetja, prav tako pa
mora imeti tudi posameznik korist od uspešnosti podjetja, ki se kaže v večjih možnostih za
doseganje nadaljnje uspešnosti (Vrčko et al., 2004, str. 147).
Ta dvosmerni tok uspešnosti prikazuje slika na naslednji strani.
Slika 9: Dvosmerni tok uspešnosti

VIZIJA IN CILJI
PODJETJA

USPEŠNOST
PODJETJA

CILJI
POSAMEZNIKA

USPEŠNOST
POSAMEZNIKA

Vir: Vrčko et al. (2004, str. 147)
Veliko vlogo v procesu motiviranja ima vodja podjetja. Motiviranje drugih je po mnenju
strokovnjakov najpomembnejša vloga vodstva. Obsega številne sposobnosti, kot so (Vrčko
et al., 2004, str. 154):

38

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sporazumevanje,
postavljanje zgledov in izzivov,
spodbujanje,
zbiranje pripomb in predlogov,
vključevanje,
pooblaščanje, razvijanje in usposabljanje,
obveščanje,
dajanje jasnih navodil,
zagotavljanje pravičnega plačila.

Vodje se morajo zavedati, da so podjetje ljudje, zato morajo dati človeku
najpomembnejše mesto v podjetju in tudi zunaj njega. Njihova osnovna naloga je
sproščanje ustvarjalnih potencialov zaposlenih. Zelo pomembno pa je, da zagotovijo
ugodne razmere za ustvarjalno delo, pri čemer lahko zaposleni izkoristijo vse svoje
zmožnosti in učinkovite spodbude.
Učinkovite spodbude pa so vedno razlikovalne in individualne. Zaposlene lahko motiviramo
samo z njihovimi osebnimi razlogi. Zato morajo vodje prepoznati motive zaposlenih, da
bodo ti pri svojem delu dali vse od sebe. Denar namreč ni zadosten motiv. Motivira nas
tisto, kar lahko z denarjem naredimo.
Dandanes vse bolj stopa v ospredje spremenjena vloga vodij, ki niso več poveljniki,
ampak dirigenti. Njihovo delo je iskanje, zaznavanje in vzpostavljanje odnosov med
zmožnostmi, hotenji in razpoloženjem zaposlenih. Sprejemanje odločitev je sicer še vedno
ena prednostnih nalog vodij, vendar je njihov poslovni uspeh v veliki meri odvisen tudi od
drugačnih znanj: od tega, ali zna prepoznati interese zaposlenih, jih motivirati, opremiti s
potrebnimi znanji, ustvariti prijetno, a hkrati tekmovalno delovno okolje, nagrajevati
ustvarjalno delo in podobno.
Vodja mora ustvariti zadovoljivo stopnjo motivacije, medsebojnega sodelovanja in
solidarnosti zaposlenih. S stališča motivacije mora uporabljati zlasti naslednje motivacijske
tehnike (Vrčko et al., 2004, str. 155):
•
•
•
•
•

ambicije: v okviru ambicij mora zaposlene voditi v
smeri določene vizije, ki je bolj vabljiva kot preteklost in sedanjost;
navduševanje: pomembno je prenašanje želje po
dosežku in navdušenje na sodelavce;
kontinuiran razvoj: treba je formalizirati znanje in
ga nenehno prenašati na sodelavce;
samoocenjevanje: določiti mora merila in jih
uporabljati kot stalne povratne informacije o delovanju posameznika;
vrednotenje, priznavanje: izvajati mora pozitiven
management s priznavanjem dosežkov;
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moraliziranje: treba je formalizirati pravila delovanja

•
in vedenja;

sankcije: takoj je treba sankcionirati tiste, ki delujejo

•
zunaj dogovorjenih okvirov.

Vpliv vodje na uspešnost skupine, ki jo vodi, je izjemen predvsem zaradi vloge, ki jo ima v
skupini. Uspešno vodenje se lahko kaže na različnih področjih, kot so metode dela,
usposabljanje sodelavcev, koordiniranje aktivnosti in drugo. Vsak vodja lahko usmerja
delovanje posameznikov le, če pozna njegove cilje in če vpliva na sredstva ter vedenje, ki
je za doseganje teh ciljev potrebno. To pomeni, da mora vodja vplivati na aktivatorje,
delovanje in posledice.
Aktivatorji so tiste stvari, ki jih mora vodja narediti, da lahko od zaposlenega pričakuje
doseganje cilja. Najpomembnejši aktivator je postavljanje ciljev. Gre za začetek celotnega
procesa vodenja. Šele, ko vodja zaposlene aktivira, so ti pripravljeni na delovanje. Pri
aktivatorjih gre torej za aktivnost, ki jo mora vodja narediti pred izvedbo.
Delovanje je nekaj, kar nekdo reče ali stori, medtem ko skuša izvesti zadano nalogo.
Lahko je zaželeno ali tudi nezaželeno. Delovanje je treba opazovati. Tu ne gre za čustva
in misli. Pri delovanju so stvari jasnejše, saj delo lahko merimo in opazujemo.
Posledica je nekaj, kar sledi določenemu vedenju. Gre za ukrepanje. To so odgovori, ki jih
vodja daje sodelavcem, ko izvajajo neko nalogo. Posledica je lahko pozitivna (na primer
pohvala) ali negativna (na primer graja). Kakršna koli je, biti mora primerna.
Najpogostejša napaka vodij je, da prezrejo učinkovitost svojih sodelavcev. Posamezniki
začnejo ob neodzivanju pri opravljanju dela kmalu delati s polovično vnemo. Napaka vodij
je tudi ta, da se napačno odzivajo na delovanje sodelavcev. Če le-ti delajo dobro, ne
storijo ničesar. Če storijo napako, jih grajajo.
Pogosto se napačno sklepa, da imajo aktivatorji večji vpliv na delo kot posledice. Dejansko
se je izkazalo, da le od 10 do 20 odstotkov tistega, kar vpliva na delo, prihaja od
aktivatorjev, medtem ko od 70 do 80 odstotkov tega izhaja iz posledic. Iz tega torej izhaja
spoznanje, da delovanje uravnavajo posledice. Zato je zelo pomembno spremljanje dela.
Veliko več časa je namreč treba nameniti spremljanju dela, kot ga porabiti za načrtovanje
dela.
Za konec teoretičnega dela bi rada zapisala še nekaj o lastnostih uspešnega vodje.
Temeljne značilnosti novega stila managementa so spoštovanje sodelavcev, zaupanje
vanje, nenehno obveščanje zaposlenih o smislu in uspehu njihovega dela ter o stanju
podjetja, večanje občutka njihove osebne vrednosti, navdušenje za skupne cilje,
poudarjanje eksistencialnega smisla in vrednostnega sistema podjetja.
Značilnosti uspešnega vodje torej so:
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•
•

