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III 

POVZETEK  

Magistrska naloga predstavlja rezultate kvantitativne raziskave, v kateri sodelujejo zaposleni 

izbrane organizacije, ki deluje na področju avtomobilske in industrijske tehnologije. S 

pomočjo anketnega vprašalnika pridobljeni podatki kažejo, da so delavci motivirani in 

zadovoljni z delom ter s stalnostjo zaposlitve, manj pa z materialnimi dejavniki in možnostjo 

napredovanja. Na podlagi preučene literature in analize empiričnih podatkov smo oblikovali 

predloge za izboljšanje delovne motivacije in zadovoljstva zaposlenih v obravnavani 

organizaciji. V bodoče predlagamo izvedbo sorodne raziskave na večjem vzorcu ter s 

pomočjo intervjujev, kar omogoča poglobljen vpogled v mnenja ljudi in s tem pridobitev 

natančnejših in bolj verodostojnih rezultatov. 

Ključne besede: motivacija, zadovoljstvo, zaposleni. 

SUMMARY  

This master thesis is the results of a quantitative research involving the employees of a 

selected organization that operates in the field of automotive and industrial technology. The 

data obtained through the survey questionnaire show that the workers are motivated and 

satisfied with both their work and permanent employment, but less with the material factors 

and the possibility of promotion. On the basis of both the literature examined and the analysis 

of empirical data, we prepared proposals for improving the work motivation and satisfaction 

of the employees in the organization. In the future, we propose that a similar research be 

carried out through interviews on a larger sample of interviewees. Such method will provide 

both thorough insight into people's opinions and acquisition of more accurate and credible 

results. 

Key words: motivation, satisfaction, employees. 

UDK: 331.101.32(043.2)  
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1 UVOD 

Magistrska naloga obravnava področje motivacije in zadovoljstva zaposlenih, kar je v sodobni 

družbi vedno aktualno, saj je pomembno sredstvo za obvladovanje organizacije. Človeški 

kapital organizacije je v današnji hitro spreminjajoči se družbi neprecenljiv vir in pomembna 

konkurenčna prednost na trgu. Pomembno je vlaganje v ljudi, vlaganje v njihov razvoj, 

poskrbeti za njihove potrebe, znati prepoznati njihov potencial in ga znati pravilno izkoristiti.  

Avtorici Kožuh in Arzenšek (2011) menita, da v današnji moderni družbi, kjer prevladujejo 

sodobne tehnologije in napredni ekonomski trendi, vodilni v organizacijah dobrim 

medsebojnim odnosom in organizacijski klimi v organizaciji pripisujejo premalo pomena, kar 

pa ima velik vpliv na boljše delovanje zaposlenih in posledično na delovanje celotne 

organizacije. 

Organizacije se vedno bolj zavedajo, da zadovoljni zaposleni čutijo pripadnost do 

organizacije in so motivirani za doseganje njenih ciljev. Zadovoljstvo lahko opredelimo kot 

temeljno gonilno silo, ki posameznika žene k doseganju ciljev organizacije, saj te sprejema 

kot svoje, kar mu daje dodatno motivacijo za delo. Kot je zadovoljstvo gonilno sredstvo, je 

nezadovoljstvo zaposlenih lahko za organizacijo uničujoča sila. Zaposleni lahko svoje 

nezadovoljstvo izražajo na različne načine, kot so zmanjšana delovna storilnost, bolniška 

odsotnost, manjše in večje napake pri delu, neodzivnost (Pandey 2016). 

Za organizacijo je zato pomembno, da stalno spremlja zadovoljstvo svojih zaposlenih, ga meri 

z ustreznimi sredstvi in ga preverja skozi različne kanale. Zadovoljstvo zaposlenih lahko 

dosežemo tudi s pomočjo različnih motivacijskih dejavnikov.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Osrednja tematika magistrske naloge je analiziranje motivacije ter delovnega zadovoljstva 

med zaposlenimi ter njihova medsebojna odvisnost v izbrani organizaciji. Opredelitev in 

razlag pojmov motivacija in zadovoljstva zaposlenih je v literaturi veliko. Delovno motivacijo 

so in jo še vedno proučujejo z različnih vidikov – filozofskega, ekonomskega, sociološkega in 

psihološkega.  

»Motivacija je tesno povezana s človekovimi aktivnostmi in z delom. Lahko rečemo, da mora 

biti za vsako človekovo aktivnost vzrok, potreba, ki ji bo človek s svojo aktivnostjo tako ali 

drugače zadostil.« (Možina, Bernik in Svetic 2004, 182)  

»Motivacijo lahko razlagamo tudi kot psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in na z njim 

povezana čustva, stališča, prepričanja in misli. Zanimajo nas predvsem vzroki in namen 

našega vedenja. Tako je motivacija psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje.« 

(Kobal Grum in Musek 2009, 16–17)  
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Motivacijo lahko opredelimo kot proces, ki poteka v vsakem človeku drugače in je glavni 

razlog, da posameznik deluje.  

Mihaličeva (2006, 266) meni, da je zadovoljstvo zaposlenih pozitivno emocionalno stanje 

posameznikove ocene dela. Zadovoljstvo zaposlenega vključuje zadovoljstvo pri delu, 

zadovoljstvo z nalogami, zadovoljstvo z nadrejenimi, možnosti izobraževanja in 

napredovanja, zadovoljstvo s plačilom in delovnim časom. Prav tako Mihaličeva (2008, 121) 

meni, da z merjenjem zadovoljstva zaposlenih pridemo do informacije o trenutnem stanju v 

organizaciji. To vodilnim omogoča, da pridobijo bistvene povratne informacije o tem, na 

katerih področjih v organizaciji bi bile potrebne spremembe, kaj negativno deluje na 

zaposlene ter kakšno je počutje v organizaciji. Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni 

dejavniki, ki smo jih v magistrski nalogi preučili.  

Znotraj organizacije se zaposleni soočajo s številnimi težavami. Prva med njimi je delovni 

čas. Zaposleni preživijo pretežen del dneva v organizaciji, kar zahteva usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. Drugo težavo predstavljajo zahteve in pričakovanja 

delodajalca, ki so lahko previsoka in nerealna. Navedeno zahteva velik vložek energije 

zaposlenih na delovnem mestu, posledično prihajajo zaposleni domov utrujeni, izčrpani, kar 

vpliva na njihovo zasebno življenje. Nadalje si zaposleni prizadevajo vzpostaviti in ohraniti 

dobre odnose z nadrejenimi. Zaposleni morajo biti pripravljeni na nepričakovano, v stresnih 

situacijah morajo znati hitro odreagirati, poiskati pravo oziroma najbolj učinkovito rešitev. Na 

drugi strani pa se delodajalci vse bolj zavedajo pomena svojih zaposlenih oziroma gledajo 

nanje kot na posameznike z določenimi vrednotami (Pandey 2016). 

Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih sta tesno povezana, soodvisna pojma, zato je težko 

opredeliti, kateri je vzrok in kateri posledica – zadovoljni zaposleni so motivirani oziroma 

motivirani zaposleni so zadovoljni.  

O motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih je že veliko napisanega. Raziskave s tega področje se 

osredotočajo predvsem na težavo, kako povečati motiviranost zaposlenih v današnjem okolju, 

ki je vse bolj kompleksno in se hitro spreminja. 

1.2 Namen in cilj raziskave 

V magistrski nalogi smo v izbrani organizaciji raziskali, kako zaposleni zaznavajo vpliv 

motivacije na zadovoljstvo, in obenem skušali ugotoviti, katere dejavnike zaposleni zaznavajo 

kot tiste, ki vplivajo na zadovoljstvo ter motivacijo zaposlenih. Na osnovi opravljene 

raziskave smo pripravili predlog strategije za morebitne ukrepe, ki bodo prispevali k 

doseganju višje stopnje zadovoljstva in motivacije pri zaposlenih v izbranem podjetju. 