•
•
•

de je motiviran, kajti tisti, ki ne more motivirati sebe,
tudi drugih ne bo sposoben motivirati;
da se zaveda, da je najučinkovitejše vodenje vodenje
z zgledom; če od svojih podrejenih zahteva, da upoštevajo določena pravila,
potem jih mora upoštevati tudi sam;
da pravično in enakovredno obravnava svoje
podrejene;
da verjame v to, kar dela, in je odločen doseči cilje,
ne glede na ovire, ki se pri delu pojavljajo;
da zna zaposlene motivirati tudi s kritiko, kadar je to
potrebno. Pri tem se ne kritizira človeka kot osebnosti, ampak le njegovo
obnašanje in ravnanje.
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5 RAZISKOVALNI DEL

5.1 PREDSTAVITEV PROUČEVANE TRANSPORTNE ORGANIZACIJE
Proučevano podjetje je bilo ustanovljeno leta 1929. Začelo je z dvema avtobusoma, toda
že drugo leto svojega obstoja je štelo osem avtobusov. Opaznejši vzpon je podjetje
doseglo v letih 1936 in 1937 , ko je še povečalo in izboljšalo vozni park, potnike pa je
prevažalo že na trinajstih relacijah. Podjetje se je skozi svoj obstoj širilo, se večkrat
preoblikovalo in širilo svojo dejavnost tudi na druga področja. Danes se podjetje uvršča
med vodilna avtobusna podjetja v Sloveniji. Njegova osnovna dejavnost je prevoz
potnikov v cestnem potniškem prometu. Vsakodnevno obratuje na turističnih vožnjah,
medkrajevnih, primestnih in mestnih linijah okoli 220 avtobusov. Dejavnost je teritorialno
organizirana v osmih poslovnih enotah, v okviru podjetja pa delujejo tudi servisne
delavnice in turistična agencija.
Poslanstvo družbe je zagotavljanje učinkovitega in varnega prevoza potnikov v cestnem
potniškem prometu ter učinkovito izvajanje vseh ostalih dejavnosti.
Skrb za okolje je eden izmed glavnih ciljev podjetja. Z mislijo na boljši in lepši svet deluje
podjetje v skladu z okoljevarstvenimi standardi: uporabljajo okolju prijazne avtobuse ter
zmanjšujejo porabo goriva, energije in vode. S preusmeritvijo načina prevoza iz osebnega
na javni prevoz lahko vsi veliko prispevamo k razbremenitvi mestnih središč in čistejšemu
okolju.
Podjetje je danes v lasti skupine Viator & Vektor. Svoj sedež ima v Celju, lokacijsko pa
deluje na območju širše celjske regije in Posavja.

5.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
V raziskovalnem delu svoje diplomske naloge bom poskušala ugotoviti, kaj motivira
zaposlene v posameznih organizacijskih enotah. Predvidevam namreč, da se motivacijski
dejavniki in zadovoljstvo na delovnem mestu razlikujejo glede na organizacijsko enoto, v
kateri je posameznik zaposlen.
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Glavni namen in cilj raziskave sta torej ugotoviti, kakšna je motiviranost za delo v
proučevani transportni organizaciji ter kako so zaposleni zadovoljni s svojim delovnim
mestom.

5.3 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV
Za pridobivanje podatkov sem oblikovala anketni vprašalnik, ki je razdeljen na tri sklope.
Prvi sklop zajema vprašanja, ki se nanašajo na demografske značilnosti zaposlenih, kot so
spol, starost, stopnja izobrazbe, delovna doba v organizaciji ter organizacijska enota, v
kateri je posameznik zaposlen.
V drugem sklopu so anketiranci med 17 različnimi motivacijskimi dejavniki ocenjevali,
kako posamezni dejavniki vplivajo na njihovo motivacijo pri delu. Dejavnike so ocenjevali
na podlagi petstopenjske lestvice, pri kateri 1 pomeni, da določen dejavnik sploh ne vpliva
na motivacijo, 2 pomeni, da malo vpliva, 3 pomeni, da srednje vpliva, 4 pomeni, da vpliva
in 5 pomeni, da zelo vpliva na motivacijo posameznika.
Tretji sklop obsegajo vprašanja, povezana z zadovoljstvom na delovnem mestu.
Zaposlene sem vprašala, kako oni osebno doživljajo zadovoljstvo na delovnem mestu. Na
podlagi petstopenjske lestvice so se odločali, kako so zadovoljni na primer z odnosi s
sodelavci, z delovnimi pogoji, z delovnim časom, s plačo in drugim, pri čemer 1 pomeni,
da je posameznik zelo nezadovoljen, 2 pomeni, da je nezadovoljen, 3 pomeni, da ni niti
zadovoljen niti nezadovoljen, 4 pomeni, da je zadovoljen, in 5 pomeni, da je zelo
zadovoljen. V sklopu zadovoljstva pri delu me je še zanimalo, kako se zaposleni počutijo v
svojem delovnem okolju, pri čemer so imeli na razpolago pet odgovorov: zelo slabo,
slabo, niti dobro niti slabo, dobro in zelo dobro. V ta sklop sem uvrstila tudi vprašanje,
kako so zaposleni zadovoljni s svojo službo, pri čemer so lahko izbirali med petimi
odgovori: zelo nezadovoljen, nezadovoljen, niti zadovoljen niti nezadovoljen, zadovoljen
ter zelo zadovoljen. Na koncu me je še zanimalo, ali bi posameznik zamenjal službo, če bi
se mu za to ponudila priložnost. Na voljo so imeli dva odgovora: da ali ne.
Anketni vprašalnik sem zaposlenim po e-pošti poslala najprej v posamezne organizacijske
enote, znotraj njih pa so si jih zaposleni razdelili sami. Prosila sem za čim večji odziv.
Anketa je bila anonimna, zaposlenim sem zagotovila tudi to, da bodo podatki uporabljeni
izključno za potrebe diplomskega dela. Odgovorilo mi je 45 zaposlenih iz vseh štirih
organizacijskih enot. Vsi vprašalniki so bili pravilno izpolnjeni.

5.4 OPREDELITEV HIPOTEZ
Hipoteza 1: zaposleni iz organizacijske enote potniški promet so precej nezadovoljni s
svojim delovnim časom.
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Hipoteza 2: zaposleni so v povprečju zadovoljni s svojo službo in je ne bi zamenjali
(velja za celotno organizacijo).
Hipoteza 3: medsebojni odnosi pomembno prispevajo k zadovoljstvu na delovnem
mestu (velja za celotno organizacijo).
Hipoteza 4: med zelo pomembne motivatorje zaposleni iz organizacijske enote strokovne
službe uvrščajo možnost napredovanja.

5.5 OBRAZLOŽITEV REZULTATOV RAZISKAVE
Rezultati raziskave so pridobljeni in analizirani na osnovi anketnega vprašalnika.
Predstavljeni so v obliki tabel in grafov. Vrstni red prikaza je enak vrstnemu redu vprašanj
v anketi.

5.5.1 DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA
Tabela 1: Spol anketirancev

spol

število

delež (%)

moški
ženske

29
16

64,4
35,6

skupaj

45

100,0

Vir: Lasten (anketa)
Graf 1: Struktura anketiranih po spolu
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Vir: Tabela 1

Iz tabele in grafikona je razvidno, da je na anketni vprašalnik odgovorilo 45 zaposlenih, od
tega 16 žensk in 29 moških, kar v deležu predstavlja 35,6 odstotka žensk in 64,4 odstotka
moških. Vidimo lahko, da prevladujejo moški, saj so v organizacijskih enotah potniški
promet in delavnice zaposleni pretežno moški.
Tabela 2: Starost anketirancev

starost

število
zaposlenih

delež (%)

do 25 let
od 26 do 30 let
od 31 do 35 let
od 36 do 40 let
od 41 do 45 let
od 46 do 50 let
nad 50 let

1
4
2
4
13
15
6

2,2
8,9
4,5
8,9
28,9
33,3
13,3

Skupaj

45

100,0

Vir: Lasten (anketa)
Graf 2: Struktura anketiranih po starosti
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Vir: Tabela 2

Največji delež anketiranih predstavljajo zaposleni stari od 46 do 50 let. Takih je 15, kar
predstavlja 33,3 odstotka vseh anketiranih. Tem sledijo anketirani v starosti od 41 do 45
let. Teh je 13, kar predstavlja 28,9 odstotka. Naslednji so tisti, ki so stari več kot 50 let.
Teh je šest in predstavljajo 13,3 odstotni delež. Nato so štirje stari od 26 do 30 let in
štirje stari od 36 do 40 let. Ti predstavljajo po 8,9 odstotka. Tem sledita dva anketirana,
stara od 31 do 35 let, ki predstavljata 4,5 odstotka. Nazadnje sledi še eden, star do 25 let,
ki predstavlja 2,2 odstotka vseh anketiranih.
Tabela 3: Stopnja izobrazbe anketiranih

izobrazba

število
zaposlenih

delež (%)

manj kot srednja
srednja/gimnazija
višja/visoka
univerzitetna
magisterij
doktorat

3
29
13
0
0
0

6,7
64,4
28,9
0,0
0,0
0,0

skupaj

45

100,0

Vir: Lasten (anketa)
Graf 3: Struktura anketiranih po izobrazbi
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Vir: Tabela 3

Iz tabele in grafikona je razvidno, da prevladujejo anketirani s srednjo tehnično izobrazbo
oziroma gimnazijo. Teh je kar 29, kar predstavlja 64,4 odstotka vseh anketiranih. Na
drugem mestu so anketirani z višje- oziroma visokošolsko izobrazbo. Teh je 13, kar
predstavlja 28,9 odstotka. Trije anketirani imajo manj kot srednješolsko izobrazbo, kar
predstavlja 6,7 odstotka. Nihče od anketiranih nima univerzitetne izobrazbe, magisterija
ali doktorata.
Tabela 4: Delovna doba anketiranih v organizaciji

delovna doba v
organizaciji

število
zaposlenih

delež (%)

manj kot 5 let
od 5 do 10 let
od 10 do 15 let
od 15 do 20 let
več kot 20 let

4
3
4
8
26

8,9
6,6
8,9
17,8
57,8

skupaj

45

100,0

Vir: Lasten (anketa)
Graf 4: Struktura anketiranih po delovni dobi v organizaciji

47

Vir: Tabela 4
Tabela in grafikon nam kažeta, da je izrazito največ tistih anketirancev, ki so v proučevani
organizaciji zaposleni že več kot 20 let, in sicer kar 26 od 45, kar predstavlja 57,8
odstotka vseh anketiranih. Njim sledi osem anketiranih z od 15 do 20 let delovne dobe v
organizaciji, kar predstavlja 17,8 odstotni delež. Potem so štirje med 10 in 15 leti in štirje
z manj kot petimi leti, kar predstavlja po 8,9 odstotka. Nato so še trije med 5 in 10 leti. Ti
predstavljajo 6,6 odstotka vseh anketiranih. Dobljeni podatki kažejo na veliko lojalnost in
predanost zaposlenih organizaciji.
Tabela 5: Organizacijske enote

organizacijska
enota

število
zaposlenih

delež (%)

potniški promet
strokovne službe
delavnice
turistična agencija

13
15
13
4

28,9
33,3
28,9
8,9

skupaj

45

100,0

Vir: Lasten (anketa)
Graf 5: Struktura anketiranih glede na organizacijsko enoto
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Vir: Tabela 5
Tu so si deleži precej podobni. Izstopa samo turistična agencija, ki ima manj zaposlenih
kot ostale organizacijske enote. Na moj vprašalnik so odgovorili štirje zaposleni iz te
organizacijske enote, kar predstavlja 8,9 odstotka anketiranih. Ostale organizacijske enote
so se na mojo anketo odzvale v precej podobnih deležih. Strokovne službe zastopa 15
zaposlenih, ki predstavljajo 33,3 odstotka vseh anketiranih. Iz potniškega prometa in iz
delavnic pa je odgovorilo po 13 anketiranih, kar predstavlja 28,9 odstotna deleža.
5.5.2 MOTIVACIJA
Drugi del vprašalnika je namenjen raziskavi vpliva 17 dejavnikov na motivacijo zaposlenih.
Anketirani so na podlagi petstopenjske lestvice ocenili, kateri dejavniki najbolj vplivajo na
njihovo motivacijo pri delu.
Tabela 6: Povprečne ocene vpliva dejavnikov na motivacijo anketiranih po
organizacijskih enotah

motivacijski dejavnik

potniški
promet

strokovne
službe

delavnice

turistična
agencija

dobri odnosi s sodelavci
dobri odnosi z nadrejenimi
dobri delovni pogoji
možnost strokovnega razvoja
možnost uporabe znanja in
sposobnosti

4,77
4,46
4,08
4,23
4,31

4,87
4,87
4,20
4,33
4,33

4,77
4,62
4,23
4,00
3,85

4,50
4,50
3,50
3,75
4,50
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zanimivost in pestrost dela
samostojnost in odgovornost
pri delu
možnost napredovanja
višina plače
dobra ocena nadrejenih
stalnost in varnost zaposlitve
status delovnega mesta
pohvala za opravljeno delo
ugoden delovni čas
dovolj časa za osebno
življenje
pomoč pri težavah pri delu
delo samo po sebi

4,31
4,54

3,87
4,40

4,08
4,08

4,75
4,50

4,00
4,46
4,69
4,69
4,00
4,31
3,77
3,85

4,13
4,33
4,73
4,80
4,20
4,67
3,67
3,67

4,38
4,69
4,69
4,38
3,46
4,15
4,31
4,15

4,00
4,50
4,25
4,50
3,25
3,75
3,50
4,25

3,77
3,77

3,73
4,07

3,77
3,54

4,00
4,25

Vir: Lasten (anketa)

Graf 6: Struktura povprečnih ocen motivacijskih dejavnikov
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Vir: Tabela 6
Organizacijska enota potniški promet