V teoretičnem delu smo s pomočjo domače in tuje literature predstavili osnovne pojme – 

motivacija in zadovoljstvo zaposlenih. Uporabili smo metodo deskripcije (opisovanje dejstev, 
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procesov in pojavov), klasifikacije in komparacije (opredelitev in primerjava pojmov) ter 

kompilacije (povezovanje in oblikovanje stališč). 

Empirični del magistrske naloge temelji na kvantitativni metodi zbiranja podatkov s pomočjo 

vnaprej pripravljenega anonimnega anketnega vprašalnika. 

Cilji teoretičnega dela, ki smo jih zasledovali v magistrski nalogi, so naslednji: 

 preučiti dostopno strokovno literaturo s področja motivacije in zadovoljstva zaposlenih, 

 preučiti pojme motivacije in zadovoljstva zaposlenih, odnosov med njima ter povezanih 

teorij. 

Cilji empiričnega dela, ki smo jih zasledovali v magistrski nalogi, so naslednji: 

 predstaviti izbrano organizacijo, 

 ugotoviti stopnjo zadovoljstva zaposlenih z delom v izbrani organizaciji, 

 raziskati, katere oblike motivacije zaposleni zaznavajo, da vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v izbrani organizaciji, 

 predlagati rešitve za doseganje višje stopnje zadovoljstva in motiviranja zaposlenih. 

 

Z raziskavo smo želeli raziskati zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih v proizvodnem 

sektorju, zlasti zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe. Literatura področja zadovoljstva in 

motivacije zaposlenih obravnava predvsem visoko usposobljen kader, manj pa delavce z 

nizko stopnjo izobrazbe. Zaradi pomanjkanja ustreznih prostih delovnih mest na trgu dela in 

potrebe po zagotovitvi osnovnih življenjskih potrebščin, se tudi visoko izobraženi 

posamezniki odločajo za zaposlitev na nižje kvalificirana delovna mesta, tudi v proizvodnji. 

Glede na navedeno se nam je zdelo zanimivo raziskati to področje in tako doseči boljši 

vpogled v to tematiko. 

Obravnavana tema je z vidika raziskovanja pomembna, saj v izbrani organizaciji tovrstna 

raziskava še ni bila opravljena. Izbrana organizacija ima svoje podružnice tudi v drugih 

evropskih državah, kjer prav tako še niso izvedli analize zadovoljstva in motivacije 

zaposlenih. Pridobljeni podatki in rezultati raziskave bodo prispevali k temu, da se izbrana 

organizacija zave svojih šibkih področij in sprejme ustrezne ukrepe za povečanje stopnje 

zadovoljstva z delom oziroma poveča motivacijo zaposlenih. Rezultati raziskave bodo lahko 

služili kot iztočnica za sorodne raziskave v ostalih mednarodnih podružnicah in kot osnova za 

sprejem skupnih ukrepov na danem področju. 

1.3 Hipoteze raziskave in metodologija raziskovanja 

Na osnovi izvedene raziskave smo preverjali v nadaljevanju navedene hipoteze.  
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H1: Zaznani motivacijski dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, se razlikujejo 

glede na delovno mesto. 

Že v tridesetih letih dvajsetega stoletja je bila opravljena raziskava pod vodstvom Roberta 

Hoppocka (1935, po Worrell 2004), ki je ugotavljal, kako zadovoljni so zaposleni in kakšna je 

povezanost med stopnjo zadovoljstva in delovnim mestom. Raziskava je pokazala, da je na 

delovnem mestu nezadovoljna le manjšina zaposlenih. Rezultati raziskave so pokazali, da 

obstajajo razlike v stopnji zadovoljstva na delovnem mestu glede na delovno mesto, ki ga 

posameznik zaseda (Landy in Conte 2007). 

H2: Zaznani motivacijski dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, se razlikujejo 

glede na stopnjo izobrazbe.  

Rezultati v slovenskih proizvodnih organizacijah opravljenih raziskav so pokazali, da na 

motiviranost proizvodnih delavcev vpliva veliko število dejavnikov, med temi pa imajo velik 

pomen izobrazba, spol in starost zaposlenega (Potočnik 2008; Franca in Jamnik 2009). 

H3: Zaposleni na nižjih delovnih mestih pripisujejo večji pomen denarnim nagradam. 

V slovenskih proizvodnih organizacijah je bilo opravljenih nekaj raziskav o motivaciji 

proizvodnih delavcev (Cizerl 2007; Franca in Jamnik 2009) in razliki med zaposlenimi na 

višjih in nižjih delovnih mestih (Filej 2002; Cizerl 2007; Kotnik 2008; Novak 2008; Šturbelj 

2009; Dečar 2010; Krajnc 2012). Rezultati so pokazali, da na motiviranost proizvodnih 

delavcev vplivajo različni dejavniki, ki jim vsak posameznik pripisuje drugačen pomen 

(Franca in Jamnik 2009; Potočnik 2008). Največji motivatorji so višina plače, ki je na prvem 

mestu, finančne nagrade, dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi ter varnost zaposlitve 

(Franca in Jamnik 2009; Kotnik 2008; Potočnik 2008; Krajnc 2012). V naši raziskavi smo kot 

merilo delitve na nižje in višje delovno mesto vzeli sistemizacijo delovnih mest izbrane 

organizacije. Delavce v proizvodnji smo uvrstili na nižje delovno mesto, zaposlene v 

strokovnih službah pa na višje delovno mesto. 

Za empirični del magistrske naloge smo uporabili kvantitativno metodo zbiranja podatkov s 

pomočjo vnaprej pripravljenega anonimnega anketnega vprašalnika. Vprašanja v anketnem 

vprašalniku so bila povzeta iz že opravljenih raziskav s področja zadovoljstva pri delu. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa, uporabljeni sta bili Lestvica delovnih motivov 

in Lestvica delovnega zadovoljstva s pomočjo petstopenjske lestvice ter vprašanje ranžirnega 

in odprtega tipa. S pomočjo lestvice so lahko anketiranci izrazili svojo stopnjo strinjanja s 

posamezno trditvijo glede delovnega zadovoljstva in pomembnosti posameznega 

motivacijskega dejavnika. Vprašanja ranžirnega tipa so od anketirancev zahtevala, da 

določene motivacijske dejavnike razvrstijo glede na pomen, ki jim ga pripisujejo pri svojem 

delu. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov. Prvi del vprašalnika je bil namenjen 

zadovoljstvu zaposlenih, drugi del njihovi motivaciji, tretji del pa pridobitvi demografskih 
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podatkov anketirancev. Anketirancem je bilo pojasnjeno, da bodo zbrani podatki služili samo 

za namen raziskave in da bo zagotovljena anonimnost pri zbiranju podatkov ter da ime 

organizacije v magistrski nalogi ne bo razkrito. Vprašalnik je bil dosegljiv v fizični in 

elektronski obliki. V fizični obliki je bil vprašalnik dostopen na sedežu kadrovske službe 

izbrane organizacije, v elektronski obliki pa je bil vprašalnik posredovan na e-naslove 

zaposlenih v organizaciji, kar je opravil delavec v kadrovski službi izbrane organizacije. 

Obseg vprašalnika je bil omejen na dogleden čas izpolnjevanja – do deset minut, saj smo 

predvidevali, da bo večina anketirancev vprašalnik izpolnjevala v okviru delovnega časa. V 

raziskavi je bil uporabljen namenski vzorec, saj so bili v raziskavo vključeni zaposleni izbrane 

organizacije. Osnovno populacijo so predstavljali vsi zaposleni v izbrani proizvodni 

organizaciji v novembru 2016, to je 251 zaposlenih. V raziskavo pa so bili vključeni 

naključno izbrani zaposleni v organizaciji ne glede na delovno mesto, ki ga je posameznik 

zasedal, kar je predstavljalo naš vzorec. Naključno vzorčenje smo zagotovili tako, da je bila 

vsakemu zaposlenemu dodeljena zaporedna številka. Številke smo zapisali na kartonček, ki 

smo ga nato položili v skrinjico, iz katere smo izvlekli 60 naključno izbranih številk. 

Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo programa SPSS in programskega orodja 

Microsoft Excel. Podatki so v magistrski nalogi tudi grafično in tabelarično prikazani.  

Pridobljeni podatki so bili osnova za potrditev oziroma zavrnitev postavljenih hipotez. 

Podatke smo obdelali s pomočjo statističnih metod. Predvidevali smo, da bomo uporabili 

naslednje statistične metode: 

χ2 test (Hi-kvadrat), ki meri povezanost med dvema spremenljivkama. Uporabili smo Hi-

kvadrat test za preizkus hipoteze neodvisnosti, ki nam pove, ali obstaja statistično pomembna 

soodvisnost med dvema spremenljivkama. Preverili smo povezanost med: 

 zadovoljstvom in spolom, 

 zadovoljstvom in delovnim mestom,  

 motivacijskimi dejavniki in spolom,  

 motivacijskimi dejavniki in delovnim mestom ter 

 delovnim mestom in vrsto nagrade; 

analizo variance za ugotavljanje razlik zadovoljstva in motivacijskih dejavnikov med 

zaposlenimi na različnih delovnih mestih; 

t-test, s katerim smo preverili, ali se povprečna vrednost denarnih in nedenarnih nagrad 

razlikuje glede na delovno mesto (višje ali nižje), ki ga posameznik zaseda. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Pri raziskavi smo izhajali iz predpostavk: 

 da je izbrana organizacija primerna za izvedbo raziskave, 
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 da so pridobljeni podatki primerni za izvedbo raziskave, 

 da se v izbrani organizacije zavedajo pomena motiviranja in zadovoljstva zaposlenih. 

Pri izvedbi raziskave smo predvidevali metodološke in vsebinske omejitve. Metodološke 

omejitve so se nanašale na to, da bomo v okviru raziskave lahko ugotavljali le, kako 

anketiranci zaznavajo zadovoljstvo in motivacijske dejavnike, torej gre za subjektivno 

zaznavanje oseb, vključenih v raziskavo. Vsebinske omejitve so se nanašale na možnost, da 

ne bi prejeli zadostnega števila izpolnjenih anketnih vprašalnikov oziroma da anketiranci ne 

bi podali realnih odgovorov na zastavljena vprašanja. Če na anketni vprašalnik ne bi 

odgovorilo zadostno število zaposlenih v organizaciji, bi dobljeni rezultati prikazovali le 

delno sliko raziskane vsebine. 

Pri opravljanju raziskave smo predpostavljali, da bi se lahko soočili z vsebinsko omejitvijo, 

kar pomeni, da bi pridobili le podatke o motivaciji, zadovoljstvu, ki bi jih izbrana organizacija 

želela kazati navzven, in ne dejanske slike raziskanega pojava. Izvedbene omejitve so se 

nanašale na način pridobivanja podatkov. Zaposleni so imeli za izpolnjevanje anketnega 

vprašalnika na voljo le omejen čas. Vprašanja v anketnem vprašalniku so bila pripravljena s 

pomočjo prilagajanja že obstoječih vprašalnikov, kar bi lahko privedlo do določenih omejitev 

pri pridobivanju podatkov ter pri kasnejši analizi in interpretaciji. 
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2 MOTIVACIJA 

Posameznik opravlja delo s ciljem pridobivanja sredstev, ki mu omogočajo obstanek in 

zadovoljujejo njegove potrebe, mu omogočajo preživetje. Pri tem ga spodbujajo oziroma 

motivirajo različni dejavniki. Raziskave na področju motivacije so pripeljale do sklepa, da 

posameznikove dejavnosti niso spodbujene samo z enim, temveč z mnogimi zapletenimi, 

znanimi in neznanimi dejavniki. 

2.1 Opredelitev motivacije 

V literaturi najdemo različne opredelitve pojma motivacije. Vsem je skupno, da je motivacija 

tesno povezana s človekovim razumom in njegovimi čustvi. Je gonilna sila, zaradi katere 

ljudje opravljajo določeno delo in pri tem uresničujejo svoje osebne cilje in cilje organizacije. 

V nadaljevanju je opisanih nekaj teorij o tem, kaj je motivacija po mnenju različnih avtorjev. 

Avtor Vroom (1964) poudarja, da besedna zveza »delovna motivacija« izhaja iz latinske 

besede »movere«, kar pomeni »premakniti se«. Glede na vlogo motivov v našem življenju 

ločimo primarne motive, to so tisti, ki usmerjajo naše dejavnosti k ciljem, ki nam omogočajo 

preživetje, in sekundarne motive, ki povzročajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, kadar pa niso 

zadovoljeni, to ne ogroža življenja.  

Po Jungu (2006) pod pojmom motivacija razumemo postopke, ki povzročijo določeno 

vedenje posameznika. Jung (2011) meni, da je motivacija odvisna od zapletenega učnega 

postopka, ki je povezan s stalnim razvojem človeka. Posameznik pridobiva motive skozi 

celotno obdobje svojega življenja. Rezultati raziskav (Jung 2011) kažejo, da so za delovni 

proces pomembni različni motivi (storilnostni motiv, motiv po kompetentnosti, motiv po 

družabnosti, motiv po denarju, motiv po varnosti in motiv po prestižu oziroma statusu). 

Mihaličeva (2008, 121) ugotavlja, da z merjenjem zadovoljstva zaposlenih pridemo do 

informacije o trenutnem stanju v organizaciji, kar vodilnim omogoča pridobiti odločilne 

povratne informacije o tem, na katerih področjih v organizaciji so potrebne spremembe, kaj 

deluje na zaposlene negativno ter kakšno je počutje v organizaciji.  

Tušak in drugi (2007) govorijo o dveh posledicah dobre delovne motivacije – izboljšanje 

kakovosti delovnega okolja ter krepitev konkurenčne sposobnosti in uspešnosti organizacije. 

Keenan (1996, 5) pravi, da lahko motivacija nastopa v različnih oblikah. Podjetja običajno 

motivirajo svoje zaposlene z različnimi oblikami nagrajevanja.  

Motivacija ima dve lastnosti: smer in intenzivnost. Posameznik, ki si nekaj želi in je 

motiviran, bo svoja dejanja usmeril k temu, odvisno od tega, kako močno si to želi, pa bo 

stremel k dosegi tega cilja – intenzivnost (Lipičnik 2002, 478). 
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Pri opredelitvi delovne motivacije se srečamo s pojmoma intrinzična in ekstrinzična 

motivacija. Intrinzična motivacija se nanaša na motivacijo pri delu zaradi dela samega, kar 

pomeni, da posameznik zaznava svoje delo kot zanimivo in ga izvaja z zadovoljstvom (Parker 

in Ohly 2008). Ta oblika motivacije izvira iz lastnih notranjih spodbud, ni povezana z 

nagrado. Posameznik, ki ga vodi notranja motivacija, se pri opravljanju svojega dela in pri 

doseženih rezultatih zabava. Lahko bi rekli, da intrinzično motiviran posameznik dela, kot bi 

delal zase, ker je delo prijetno in zanimivo (Gagnè idr. 2010), trdo delo izhaja iz njegovega 

zadovoljstva za dobro opravljeno delo, kar je zanj zadostna nagrada (Grant 2008 in Lovitts 

2005, po Arzenšek, Košmrlj in Trunk Širca 2014, 189). 

Deci in Ryan (2000) opredeljujeta tri oblike intrinzične motivacije, in sicer védenje – želja po 

znanju – gre za motivacijo, ki izvira iz radovednosti posameznika oziroma želje po izvajanju 

dejavnosti, ker mu spoznavanje novih vsebin prinaša užitek in zadovoljstvo; dosežki – želja 

po uspehu, zadovoljstvu in osredotočenosti na postopek in ne na izid, posameznik raziskuje, 

da bi se počutil sposobnega in ustvarjalnega; doživljanje stimulacije – želja izkusiti 

stimulativne občutke – vključenost v dejavnosti posameznika zabava, vznemirja in mu nudi 

prijetne občutke. 