51

Analiza rezultatov v organizacijski enoti potniški promet kaže, da so zaposleni na najvišje
mesto s povprečno oceno 4,77 uvrstili motivacijski dejavnik dobri odnosi s sodelavci.Ta
motivator si je torej prislužil prvo mesto, kar pomeni, da je za zaposlene najpomembnejši.
Nadalje sta z oceno 4,69 ocenjena motivatorja dobra ocena nadrejenih ter stalnost in
varnost zaposlitve. Na četrto mesto se uvršča dejavnik samostojnost in odgovornost pri
delu s povprečno oceno 4,54. Potem sledita motivatorja dobri odnosi z nadrejenimi in
višina plače, ki sta bila ocenjena s povprečno oceno 4,46. Nato sledijo trije motivatorji s
povprečno oceno 4,31. To so možnost uporabe znanja in sposobnosti, zanimivost in
pestrost dela ter pohvala za opravljeno delo. Na desetem mestu najdemo motivacijski
dejavnik možnost strokovnega razvoja z oceno 4,23. Temu sledijo dobri delovni pogoji z
oceno 4,08. Z oceno 4,00 sta bila ocenjena možnost napredovanja in status delovnega
mesta. Nižjo oceno od 4,00 so dobili naslednji motivacijski dejavniki: dovolj časa za
osebno življenje (3,85), ugoden delovni čas (3,77), pomoč pri težavah pri delu (3,77) in
delo samo po sebi (3,77).

Organizacijska enota strokovne službe
Iz tabele in grafa je razvidno, da zaposleni v organizacijski enoti strokovne službe najvišje
uvrščajo dobre odnose s sodelavci in z nadrejenimi. Ta dva motivacijska dejavnika sta
prejela povprečno oceno 4,87. Zelo visoko se uvršča tudi stalnost in varnost zaposlitve s
povprečno oceno 4,80. Pomembna jim je tudi dobra ocena nadrejenih. Ta motivacijski
dejavnik se je s povprečno oceno 4,73 uvrstil na četrto mesto. Temu sledi pohvala za
opravljeno delo z oceno 4,67. Z oceno 4,40 se na šesto mesto uvrščata samostojnost in
odgovornost pri delu. Naslednji na lestvici so motivacijski dejavniki s povprečno oceno
4,33. To so možnost strokovnega razvoja, možnost uporabe znanja in sposobnosti ter
višina plače. Potem sledijo dobri delovni pogoji ter status delovnega mesta z oceno 4,2.
Šele na dvanajsto mesto s povprečno oceno 4,13 se uvršča dejavnik možnost
napredovanja, ki sem ga v hipotezi predvidela precej višje. Nadalje sledi z oceno 4,07 delo
samo po sebi. Manj kot 4,00 so prejeli naslednji motivatorji: zanimivost in pestrost dela
(3,87), pomoč pri težavah pri delu (3,73), sledita pa še ugoden delovni čas in dovolj časa
za osebno življenje z oceno 3,67.

Organizacijska enota delavnice
Iz tabele in grafa je razvidno, da zaposleni v organizacijski enoti delavnice na najvišje
mesto uvrščajo dobre odnose s sodelavci. Na lestvici od 1 do 5 so anketirani ta motivator
ocenili s povprečno oceno 4,77. Na drugo mesto se uvrščata dobra ocena nadrejenih ter
stalnost in varnost zaposlitve. Ta dva motivacijska dejavnika sta bila ocenjena s
povprečno oceno 4,69. Naslednji dejavnik na lestvici je s povprečno oceno 4,54
samostojnost in odgovornost pri delu. Na peto mesto se skupaj z dobrimi odnosi z
nadrejenimi uvršča višina plače. Povprečna ocena teh dveh dejavnikov je 4,46. Potem si
sledijo možnost uporabe znanja in sposobnosti, zanimivost in pestrost dela ter pohvala za
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opravljeno delo s povprečno oceno 4,31. Naslednji motivator je možnost strokovnega
razvoja z oceno 4,23, temu sledijo dobri delovni pogoji z oceno 4,08. S povprečno oceno
4 in manj kot 4 so bili ocenjeni naslednji motivacijski dejavniki: možnost napredovanja,
status delovnega mesta, dovolj časa za osebno življenje ter z najnižjo oceno 3,77 še
ugoden delovni čas, pomoč pri težavah pri delu ter delo samo po sebi.
Organizacijska enota turistična agencija
Za zaposlene v turistični agenciji je najpomembnejši motivacijski dejavnik zanimivost in
pestrost dela. Anketiranci so ga ocenili s povprečno oceno 4,75. Oceno 4,5 so dobili
naslednji motivatorji: dobri odnosi s sodelavci, dobri odnosi z nadrejenimi, možnost
uporabe znanja in sposobnosti, samostojnost in odgovornost pri delu, višina plače ter
stalnost in varnost zaposlitve. Tem motivatorjem sledijo trije, ki so dobili povprečno oceno
4,25. To so: dobra ocena nadrejenih, dovolj časa za osebno življenje ter delo samo po
sebi. Nato sledita dejavnika možnost napredovanja ter pomoč pri težavah pri delu s
povprečno oceno 4,00. Z oceno 3,75 sta bila ocenjena dejavnika možnost strokovnega
razvoja in pohvala za opravljeno delo. Sledita še motivatorja dobri delovni pogoji in
ugoden delovni čas z oceno 3,5. Na najnižje mesto se je uvrstil dejavnik status delovnega
mesta z oceno 3,25.

5.5.3 ZADOVOLJSTVO PRI DELU
Tretji del anketnega vprašalnika zajema vprašanja v zvezi z zadovoljstvom na delovnem
mestu. Anketirani so na podlagi petstopenjske lestvice ocenjevali, kako so osebno
zadovoljni z 18, v tabeli navedenimi, trditvami.

Tabela 7: Povprečne ocene osebnega zadovoljstva na delovnem mestu
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zadovoljstvo z/s:

potniški
promet

strokovne
službe

delavnice

turistična
agencija

odnosi s sodelavci
odnosi z nadrejenimi
delovnimi pogoji
delovnimi izzivi
možnostmi za dodatno
izobraževanje in
usposabljanje
možnostjo uveljavljanja
svojih idej, predlogov
medsebojno komunikacijo v
organizaciji
plačo
drugimi prejemki (prevoz na
delo, prehrana, regres za
letni dopust…)
delovnim časom
prostim časom, počitnicami
možnostjo napredovanja
varnostjo in stalnostjo
zaposlitve
statusom, ki ga nudi delovno
mesto
samostojnostjo in
odgovornostjo pri delu
pohvalami za opravljeno delo
korektnim spremljanjem in
ocenjevanjem
posameznikovega dela
pomočjo pri težavah pri delu

4,46
4,23
3,77
4,08
3,46

4,20
4,40
4,40
4,00
4,00

4,31
4,23
3,77
4,00
3,77

4,50
4,75
4,25
3,75
3,50

3,62

4,07

3,69

4,00

4,00

4,07

3,85

3,75

3,31
4,54

3,60
3,93

3,54
3,23

3,00
3,75

2,23
4,62
3,62
4,31

3,67
3,73
3,93
4,73

3,46
3,77
3,77
4,38

4,00
4,75
3,75
4,00

3,85

3,80

3,69

4,00

4,54

4,33

4,23

3,00

3,54
3,31

3,60
3,87

3,77
3,69

3,50
3,50

3,77

4,00

3,85

4,00

Vir: Lasten (anketa)

Graf 7: Struktura povprečnih ocen osebnega zadovoljstva anketiranih
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Vir: Tabela 7
Organizacijska enota potniški promet
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Iz tabele in grafa je razvidno, da so zaposleni v organizacijski enoti potniški promet v
povprečju najbolj zadovoljni s prostim časom in počitnicami. Ta kriterij je bil ocenjen s
povprečno oceno 4,62. Sledita mu zadovoljstvo z drugimi prejemki, kot so prevoz na delo,
prehrana, regres za letni dopust (4,54), in zadovoljstvo s samostojnostjo in odgovornostjo
pri delu (4,54). Nižje so anketirani ocenili kriterij zadovoljstva odnosi s sodelavci (4,46).
Še manjše je zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo zaposlitve (4,31), nadalje z odnosi z
nadrejenimi (4,23), z delovnimi izzivi (4,08) in z medsebojno komunikacijo (4,00). Z oceno
nižjo od 4,00 so bili ocenjeni naslednji kriteriji zadovoljstva: status, ki ga nudi delovno
mesto (3,85), delovni pogoji (3,77), pomoč pri težavah pri delu (3,77), možnost
uveljavljanja lastnih idej, predlogov (3,62), možnost napredovanja (3,62), pohvale za
opravljeno delo (3,54), možnosti za dodatno izobraževanje in usposabljanje (3,46), plača
(3,31), korektno spremljanje in ocenjevanje dela posameznika (3,31). Najbolj so zaposleni
nezadovoljni z delovnim časom. Ta kriterij je bil ocenjen izrazito nižje kot ostali, in sicer s
povprečno oceno 2,23. To je precej razumljivo, saj so zaposleni pretežno vozniki
avtobusov.

Organizacijska enota strokovne službe
Anketirani zaposleni iz organizacijske enote strokovne službe na najvišje mesto
zadovoljstva pri delu uvrščajo varnost in stalnost zaposlitve. Ta kriterij je bil ocenjen s
povprečno oceno 4,73. Temu sledita odnosi z nadrejenimi in delovni pogoji s povprečno
oceno 4,40. Sledijo še samostojnost in odgovornost pri delu (4,33), odnosi s sodelavci
(4,20), možnost uveljavljanja lastnih idej in predlogov (4,07), medsebojna komunikacija v
organizaciji (4,07), delovni izzivi (4,00), možnosti za dodatno izobraževanje in
usposabljanje (4,00) ter pomoč pri težavah pri delu (4,00). Manj zadovoljni so anketirani z
drugimi prejemki (3,93), z možnostjo napredovanja (3,93), s korektnim spremljanjem in
ocenjevanjem posameznikovega dela (3,87), s statusom, ki ga nudi delovno mesto (3,80),
s prostim časom in počitnicami (3,73) ter z delovnim časom. Najbolj nezadovoljni pa so s
plačo in s pohvalami za opravljeno delo. Ta dva kriterija so ocenili s povprečno oceno
3,60.

Organizacijska enota delavnice
Anketirani iz organizacijske enote delavnice so najbolj zadovoljni z varnostjo in stalnostjo
zaposlitve. Ta kriterij je bil ocenjen s povprečno oceno 4,38. Drugo najvišjo povprečno
oceno 4,31 je dobil kriterij odnosi s sodelavci. Zadovoljstvo z odnosi z nadrejenimi in
zadovoljstvo s samostojnostjo in odgovornostjo pri delu sta bila ocenjena s povprečno
oceno 4,23, kar kaže na to, da so anketirani tudi s tema kriterijema precej zadovoljni.
Sledi zadovoljstvo z delovnimi izzivi z oceno 4,00. Nato sledijo še zadovoljstvo z
medsebojno komunikacijo v organizaciji (3,85), zadovoljstvo s pomočjo pri težavah pri
delu (3,85), z delovnimi pogoji (3,77), zadovoljstvo z možnostmi za dodatno izobraževanje
in usposabljanje (3,77), zadovoljstvo s prostim časom in počitnicami (3,77), zadovoljstvo z
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možnostjo napredovanja (3,77), zadovoljstvo s pohvalami za opravljeno delo (3,77). Manj
zadovoljni so zaposleni z naslednjimi kriteriji: z možnostjo uveljavljanja lastnih idej in
predlogov (3,69), s statusom , ki ga nudi delovno mesto (3,69), s korektnim spremljanjem
in ocenjevanjem posameznikovega dela (3,69), s plačo (3,54) in z delovnim časom (3,46).
Najbolj nezadovoljni so anketirani z drugimi prejemki, kot so prevoz na delo, prehrana,
regres za letni dopust. Ta kriterij je bil ocenjen z najnižjo povprečno oceno 3,23.

Organizacijska enota turistična agencija
Anketirani v organizacijski enoti turistična agencija so z najvišjo povprečno oceno 4,75
ocenili kar dva kriterija zadovoljstva. To sta odnosi z nadrejenimi ter prosti čas in
počitnice. Precej zadovoljni so tudi z odnosi s sodelavci, saj so ta kriterij ocenili z drugo
najvišjo povprečno oceno, to je 4,50. Sledi še zadovoljstvo z delovnimi pogoji (4,25). S
povprečno oceno 4,00 je bilo ocenjenih kar pet kriterijev to so: možnost uveljavljanja
lastnih idej in predlogov, delovni čas, varnost in stalnost zaposlitve, status, ki ga nudi
delovno mesto ter pomoč pri težavah pri delu. Nižjo povprečno oceno od 4,00 so prejeli
naslednji kriteriji zadovoljstva: delovni izzivi (3,75), medsebojna komunikacija v
organizaciji (3,75), drugi prejemki (3,75), možnost napredovanja (3,75), možnosti za
dodatno izobraževanje in usposabljanje (3,50), pohvale za opravljeno delo (3,50) ter
korektno spremljanje in ocenjevanje posameznikovega dela (3,50). Najbolj nezadovoljni
so anketirani z dvema kriterijema, ki sta bila ocenjena s povprečno oceno 3,00. To sta
zadovoljstvo s plačo ter zadovoljstvo s samostojnostjo in odgovornostjo pri delu.