Druga oblika motivacije je ekstrinzična motivacija, kjer posameznika vodijo zunanje 

posledice in zadovoljstvo zaradi zunanjih nagrad (Parker in Ohly 2008). Gre za opravljanje 

dela iz instrumentalnih razlogov, ki se med seboj razlikujejo glede na eksterne dejavnike, ki 

motivirajo posameznika za delo (Gagnè idr. 2010). Osrednji motivacijski dejavniki so zunanji 

vzgibi in želje (npr. višje plačilo, nagrade ali izognitev kazni). Zunanja motivacija pogosto ni 

trajna. Ko vir zunanje spodbude izgine, preneha tudi dejavnost. Razlikujemo eksternalno 

regulirano ekstrinzično motivacijo, introjektirano regulirano ekstrinzično motivacijo ter 

identificirano regulirano ekstrinzično. 

Eksternalno regulirana ekstrinzična motivacija je najbolj prepoznavna oblika ekstrinzične 

motivacije. Nanaša se na vključevanje posameznika v dejavnosti zaradi pridobitve nagrade ali 

izognitve kazni, oblikuje se zaradi notranjih ali zunanjih pritiskov in gre za najmanj 

avtonomno obliko motivacije. Pri introjektirani regulirani ekstrinzični motivaciji gre za bolj 

ponotranjeno sodelovanje z dejavnostjo, kjer posameznik sodeluje pri uravnavanju, vendar 

dejavnosti ne sprejema v celoti, saj se želi izognili krivdi ali tesnobi zaradi visokega ega. Ko 

govorimo o identificirani regulirani ekstrinzični motivaciji pa posameznik opravlja dejanje, ki 

mu osebno veliko pomeni, nagrada pa prihaja od zunaj (npr. posameznik se odloči za 

določeno smer študija, ker meni, da mu bo to omogočilo vstop na trg dela v panogi, ki mu je 

všeč) (Deci in Ryan 2000). 

Posameznika lahko motivirajo bodisi notranji bodisi zunanji viri motivacije, pri čemer 

zunanja motivacija slabi notranjo motivacijo in ustvarjalnost, saj se posameznik pretirano 

osredotoča na nagrado in manj na delo kot tako (Bowditch, Buono in Stewart 2008, Grant 

2008 in Lovitts 2005, po Arzenšek, Košmrlj in Trunk Širca 2014, 189). Motiviranost 



 

9 

zaposlenega je odvisna tudi od njegove identitete; bolj ko je čustveno stabilen, odprt, 

nekonflikten in vesten, večja je verjetnost, da bo v svojem delu užival (Chen, Lill in Vance 

2014).  

Na motivacijo zaposlenih pomembno vpliva tudi nagrajevanje, ki pomeni zunanjo obliko 

nagrajevanja oziroma ekstrinzično obliko motivacije. Zaposlene lahko nagradimo na različne 

način oziroma skozi različne instrumente. Organizacija lahko motivira svoje zaposlene s 

pomočjo različnih ugodnosti, ki jih ponudi zaposlenemu. Ponudi jim možnost strokovnega 

izobraževanja, različne oblike zavarovanja, možnost ugodnejšega letovanja in seveda z 

ustreznim plačilom za opravljeno delo (Treven 1998, 28–29). S pomočjo intrinzične 

(notranje) motivacije lahko dosežemo, da so zaposleni bolj motivirani, saj imajo možnost 

izbire pri usmerjanju in izbiri svojih dejavnosti. To lahko dosežemo z dobrimi odnosi s 

sodelavci in nadrejenimi, s pohvalo, z možnostjo izobraževanja in napredovanja ter z 

zanimivostjo dela (Gruban 2006). 

Motive delimo na primarne in sekundarne motive. Primarni motivi so tisti, ki so značilni za 

vse ljudi in jih moramo zadovoljiti, saj nas ohranjajo pri življenju – biološki motivi, to so npr. 

nuja po hrani, tekočini, spanju, spolnosti … V razvitejši družbi kot živimo, bolj so za nas 

pomembni sekundarni motivi. To so motivi, ki jih posameznik pridobi v času svojega 

življenja in so odvisni od okolja, v katerem živi. Med pomembnejše sekundarne motive 

uvrščamo moč, uveljavitev, pripadnost, varnost in status. Vodilni morajo znati prepoznati 

potrebe svojih zaposlenih, da jih lahko zadovoljijo (Treven 1998, 107–113).  

Možina, Bernik in Svetic (2004, 188) so prišli do zaključka, da kombinacija delovnega 

zadovoljstva in motivacije deluje tako pozitivno kot negativno, odnos med njima pa je premo 

sorazmeren. Motiviranje zaposlenih izboljšuje njihove delovne rezultate, na drugi strani pa 

veča zadovoljstvo z delom. 

Barbuto in School (1998) ugotavljata, da motivacija temelji na notranji osnovi. Posameznik 

oblikuje notranje standarde in vrednote, ki temeljijo na nekem idealiziranem jazu. Bolj kot so 

te prisotne, večja je motiviranost in usposobljenost za delo. 

Van Scheers in Botha (2014) menita, da je motivacija pomembna, saj prisili posameznike, da 

dosežejo cilje, za katere so menili, da so nedosegljivi. 

Teoretično pojmovanje delovne motivacije se je skozi zgodovino spreminjalo. Večino XX. 

stoletja je bil poudarek na dosežkih posameznika, kasneje pa je prevladal bolj integriran 

pogled, osredotočen na osebo, ki poudarja, kako lastnosti dela v kontekstu določene kulture, 

zahtev okolja in lastnosti zaposlenega vplivajo na razvoj posameznika in organizacije. 

Posameznikova delovna motivacija pri tem ne pomeni več zgolj priložnosti za izboljšanje 

produktivnosti organizacije, ampak tudi vpogled v učinkovitost organizacije na področju 

promocije in razvoja zaposlenih (Kafner, Chen in Pritchard 2008).  
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George in Jones (2008 in 1996) navajata, da obstajata dve glavni značilnosti ciljev, ki skupaj 

vodita do višje stopnje motivacije; to sta specifičnost (jasno opredeljen cilj) in stopnja 

zahtevnosti cilja. Če ima posameznik natančno opredeljen cilj, ki ga mora doseči, je njegova 

stopnja motivacije višja, saj natančno razume, kaj se od njega pričakuje. Zastavljeni cilji pa 

morajo biti čim bolj zahtevni, vendar še vedno dosegljivi. Višji kot so cilji, višja je stopnja 

motiviranosti.  

Vodje so ključni dejavnik pri rasti ter razvoju in motiviranju zaposlenih. Lastnosti ali 

obnašanja vodje lahko odražajo številne rezultate zaposlenih, tako pozitivne kot negativne 

(Gilley idr. 2015). 

Motivi 

Motivi se razlikujejo od posameznika do posameznika. Odvisni so od lastnosti posameznika, 

njegovih potreb, želja in ciljev. Motivi so razlogi, da človek deluje. Motivi so središče 

motivacijskega procesa in so pomembni za posameznikovo vedenje.  

Motive lahko razvrstimo na več načinov. Strokovnjaki delijo motive glede na njihovo vlogo, 

njihov nastanek in njihovo razširjenost (Lipičnik 1998, 156): 

 glede na vlogo, ki jo imajo motivi v posameznikovem življenju, jih delimo v dve skupini: 

 primarni motivi – sem uvrščamo biološke in fiziološke motive, ti so prisotni od 

rojstva in so podedovani, ter  

 sekundarni motivi – ti niso prirojeni oziroma podedovani, ampak se jih naučimo, so 

odvisni od družbe in okolja, v katerem živimo; 

 glede na nastanek delimo motive v dve skupini:  

 podedovani motivi – s temi se rodimo, in  

 pridobljeni motivi – pridobimo jih skozi življenje; 

 glede na razširjenost delimo motive v tri skupine: 

 univerzalni motivi – prisotni so pri vseh ljudeh, 

 regionalni motivi – značilni so le za določena področja, in 

 individualni motivi – najdemo jih samo pri določenih osebkih. 