V sklopu tretjega dela so me zanimala še naslednja vprašanja:
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Tabela 8: Kako se počutite v svojem delovnem okolju?

počutje

potniški
promet

strokovne
službe

delavnice

turistična
agencija

zelo slabo
slabo
niti dobro niti
slabo
dobro
zelo dobro

0
0
2

0
0
0

0
0
2

0
0
0

11
0

14
1

9
2

2
2

skupaj

13

15

13

4

delež (%)
zelo slabo
slabo
niti dobro niti
slabo
dobro
zelo dobro

0
0
15,38

0
0
0

0
0
15,38

0
0
0

84,62
0

93,33
6,67

69,24
15,38

50,00
50,00

skupaj

100

100

100

100

Vir: Lasten (anketa)

Graf 8: Prikaz zadovoljstva anketiranih na delovnem mestu
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Vir: Tabela 8
Iz tabele in grafa je razvidno, da se na splošno zaposleni dobro počutijo v svojem
delovnem okolju. V organizacijski enoti potniški promet se dva anketiranca (15,38
odstotka) ne počutita niti dobro niti slabo, ostalih 11 (84,62 odstotka) pa se počuti dobro.
V organizacijski enoti strokovne službe se 14 anketiranih (93,33 odstotka) počuti dobro,
eden (6,67 odstotka) pa celo zelo dobro. Organizacijska enota delavnice ima dva
zaposlena (15,38 odstotka) takšna, ki se na svojem delovnem mestu ne počutita niti
dobro niti slabo, devet (69,24 odstotka) je takih, ki se počutijo dobro, in dva (15,38
odstotka), ki se počutita zelo dobro. V turistični agenciji se dva (50 odstotkov) anketirana
počutita dobro in dva (50 odstotkov) zelo dobro.

Tabela 9: Kako ste zadovoljni s svojo službo?
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zadovoljstvo s
službo

potniški
promet

strokovne
službe

delavnice

turistična
agencija

zelo
nezadovoljen
nezadovoljen
niti zadovoljen
niti nezadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen

0

0

0

0

0
2

0
0

0
2

0
0

11
0

14
1

9
2

3
1

skupaj

13

15

13

4

delež (%)
zelo
nezadovoljen
nezadovoljen
niti zadovoljen
niti nezadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen
skupaj

0

0

0

0

0
15,38

0
0

0
15,38

0
0

84,62
0

93,33
6,67

69,24
15,38

75,00
25,00

100

100

100

100

Vir: Lasten (anketa)

Graf 9: Prikaz zadovoljstva anketiranih s službo
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Vir: Tabela 9
Podobni rezultati kot pri prejšnjem vprašanju se pojavljajo tudi v tem primeru. Odgovori
anketiranih so bili precej podobni. V organizacijski enoti potniški promet sta dva
anketirana (15,38 odstotkov) odgovorila, da s svojo službo nista niti zadovoljna niti
nezadovoljna, 11 (84,62 odstotka) pa jih je zadovoljnih. Organizacijska enota strokovne
službe ima 14 (93,33 odstotka) zadovoljnih in enega (6,67 odstotka) zelo zadovoljnega
anketiranega. V organizacijski enoti delavnice nista dva (15,38 odstotka) anketirana s
svojo službo niti zadovoljna niti nezadovoljna, devet (69,24 odstotka) jih je zadovoljnih,
dva (15,38 odstotka) pa sta zelo zadovoljna. Turistična agencija je zastopana s tremi (75
odstotkov) zadovoljnimi anketiranimi in enim (25 odstotkov) zelo zadovoljnim.

Tabela 10: Ali bi zamenjali službo, če bi se vam za to ponudila priložnost?
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Zamenjava
službe

potniški
promet

strokovne
službe

delavnice

turistična
agencija

da
ne

5
8

1
14

3
10

1
3

skupaj

13

15

13

4

delež (%)
da
ne

38,46
61,54

6,67
93,33

23,08
76,92

25,00
75,00

skupaj

100

100

100

100

Vir: Lasten (anketa)
Graf 10: Prikaz menjave službe

Vir: Tabela 10
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Pregled rezultatov glede na organizacijsko enoto kaže, da bi pet anketiranih (38,46
odstotka) iz enote potniški promet zamenjalo službo, če bi se jim za to ponudila
priložnost, medtem ko jih osem (61,54 odstotka) ne bi. Pri strokovnih službah je izid
nekoliko drugačen. Službo bi zamenjal samo en anketirani (6,67 odstotka), 14 anketiranih
(93,33 odstotka) pa je ne bi. V delavnicah bi službo zamenjali trije (23,08 odstotka), 10
anketiranih (76,92 odstotka) pa bi ostalo na istem delovnem mestu. V turistični agenciji bi
službo zamenjal en anketirani (25 odstotkov), trije (75 odstotkov) pa bi ostali na istem
delovnem mestu.

5.6 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI
Med zaposlenimi prevladujejo moški, kar je razumljivo, saj so v organizacijski enoti
potniški promet in delavnice zaposleni pretežno moški. V kolektivu prevladujejo zaposleni,
stari od 46 do 50 let. Gre za izkušen kader, saj je večina anketiranih v izbrani organizaciji
zaposlenih že več kot 20 let. To istočasno kaže na dejstvo, da organizacija svojim
zaposlenim zagotavlja varno zaposlitev. Glede izobrazbe prevladujejo zaposleni s
srednješolsko izobrazbo. Največ, to je 33 odstotkov, predstavlja skupino zaposlenih iz
organizacijske enote strokovne službe.
Raziskava vpliva motivacijskih dejavnikov na motivacijo pri delu daje presenetljive
rezultate. Na začetku sem menila, da se bo pomembnost motivatorjev precej razlikovala
glede na organizacijsko enoto. Izkazalo pa se je, da so si rezultati precej podobni. Vse
organizacijske enote, z izjemo turistične agencije, na najpomembnejše mesto uvrščajo
dobre odnose s sodelavci. Turistična agencija je tu izjema, saj je za zaposlene iz te
organizacijske enote najpomembnejši dejavnik zanimivost in pestrost dela, kar ne
preseneča, saj je njihovo delo dinamično in pestro. Kot drugi najpomembnejši motivacijski
dejavnik se zaposlenim zdi dobra ocena nadrejenih (potniški promet in delavnice) oziroma
dobri odnosi z nadrejenimi (strokovne službe). Turistična agencija na drugo mesto uvršča
dobre odnose s sodelavci, vendar se že kot tretji najpomembnejši motivator pojavijo dobri
odnosi z nadrejenimi. Ostale tri organizacijske enote so si glede tretjega
najpomembnejšega motivacijskega dejavnika enotne. Na tretje mesto namreč uvrščajo
stalnost in varnost zaposlitve, kar v času, v katerem živimo, niti ne preseneča.
Med najmanj pomembnimi motivacijskimi faktorji se pojavijo delo samo po sebi, dovolj
časa za osebno življenje in status delovnega mesta.
Tako velja poudariti, da je treba za motivacijo vseh zaposlenih ustvarjati in vzdrževati
dobre medsebojne odnose, ki so se izkazali za izjemno pomemben motivacijski dejavnik.
Tudi dobra ocena nadrejenih bo vsem zaposlenim zelo pomagala k višji delovni motivaciji.
Treba je skrbeti za sproščeno, a vendar profesionalno vzdušje pri delu. Zaposlenim iz
turistične agencije je treba zagotavljati pestro in zanimivo delo. Za vse zaposlene je tudi
pomembno, da zgradijo dober odnos z nadrejenimi.
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Zadovoljstvo zaposlenih je nekoliko nižje ocenjena dimenzija raziskave, vendar zaposleni
vseeno ocenjujejo, da so s stanjem v organizaciji zadovoljni. Rezultati si v tem delu
raziskave niso tako podobni kot pri motivaciji.
Med najpomembnejše kriterije zadovoljstva se uvrščajo varnost in stalnost zaposlitve,
odnosi s sodelavci, odnosi z nadrejenimi, prosti čas ter samostojnost in odgovornost pri
delu. Najmanj so zaposleni zadovoljni s plačo, pohvalo za opravljeno delo in delovnim
časom.
Ker se tudi tu pojavlja varnost in stalnost zaposlitve kot eden izmed najpomembnejših
kriterijev, lahko še enkrat poudarimo, da organizacija svojim zaposlenim zagotavlja varno
zaposlitev, kar je prav gotovo pohvale vredno. Vsak zaposleni je bolj zadovoljen, če ve, da
službe ne more kadar koli izgubiti. Tudi pri zadovoljstvu so odnosi s sodelavci in
nadrejenimi med najpomembnejšimi, zato si mora organizacija še naprej prizadevati za
ohranitev takega stanja. Glede nezadovoljstva s plačo lahko rečem, da to seveda ne
preseneča, vendar je malo verjetno, da bi se plače v kriznih časih, v katerih smo, povišale,
tako da bi bili zadovoljni vsi.
Nasprotno pohvala za opravljeno delo ne stane nič, zato bi bilo smiselno, da managerji
večkrat uporabijo tudi take oblike motivacije, kar bi gotovo prispevalo k izboljšanju
zadovoljstva zaposlenih. Na ta način je zaposlenim sporočeno, da je njihovo delo cenjeno
in opaženo. Vendar je na treba poudariti, da je treba pohvale izrekati premišljeno in
utemeljeno. V nasprotnem primeru lahko namreč izgubijo svojo motivacijsko moč. Tudi
spodbude imajo močan učinek. Z njimi vodilni v organizaciji svojim sodelavcem izkazujejo
podporo in pomoč. Vsak zaposleni se mora zavedati, da se lahko kadar koli po pomoč
obrne na svojega vodjo.
Delovni čas je sicer dimenzija, na katero zaposleni ne morejo veliko vplivati, sploh ne tisti,
ki so zaposleni v enoti potniški promet. Ta kriterij nezadovoljstva se pojavlja predvsem pri
njih. Vendar je tu treba poudariti, da je narava njihovega dela pač drugačna in zahteva od
zaposlenih večje prilagajanje.
Analiza je nato še pokazala, da se zaposleni v svojem delovnem okolju dobro počutijo.
Občutnih razlik glede na organizacijsko enoto ni. Prav tako so zaposleni v povprečju
zadovoljni s svojo službo. Večina jih službe ne bi zamenjala, tudi če bi se jim za to
ponudila priložnost. To kaže na veliko lojalnost zaposlenih do organizacije.
Vsekakor je treba upoštevati razlike med organizacijskimi enotami in motivacijske ukrepe
prilagajati značilnostim vsake enote posebej.
V nadaljevanju sledi še komentar v zvezi s postavljenimi hipotezami.
Hipoteza 1: zaposleni iz organizacijske enote potniški promet so precej
nezadovoljni s svojim delovnim časom.
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko prvo hipotezo potrdim. Anketirani iz organizacijske
enote potniški promet so namreč najbolj nezadovoljni ravno z delovnim časom.
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Hipoteza 2: zaposleni so v povprečju zadovoljni s svojo službo in je ne bi
zamenjali (velja za celotno organizacijo).
Tudi drugo hipotezo lahko potrdim. Izkazalo se je namreč, da velika večina anketiranih ne
bi zamenjala svoje službe. Zamenjalo bi jo samo nekaj posameznikov.
Hipoteza 3: medsebojni odnosi pomembno prispevajo k zadovoljstvu na
delovnem mestu (velja za celotno organizacijo).
Tudi hipotezo številka 3 lahko potrdim. Medsebojni odnosi so se namreč znašli na samem
vrhu kriterijev zadovoljstva na delovnem mestu.
Hipoteza 4: med zelo pomembne motivatorje zaposleni iz organizacijske enote
strokovne službe uvrščajo možnost napredovanja.
Četrto hipotezo moram ovreči. Anketiranim iz organizacijske enote strokovne službe se
motivacijski dejavnik možnost napredovanja ne zdi zelo pomemben. Uvrstili so ga namreč
šele na 14. mesto.
Opravljena raziskava daje pomembne informacije, na osnovi katerih ugotovimo, kje in na
katerih področjih so potrebne spremembe, kaj vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in kje so
potrebne izboljšave.
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6 ZAKLJUČEK