Motivacijski motivi se razlikujejo glede na okolje, v katerem živimo, način življenja ter 

pogleda na delo in življenje.  

2.1.1 Zakonitosti motivacije 

Za motiviranje ni splošnih navodil oziroma enotnega pravila. Denny (1997, 17–28) navaja 

devet zakonitosti motiviranja, ki jih moramo poznati, če želimo učinkovito motivirati druge: 

 Prva zakonitost: Za motiviranje moramo biti motivirani  
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Za motivacijo drugih mora biti oseba, ki izvaja motiviranje, tudi sama motivirana. Če 

vodja ni dovolj motiviran, ne more motivirati niti svojih podrejenih. Pomembno je, da 

ima vodja jasno postavljene cilje, ki jih želi doseči. Na ta način je motiviran za delo in to 

motiviranost lahko prenese na ostale.  

 Druga zakonitost: Pri motiviranju je potreben cilj  

Pomemben je jasno in natančno zastavljen cilj, saj je motivacija prizadevanje za 

prihodnost. Zastaviti si je treba tako visok cilj, da je vreden našega truda in da bo 

dosegljiv v določenem časovnem obdobju.  

 Tretja zakonitost: Motivacija, ko jo enkrat vzbudimo, ne traja dolgo  

Motivacija je proces, ki naj bi ga v organizaciji stalno, ne pa samo občasno, analizirali in 

izvajali.  

 Četrta zakonitost: Za motiviranje je potrebno priznanje  

Med priznanja uvrščamo zahvalna pisma, pohvale in razna manjša darila osebne narave. 

Priznanja lahko zaposlenim podelimo na različne načine, pri tem pa moramo paziti, da 

priznanje podelimo vsem, ki si ga zaslužijo, da nikogar ne pozabimo. Ta zakonitost je 

zelo močna, saj je povezana z občutkom, da je zaposleni obravnavan pravično. 

 Peta zakonitost: Soudeležba motivira  

Veliko posameznikov pripisuje večji pomen motivaciji zaradi soudeležbe in koristi pri 

delu kot pa načinu ravnanja vodstva z njimi. Posamezniki, ki so vključeni v proces 

vodenja organizacije oziroma v proces ustvarjanja nečesa novega, so bolj motivirani, saj 

čutijo pripadnost in s tem tudi zadovoljstvo.  

 Šesta zakonitost: Napredovanje nas motivira 

Napredovanje je pomemben motivacijski dejavnik. Posameznik, ki napreduje, ima 

občutek, da je uspešen, da je nekaj dosegel in je tako bolj motiviran. Posameznik, ki ne 

napreduje, ima občutek, da stagnira oziroma nazaduje. To vpliva tudi na njegovo 

motivacijo, in sicer upada. Pri napredovanju nas lahko zaustavi strah, ki lahko povzroči 

izgubo motivacije. Zaradi tega je pomembno načrtovanje človeških virov, da poskrbimo 

za visoko raven motivacije.  

 Sedma zakonitost: Izziv motivira samo takrat, ko je možnost za zmago 

Spodbude, tekmovalnost in novi izzivi navdihujejo in motivirajo posameznike za boljše 

delo. Ljudje smo si različni, tako vsak posameznik drugače sprejema izzive in 

tekmovalnost.  

 Osma zakonitost: Vsak posameznik ima motivacijsko »varovalko«  

Vsak posameznik se razlikuje od drugega. Tako ne moremo vedeti, pri kateri točki bo ta 

»varovalka« pregorela. Kljub temu je treba vlagati trud v motiviranje vseh posameznikov, 

čeprav se mogoče na koncu pri nekaterih posameznikih ta trud ne bo obrestoval.  

 Deveta zakonitost: Pripadnost kolektivu motivira  

Zelo pomembno je, da posameznik čuti pripadnost določeni skupini ali organizaciji, v 

kateri deluje. Občutek pripadnosti in motiviranosti je večji pri manjših skupinah. Vodstvo 
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je tisto, ki ima nalogo motivirati zaposlene, jim pomagati in jih spodbujati, da postanejo 

del tima. 

2.1.2 Motivacijski proces 

Motivacija je proces, ki oblikuje vedenje, s katerim zadovoljimo naše potrebe. Posameznik jo 

potrebuje, da doseže svoje cilje in cilje organizacije. Motivacija je sila, ki je skrita za 

posledičnim vedenjem, saj ima določeno vedenje veliko možnih motivov. Ključ motivacije je 

njihovo razumevanje (Ule in Kline 1996, 160). 

Posameznik ima veliko različnih potreb. Zasnovane so lahko biološko ali fiziološko. Biološke 

izhajajo iz fizioloških zahtev organizma (lakota, žeja, bolečina, toplota ...), druge so 

psihološke in nastajajo z razvojem osebnosti. Navedene potrebe so rezultat posameznih 

psiholoških stanj organizma, ki so se pojavila ob njegovem razvoju; to so potreba po 

priznavanju, statusu, pripadnosti ... Potrebe našega organizma, tako psihološke kot biološke, 

prispevajo k nastanku določene napetosti (tenzije); ta ne napeljuje k zadovoljitvi potrebe, 

marveč le nakazuje njen obstoj in opozarja, da jo je treba zadovoljiti. 

Napetost v organizmu, ki ga je sprožila potreba, predstavlja motiv. Iz navedenega lahko 

sklepamo, da je motivacija povezana z motivom in zahtevo po njegovi uresničitvi. Tudi ko v 

organizaciji pride do napetosti, jo želi posameznik odpraviti ali zmanjšati. Da bi se to zgodilo, 

je treba opraviti različne dejavnosti. Večja kot je napetost, več dejavnosti je posameznik 

pripravljen narediti, da bi zmanjšal občutek napetosti in ga nadomestil z občutkom olajšanja 

(Treven 1998, 75–76). Motivacijski proces je prikazan na sliki 1. 

 

Slika 1: Temeljni motivacijski proces 

Vir: Treven 2001, 125. 

2.1.3 Dejavniki motivacije 

V teoriji obstaja mnogo dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo. Lipičnik (1998) se osredotoča 

na naslednje:  

 individualne razlike,  

 lastnosti dela,  

 organizacijska praksa.  

Nezadovoljena 

potreba 
Motiv 

Zadovoljena 

potreba 

Napetost Vedenje 
Odpravljena 
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Za uspešno in učinkovito poslovanje in delovanje organizacij je pomembno, da vodstvo pozna 

delovanje in povezavo teh dejavnikov, saj bo to pripomoglo k uspešnejšemu poslovanju. 

Določena pravila in določene nagrade delujejo tudi kot demotivatorji in ne zgolj kot 

motivatorji. Glede na navedeno je zelo pomembno, da vodilni izberejo prava pravila in 

nagrade.  

Vsak izmed nas je različen, ima različne interese, mnenja, navade. Te lahko opredelimo kot 

individualne razlike. Motivirajo nas podobne ali različne stvari in dejanja. Nekatere 

posameznike lahko motivira denar, spet druge lepa beseda oziroma pohvala. Vodstvo 

organizacije ima tako zelo težko nalogo, ko mora vsaj približno poiskati pot, ki bi lahko 

vodila do odgovora, kaj zaposlene motivira. Možina (1994, 156) poudarja pomembnost 

razumevanja teh značilnosti med posamezniki, ki se razlikujejo. Upoštevati je treba, da se 

posamezniki v času življenja soočajo z različnimi situacijami, imajo različna stališča, interese, 

želje ter prirojene lastnosti.  

Lipičnik (1998, 163) navaja, da skupek pravil, splošne politike, managerske prakse in sistemi 

nagrajevanja v organizaciji tvorijo organizacijsko prakso. Naloga politike pa je opredelitev 

drugih lastnosti, kot so zavarovanje, skrb za najmlajše in najstarejše v sodobni družbi. 

Nagrade naj bi bile določene provizije in bonitete oziroma vse, kar bi preprečilo, da bi 

zaposleni zapuščali organizacijo, ali kar bi lahko privlačilo nove ljudi, da bi se zaposlili v 

organizaciji. V skladu z navedenim lahko dejavnike razdelimo na finančne in nefinančne 

dejavnike motivacije. Finančni dejavniki so lahko posredni ali neposredni. Kot primer 

neposrednih finančnih dejavnikov lahko navedemo plačo, potne stroške, honorarje, trinajsto 

plačo oziroma božičnico. Posredni finančni dejavniki pa so zavarovanja, šolnine, letni 

dopusti … Nefinančni dejavniki so lahko delo samo po sebi, samopotrditev, napredovanja, 

medsebojno komuniciranje, prilagodljiv delovni čas, delovni pogoji in podobno. 

Uhan (2000, 31) navaja, da so v posameznikovem življenju motivacijski dejavniki različno 

pomembni. Razlikujejo se glede na obdobje in okolje, v katerem se posameznik nahaja. 

Motivacijski dejavniki se med seboj dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeščajo. Naloga vodstva 

je, da skuša ugotoviti, kateri motivacijski dejavniki delujejo na posameznika v danem 

trenutku in kakšen je njihov pomen. Na podlagi ugotovitev je treba izvesti postopke za 

izboljšanje trenutnega stanja. 

Izbira pravilne nagrade je pomembna, saj so posamezniki različni in nanje vplivajo različne 

spodbude, na te pa se vsak posameznik različno odzove. Plača in druge ugodnosti imajo velik 

vpliv na motivacijo zaposlenih. S pravilno izbiro orodja oziroma z načrtom nagrajevanja 

lahko vodilni dosežejo večjo produktivnost in učinkovitost zaposlenih ter jih motivirajo k 

izboljšanju spretnosti in sposobnosti. 

V literaturi najdemo različne klasifikacije in kategorije dejavnikov. Lipičnik (1998, 197) 

meni, da je neformalna pogodba, osnovana na medsebojnem psihološkem sporazumu med 
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delojemalcem in delodajalcem, tisti motivacijski dejavnik, ki vpliva na ravnanje in 

pričakovanja zaposlenih. Na eni strani zaposleni pričakuje od organizacije, da ga bo ta 

obravnavala kot človeka in ga za delo ustrezno nagradila, na drugi strani pa delodajalec 

pričakuje od svojih zaposlenih, da bodo delali v dobro organizacije in se podredili njenim 

vrednotam. Psihološka pogodba ni zapisana v materialni obliki, je pa sestavljena iz 

materialnih in nematerialnih elementov. Če se zaposleni in delodajalec psihološke pogodbe ne 

držita, pride do slabe volje na eni oziroma drugi strani, kar privede do zmanjšanja motivacije 

in ima lahko negativne posledice. Pomembno je, da sta obe strani seznanjeni z dejanskim 

stanjem, tako bosta lahko obe strani sprejemali določene kompromise in bo doseganje ciljev 

lažje (Zupan 2001, 60). 

Motivacijske dejavnike lahko razdelimo na pozitivne (nagrada, stimulacija ...), negativne 

(kazen, grožnja ...), finančne (plača, druge finančne nagrade …) in nefinančne (zanimivost 

dela, delovni čas ...). Vedno bolj so v ospredju nefinančni dejavniki.  

Med načini in dejavniki motiviranja, ki jih uporabljajo v današnjem času pri spodbujanju 

zaposlenih in jih kot najučinkovitejše priporoča Mihalič (2010, 10), smo kot najzanimivejše 

izbrali naslednje: 

 pohvala za uspešno opravljeno delo, 

 izpostava uspehov in sodelavcev,  

 motivacijski govori zaposlenim, 

 pomoč sodelavcem pri delu, uveljavljanju in napredovanju, 

 podelitev priznanj za dosežen uspeh in rezultate, 

 spodbuda in navdih sodelavcev, 

 skrbeti za pozitivni zgled sodelavcem, 

 zanimati se za delo, razvoj in počutje sodelavcev, 

 izkazovati zaupanje v sposobnosti sodelavcev, 

 sodelavce usmerjati k zastavljenim ciljem,  

 opominjanje na pretekle rezultate sodelavcev, 

 sodelavcem pomagati z lastnimi znanji in izkušnjami, 

 sodelavcem nuditi lastne ugodnosti,  

 sodelavcem predati del lastnih nalog in odgovornosti, 

 seznanitev sodelavcev o nalogah, ciljih in poslanstvu organizacije,  

 izpostaviti, da je uspeh organizacije del uspeha posameznika,  

 pokazati interes za zanimanja, prizadevnosti in zadovoljstvo sodelavcev, 

 etičen in enak odnos do vseh sodelavcev. 

Poleg zgoraj naštetih predlogov za motiviranje obstajajo tudi pristopi in elementi motiviranja, 

ki se nanašajo na širše območje organizacijskega okolja in lahko le delno vplivajo na 

oblikovanje organizacijskega sistema (Mihalič 2010, 10). 
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2.2 Motivacijske teorije 

V literaturi zasledimo veliko teoretskih pristopov k motivaciji. Posamezna motivacijska 

teorija stremi k opredelitvi vzrokov za določeno ravnanje posameznikov in procesov, ki to 

ravnanje sprožijo. Teorije, ki se ukvarjajo s tem, kaj motivira vedenje, imenujemo vsebinske 

teorije, teorije, ki so osredotočene na to, kako motivirati vedenje, pa označujemo kot procesne 

teorije (Černetič 2007, 10). 

Motivacijske teorije so začeli razvijati v tridesetih letih dvajsetega stoletja in so se do danes 

spreminjale (Černetič 2007, 223). Poudarjale so dosežke posameznika, v zadnjem času pa se 

razvija pogled, ki je bolj osredotočen na osebo (Kanfer, Chen in Pritchard 2008). 

Med vsebinske motivacijske teorije uvrščamo: 

 teorijo potreb Abrahama Maslowa,  

 dvofaktorsko motivacijsko teorijo Fredericka Herzberga, 

 teorijo ERG (existence, relatedness, growth) – Adelferrerjevo motivacijsko teorijo in 

 McClellandovo teorijo pridobljenih potreb – teorijo potreb po dosežkih. 

Vsebinske motivacijske teorije so usmerjene v proučevanje potreb posameznika ali posebnih 

motivov, ki povzročajo določeno obliko vedenja.  

Procesne motivacijske teorije poudarjajo način, kako se pojavi sprememba v vedenju. V to 

skupino uvrščamo naslednje teorije (Treven 2001; Kobal Grum in Musek 2009): 

 teorijo okrepitve, 

 teorijo pričakovanja – Vroomovo motivacijsko teorijo, 

 Adamsovo teorijo – teorijo pravičnosti (teorijo enakosti), 

 teorijo oblikovanja ciljev. 

Organizacija mora poznati svoje zaposlene, njihove vrednote, da lahko razume izvor 

njihovega zadovoljstva. Pomemben vir zadovoljstva so vrednote, ki so povezane z delom; to 

so priznanje za opravljeno delo, odgovornost, delo kot tako. V drugi smeri pa je 

nezadovoljstvo v večji meri povezano z zunanjimi delovnimi vrednotami (odnos s sodelavci, 

nadzor, politika podjetja, varnost, plača), ki se povezujejo z zadovoljevanjem potreb nižjega 

reda (Musek Lešnik 2007). Iz navedenega izhaja tudi Herzbergova dvofaktorska teorija 

delovne motivacije. Če želimo razumeti vedenje in odziv zaposlenih, moramo poznati 

motivacijske teorije, ki nam razlagajo delovanje in odzivanje zaposlenih ter pojasnjujejo 

povezanost med obliko dela, delovno uspešnostjo in delovnim zadovoljstvom (Svetlik 2002, 

180). 