Motivacija je proces, ki pri človeku poteka po določenih naravnih zakonitostih, ki si jih ne
znamo v celoti in natančno pojasniti. Motivacija je nekakšna stalnica v našem življenju, saj
jo nosimo v sebi vse od rojstva. Zato jo moramo nenehno vzdrževati in skrbeti zanjo.
Tudi motiviranje v organizacijah mora biti načrtno, dolgoročno in ciljno naravnano, sicer
ne daje dolgoročnih učinkov. Da bi vodilni v organizacijah znali pravilno spodbujati svoje
delavce, je treba poznati cilje, želje in potrebe, ter tudi to, kaj vsakega posameznika
najbolj spodbuja k opravljanju delovnih nalog. Težko je poznati vse individualne potrebe,
vrednote, motive, vendar lahko trdimo, da imajo skupine delavcev, ki opravljajo določeno
delo v podobnih delovnih razmerah in s podobno stopnjo izobrazbe, nekaj skupnih
motivov, ki jih pri delu spodbujajo.
Oris teoretskih spoznanj motivacije in zadovoljstva pri delu, ki so predstavljena v poglavju
o motivaciji, kažejo, da je motivacija osnovni ključ za uspešno poslovanje organizacije. S
pregledom številnih teorij, ki se ukvarjajo s to tematiko in ki vsaka na svoj način poskuša
osvetliti problematiko motiviranja ljudi, sem poskušala predstaviti kompleksnost procesa
motivacije. Na podlagi teoretičnih spoznanj in rezultatov opravljene raziskave lahko
ugotovim, da je za uspešno motiviranje zaposlenih treba poznati njihove želje, potrebe, jih
spodbujati s pohvalo, postaviti jasne cilje ter krepiti dobre medsebojne odnose. Rezultat
uspešnega motiviranja bo zadovoljstvo zaposlenih, kar se gotovo kaže tudi v uspešnosti
organizacije.
V empiričnem delu diplomskega dela sem želela ugotoviti, kakšna je motiviranost za delo
v proučevani transportni organizaciji ter kako so zaposleni zadovoljni s svojim delovnim
mestom. Rezultati so bili zame presenetljivi, saj sem predvidevala, da se bodo odgovori
glede najpomembnejših motivacijskih dejavnikov bolj razlikovali glede na organizacijsko
enoto. Temu ni bilo tako, saj so zaposleni odgovarjali zelo podobno. Med
najpomembnejše motivacijske dejavnike zaposleni tako uvrščajo dobre odnose s
sodelavci, varnost in stalnost zaposlitve, dobre odnose z nadrejenimi ter zanimivost in
pestrost dela. Zadovoljstvo v delovnem okolju je bila druga dimenzija proučevanja.
Raziskava je pokazala, da so zaposleni najbolj nezadovoljni s plačo, pohvalo za opravljeno
delo in delovnim časom. Največje zadovoljstvo pa čutijo ob dobrih odnosih s sodelavci in
nadrejenimi ter ob varni in stalni zaposlitvi, kar je v današnjih kriznih časih vrednota.
Večina zaposlenih se v svojem delovnem okolju dobro počuti, je zadovoljna s svojo službo
in je ne bi zamenjala, tudi če bi se za to ponudila priložnost. Organizacija se torej lahko
ponaša z zaposlenimi, ki so zadovoljni s svojo službo in čutijo pripadnost organizaciji.
Živimo v času sprememb, ko je tako managerjem kot tudi ostalim zaposlenim težko
zagotavljati optimalne delovne pogoje v obojestransko zadovoljstvo. V današnjem času
posameznik hitreje kot kdajkoli prej postane nezadovoljen ter veliko težje in počasneje kot
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nekoč postane zadovoljen. Spremembe krojijo našo prihodnost tako v poslovnem kot tudi
zasebnem življenju. Kljub temu se moramo zavedati dejstva, da so zaposleni vir idej in
energija vsake organizacije, zato jih je treba motivirati za kar največji izkoristek njihovih
potencialov. Zaposleni, ki imajo občutek, da delo želijo opraviti, ne pa, da ga morajo, so
namreč najboljša in najnaprednejša tehnologija, ki jo lahko ima organizacija.
Neka univerzalna resnica o uspešnem motiviranju ne obstaja, vsekakor pa ne smemo
pozabiti na stalno navduševanje in spodbujanje k delu, na čestitke za dosežke, dajanje
podpore zaposlenim, izkazovanje zaupanja in vključevanje vseh zaposlenih v cilje ter tudi
uspehe organizacije. Ti dejavniki gotovo spodbujajo k delu vse skupine zaposlenih.
Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih sta zelo spremenljivi kategoriji, zato bi bilo zanimivo
raziskavo v proučevani organizaciji kmalu ponoviti. Prepričana sem, da bi dobili drugačne
rezultate. Večkratna ponovitev take raziskave bi lahko bila prispevek k spremljanju
napredka organizacije na tem področju.
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovani,
Moje ime je Nataša Leskovšek in zaključujem študij javne uprave na Fakulteti za
upravo. V okviru diplomskega dela nameravam raziskati motiviranost in
zadovoljstvo zaposlenih v transportni organizaciji.
Z vprašalnikom, ki je pred vami, želim preveriti nekatera teoretična spoznanja.
Vprašalnik je anonimen. Podatke, pridobljene na ta način, bom uporabila izključno
za diplomsko delo.
Prosim vas za sodelovanje in se vam že v naprej lepo zahvaljujem!

Nataša Leskovšek

Gorica pri Slivnici, marec 2011
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1. DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA
Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite ustrezen odgovor!
SPOL
a) Ž
b) M
STAROST
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

do 25 let
od 26 do 30
od 31 do 35
od 36 do 40
od 41 do 45
od 46 do 50
nad 50 let

let
let
let
let
let

STOPNJA IZOBRAZBE
a)
b)
c)
d)
e)
f)

manj kot srednja izobrazba
srednja tehnična izobrazba oz. gimnazija
višješolska oz. visokošolska izobrazba
univerzitetna izobrazba
magisterij
doktorat

DELOVNA DOBA V ORGANIZACIJI
a)
b)
c)
d)
e)

manj kot 5 let
od 5 do 10 let
od 10 do 15 let
od 15 do 20 let
več kot 20 let

ZAPOSLEN V ORGANIZACIJSKI ENOTI
a)
b)
c)
d)

potniški promet
strokovne službe
delavnice
turistična agencija
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2. MOTIVACIJA
KAKO VPLIVAJO NASLEDNJI DEJAVNIKI NA VAŠO MOTIVACIJO PRI
DELU?

Obkrožite ustrezno številko glede na naslednjo lestvico:
1 - sploh ne vpliva na motivacijo
2 - malo vpliva na motivacijo
3 - srednje vpliva na motivacijo
4 - vpliva na motivacijo
5 - zelo vpliva na motivacijo

Dobri odnosi s sodelavci
Dobri odnosi z nadrejenimi
Dobri delovni pogoji (oprema, prostori)
Možnost strokovnega razvoja
Možnost uporabe znanja in sposobnosti
Zanimivost in pestrost dela
Samostojnost in odgovornost pri delu
Možnost napredovanja
Višina plače
Dobra ocena nadrejenih
Stalnost in varnost zaposlitve
Status delovnega mesta
Pohvala za opravljeno delo
Ugoden delovni čas
Dovolj časa za osebno življenje
Pomoč pri težavah pri delu
Delo samo po sebi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3. ZADOVOLJSTVO PRI DELU
KAKO VI OSEBNO DOŽIVLJATE ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU?

Obkrožite ustrezno številko glede na naslednjo lestvico:
1 - zelo nezadovoljen
2 - nezadovoljen
3 - niti zadovoljen, niti nezadovoljen
4 - zadovoljen
5 - zelo zadovoljen

Zadovoljstvo z odnosi s sodelavci
Zadovoljstvo z odnosi z nadrejenimi

1
1
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2
2

3
3

4
4

5
5

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji
Zadovoljstvo z delovnimi izzivi
Zadovoljstvo z možnostmi za dodatno izobraževanje in
usposabljanje
Zadovoljstvo z možnostjo uveljavljanja svojih idej,
predlogov
Zadovoljstvo z medsebojno komunikacijo v organizaciji
Zadovoljstvo s plačo
Zadovoljstvo z drugimi prejemki (prevoz na delo,
prehrana, regres za letni dopust…)
Zadovoljstvo z delovnim časom
Zadovoljstvo s prostim časom, počitnicami
Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja
Zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo zaposlitve
Zadovoljstvo s statusom, ki ga nudi delovno mesto
Zadovoljstvo s samostojnostjo in odgovornostjo pri delu
Zadovoljstvo s pohvalami za opravljeno delo
Zadovoljstvo s korektnim spremljanjem in ocenjevanjem
mojega dela
Zadovoljstvo s pomočjo pri težavah pri delu

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

Na naslednja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite ustrezen odgovor!
KAKO SE POČUTITE V SVOJEM DELOVNEM OKOLJU?
a)
b)
c)
d)
e)

zelo slabo
slabo
niti dobro niti slabo
dobro
zelo dobro

KAKO STE ZADOVOLJNI S SVOJO SLUŽBO?
a)
b)
c)
d)
e)

zelo nezadovoljen
nezadovoljen
niti zadovoljen, niti nezadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen

ALI BI ZAMENJALI SLUŽBO, ČE BI SE VAM ZA TO PONUDILA
PRILOŽNOST?
a) da
b) ne

Hvala za vaše sodelovanje!
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