Poglavitni cilj vsake teorije je pojasnitev odločitev posameznika, ki jih sprejme na osnovi 

različnih možnosti delovanja (Červ 2012). 
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2.2.1 Vsebinske motivacijske teorije 

Vsebinske motivacijske teorije skušajo razložiti vse tiste dejavnike, ki dejansko motivirajo 

posameznika pri delu. Usmerjene so v preučevanje človekovih potreb, ki povzročajo določeno 

obliko vedenja. Njihov poudarek je v naravi potreb, iščejo odgovor na vprašanje, kaj motivira 

(Mullins 2007, 256). Posameznik spreminja svoje vedenje predvsem zardi spreminjanja 

osebnih potreb in ciljev skozi čas, na to pa vplivajo socialni, delovni, kulturni in podedovani 

dejavniki. 

Teorija potreb Abrahama Maslowa  

Motivacijska teorija Maslowa (1943) sloni na hierarhiji in pomembnosti človeških potreb. 

Maslow je potrebe posameznika razdelil na pet stopenj: 

 fiziološke potrebe – to so primarne potrebe, ki jih posameznik pridobi že ob rojstvu. Ko 

so te zadovoljene, posameznika ne motivirajo več in lahko nastanejo višje potrebe, ki jih 

je treba zadovoljiti; 

 potrebe po varnosti in zaščiti – izražajo željo posameznika, da se zaščiti pred morebitnimi 

izgubami, kot so npr. izguba prebivališča, dela, potreba po socialni, psihološki varnosti; 

 socialne potrebe – to so potrebe, povezane z interakcijo s sočlovekom, moč te potrebe se 

od človeka do človeka razlikuje (prijateljstvo, ljubezen, pripadnost); 

 potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, ugledu – te potrebe uvrščamo med višje 

potrebe posameznikov (potreba po moči, po statusu, ugledu, upravljanju); 

 potrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju – to je najvišja raven potreb (razvoj 

sposobnosti, kreativnost). 

Teorija sloni na domnevi, da je posameznikova dejavnost vselej naravnana navzgor, k bolj 

privlačnim ciljem. Prvotno je treba zadovoljiti primarne potrebe, saj nam omogočajo 

preživetje, nato pa stremimo k zadovoljevanju višjih potreb, ki si sledijo v določnem 

zaporedju. Zadovoljena potreba ne motivira več, marveč se pojavi nova potreba, ki deluje kot 

motivacijski dejavnik (Maslow 1943). 

Glede na to, da se ljudje običajno premikamo naprej in nazaj med posameznimi potrebami, je 

to v nasprotju s trditvami Maslowa, kar je privedlo, da posameznih kritik njegove teorije. 

Ljudi lahko motivira hkrati več potreb, lahko pa se odrečejo določeni potrebi, da bi zadovoljili 

drugo. Maslowova teorija nam obravnava posameznika kot del celote, kjer so posamezne 

potrebe med seboj povezane (Hoy 2002, 322). 

Maslow svoje teorije potreb ni grafično prikazal v obliki piramide, toda za lažjo upodobitev 

uporabimo ta koncept, ki je prikazan na sliki 2. 
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Slika 2: Maslowova hierarhična teorija potreb 

Vir: prirejeno po Maslow 1943. 

Povezanost med motivacijsko teorijo Maslowa in delovno motivacijo je v tem, da vodilni na 

osnovi navedene teorije ugotovijo, kaj v določenem časovnem obdobju spodbuja zaposlene in 

na kaj so takrat najbolj občutljivi. Na osnovi ugotovitev se lahko nadalje odločijo za 

najprimernejše ukrepe za povečanje motivacije zaposlenih (Lipičnik 1998, 164). 

V šestdesetih in sedemdesetih letih je bil Maslowov model razširjen. V novem modelu je bila 

izpostavljena potreba po samoaktualizaciji – uresničevanju osebnega potenciala, 

samoizpolnitvi, iskanju osebne rasti in vrhunskih izkušenj. Maslow meni, da je 

samoaktualizacija možna, ko so zadovoljene vse potrebe, vendar je ne more doseči vsak 

(McLeod 2007). 

Dvofaktorksa teorija Fredericka Herzberga 

Frederick Herzberg (1966, po Herzberg 1990) je raziskoval vpliv zadovoljstva posameznika 

pri delu na njegovo učinkovitost ter motiviranost. Herzberg je dejavnike razdelil na notranje 

in zunanje. Za notranje dejavnike je značilno, da dajejo vrednost delu in povzročajo največje 

zadovoljstvo – so motivatorji. Med zunanje dejavnike je uvrstil tiste, katerih odsotnost je 

povzročila največje nezadovoljstvo – so higieniki. Ugotovil je, da lahko motivacijske 

dejavnike ločimo na dve skupni: higienike (status, plača, nadzor, odnos do vodje, odnos do 

sodelavcev, delovne razmere, varnost) in motivatorje (uspeh, odgovornost, pozornost, razvoj, 

napredovanje, samostojnost). Na zaposlene vsaka od teh dveh skupin vpliva drugače. 

Higienike lahko opredelimo kot skupek dejavnikov (pogoji dela, plačilo za opravljeno delo, 

odnosi med zaposlenimi), ki določajo, ali je nezadovoljstvo na delovnem mestu ali ga ni. 

Bistveno je, da zadovoljeni higienski dejavniki povzročajo le odsotnost nezadovoljstva in 

sami po sebi nimajo vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delom (Dimovski, Panger in 

Žnidaršič 2003, 235). Motivatorje razumemo kot dejavnike, ki zvišujejo stopnjo motivacije in 

neposredno spodbujajo k delu, vključujejo priznanja, dosežke, odgovornost in priložnost za 
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rast ter v nasprotju s higieniki vplivajo na zadovoljstvo na delovnem mestu in na večjo 

pripravljenost za delo (Černetič 2007, 227). Vodstvo organizacije s pomočjo Herzbergove 

teorije v prvi fazi zmanjša nezadovoljstvo z uporabo higienikov, v drugi fazi pa uporabi 

motivatorje, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in na boljše delovne rezultate (Dimovski, 

Panger in Žnidaršič 2003, 235–236). 

Teorija ERG (existence, relatedness, growth) – Alderferjeva motivacijska teorija  

Clayton Alderfer je v letu 1959 nadgradil Maslowovo in Herzbergovo motivacijsko teorijo 

tako, da je oblikoval model potreb, ki je bolj usklajen s sodobnimi empiričnimi raziskavami. 

Tudi Aldelfer je tako kot Maslow in Herzber sledil prepričanju, da je treba razvrstiti potrebe 

ljudi v skupine in da je pomembno razlikovati med potrebami na višji in na nižji ravni. 

Aldelfer je zasnoval tri skupine potreb (po Treven 1998, 118): 

 potrebe po obstoju (angl. existence) – v to skupino sodijo potrebe, ki jih je Maslow 

opredelil kot fiziološke potrebe in potrebe po varnosti; 

 potrebe po povezovanju z drugimi (angl. relatedness) – v to skupino uvrščamo potrebe, ki 

se nanašajo na medsebojne odnose in komuniciranje; Maslow je to skupino potreb 

opredelil kot socialne potrebe in potrebe po spoštovanju; 

 potrebe po razvoju (angl. growth) – to so t. i. potrebe po osebnem razvoju; Maslow je te 

opredelil kot potrebe po spoštovanju in po samouresničitvi. 

V skladu s teorijo ERG lahko posameznik stremi k osebnemu razvoju tudi, če ni zadovoljil 

potreb po obstoju ali potreb po povezovanju z drugimi ljudmi. Navedena teorija dopušča 

možnost, da se vse tri skupine potreb pojavijo istočasno. Teorija upošteva individualne razlike 

med ljudmi in dejstvo, da vplivajo na zadovoljevanje potreb tudi drugi dejavniki (kulturno 

okolje, izobrazba in družinske vezi) (Treven 1998, 118–119). 

McClellandova teorija pridobljenih potreb – teorija potreb po dosežkih 

David McClelland je proučeval dosežke ljudi in njihovo potrebo po doseganju smotrov in 

ciljev. V McClellandovi teoriji iz leta 1961 je poudarjena vloga, ki jo pri motivaciji igrajo 

pridobljene potrebe. Te potrebe so: potreba po dosežkih, potreba po sodelovanju in potreba 

po moči. Avtor izhaja iz prepričanja, da posameznik razvija svoje potrebe skozi čas in preko 

izkušenj (Shields 2007, 69). Motivacijo posameznika določajo različne potrebe glede na 

obdobje življenja, v katerem se nahaja. Velikost potrebe je odvisna od situacije in delovnega 

mesta. Posameznik ima zaradi različnega življenja, socializacije, okolja ... bolj razvito eno 

izmed treh potreb, ki je tudi njegov glavni motivator (Bowditch in Buono 2005, 68). 

Ugotovitve avtorja Shields (2007, 70) kažejo na to, da nižje zaposlene motivira predvsem 

potreba po pripadnosti (želja po timskem delu in sodelovanju), srednje oziroma režijske 

zaposlene želja po dosežkih in vodilne zaposlene potreba po moči. Režijski delavci želijo 
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delo, pri katerem je prisotna odgovornost, možnost napredovanja, vodilni pa stremijo k delu, 

ki omogoča vpliv, avtoriteto in ima visoko stopnjo tveganja (Shields 2007, 70). 

2.2.2 Procesne motivacijske teorije 

Za procesne motivacijske teorije je značilno, da zaposleni izbirajo svoje obnašanje za 

zadovoljitev potreb (Dimovski, Panger in Žnidaršič 2003, 236). Procesne motivacijske teorije 

so bolj usmerjene k proučevanju načina, kako pride do spremembe v vedenju, kot k 

dejavnikom, ki to sprožijo (Treven 2001, 126). 

Teorija okrepitve 

Teorija okrepitve iz leta 1957 je ena najpomembnejših in hkrati najkompleksnejših teorij 

motivacije. Ameriški psiholog Burrhus Frederic Skinner je ugotovil, da je vedenje pogojeno s 

funkcijami njegovih posledic. Po tej teoriji vedenje sestoji iz treh elementov: dražljaj, odziv in 

nagrada. Določeno vedenje sproži nagrado ali kazen, kar vpliva na to, ali bo posameznik to 

vrsto vedenja ponovil ali ne. Navedena teorija je uporabna v praksi, saj nam pomaga razumeti, 

kako nagrade in kazni vplivajo na uspešnost pri delu. Povezava te teorije z motivacijo je v 

tem, da spoznamo, da nagrade krepijo uspešno izvajanje dela. Te naj bi sledile delu, če želimo 

vedenje krepiti, saj nagrajevanje vedenje okrepi, kazen pa ugasne. Kazen ali nagrada pa sta 

tudi učinkoviti sredstvi za odvračanje nezaželenega vedenja (Shields 2007, 76).  

Teorija pričakovanja – Vroomova motivacijska teorija 

Victor Harold Vroom (1964) je avtor teorije pričakovanj oziroma Vroomove motivacijske 

teorije, ki je poznana pod imenom VIE-teorija (angl. valence, instrumentality, expectancy – 

valenca, instrumentalnost, pričakovanje). Posameznik se odloča za vedenje na osnovi 

interakcije med privlačnostjo ciljev (valence) in ocene verjetnosti, da ga bo izbrano vedenje 

pripeljalo do določenega cilja (pričakovanje) (Lipičnik 1998, 167). Vroom loči osebne cilje 

posameznikov in cilje organizacije. Posamezniki lahko, če nimajo lažje poti, svoje cilje 

uresničujejo tudi posredno preko ciljev organizacije (nižji stroški – višja plača). Če pa imajo 

na voljo lažjo oziroma enostavnejšo pot, bodo cilje organizacije obšli. Vroomova 

motivacijska teorija je uspešna v demokratičnih organizacijah in pri zaposlenih z visoko 

družbeno zavestjo (Uhan 1999, 3–5). 

Vroom je oblikoval tri modele, s katerimi je poskušal pojasniti posameznikovo zadovoljstvo z 

delom, motivacijo in učinkom nanje. Pri njihovem oblikovanju so mu pomagali izhodiščni 

pojmi valenca, instrumentalnost in pričakovanje. Vrednost valence je vrednost privlačnosti 

cilja, ki se spreminja. Lahko ima pozitivno, ničelno ali negativno vrednost. Pozitivno vrednost 

ima takrat, ko cilj posameznika privlači, ničelno, ko je posamezniku vseeno, ali bo cilj 

dosegel ali ne, negativno valenco pa ima takrat, ko se posameznik cilju izogiba. 



 

20 

Instrumentalnost si lahko prestavljamo kot vez med dvema ciljema, ki se pojavi takrat, ko 

mora posameznik doseči en cilj, da bi lahko dosegel naslednjega, ki je zanj še pomembnejši 

(napredovanje, višja plača, ugled …). Vroom razume pričakovanje kot prepričanje 

posameznika, da ga bo določeno vedenje privedlo do določenega cilja (Lipičnik 1998, 167–

168). 

Prvi Vroomov model pojmuje, da je posamezni cilj za posameznika sam po sebi zanimiv, 

vendar je vrednost cilja zanj vezana na to, na kakšen način mu ta cilj pomaga doseči višji, 

želeni cilj (Lipičnik 1998, 168).  

Drugi Vroomov model je v praksi uporabljen tako, da poskušamo vplivati na vez med 

vedenjem in pričakovanji. Posameznik je tisti, ki sam usmerja svoje vedenje v povezavi s 

privlačnostjo vseh ciljev in glede na pričakovanje, da ga bo izbrano vedenje privedlo do 

želenega cilja (instrumentalnost) (Lipičnik 1998, 168). 

Adamsova teorija – teorija pravičnosti (teorija enakosti) 

Leta 1963 je John Stacey Adams razvil teorijo pravičnosti. Avtor je raziskoval pomen 

pravičnosti pri delovni motivaciji, kjer je ugotovil, da »zaposleni primerjajo svoje vložke v 

delovni proces in prejemke z vložki in prejemki drugih« (Treven 1998, 124). V skladu s to 

teorijo zaposleni ve, koliko vloži v delo in v kakšnem razmerju so njegovo delo in njegovi 

prejemki, prav tako so mu znana razmerja sodelavcev. Na osnovi navedenega oblikuje sodbo 

o pravičnosti razmerij. Avtorji po tej teoriji proučujejo razmerje med vložki, ki jih zaposleni 

vlaga v delo (izobrazba, spretnost, izkušnje ...), in prejemki, to je tisto, kar posameznik prejme 

kot rezultat za opravljeno delo (plača, napredovanje, priznanje ...). Prejemki so lahko 

pozitiven in negativen motivator (Dimovski idr. 2005, 236).  

Teorija oblikovanja ciljev 

K zasnovi teorije ciljev sta prispevala avtorja Gary Latham in Edwin Locke, ki sta v letu 1968 

predstavila lastno teorijo, izvedeno iz teorije pričakovanj. Izhajala sta iz teze, da so cilji vselej 

pomembni, tako pred želenim vedenjem kot tudi po njem. V skladu s to teorijo sta motivacija 

posameznika in vedenje povezana tako, da naj bi človek laže in bolje dosegel cilje, ki si jih 

zastavi sam, prezahtevnim ciljem pa se izogiba. Pri postavljanju ciljev je pomembna udeležba 

čim večjega števila zaposlenih, tako bodo zaposleni cilje želeli hitreje doseči in si bodo v 

prihodnje postavili višje cilje (Lipičnik 1998, 198). 

Pri posameznih motivacijskih teorijah najdemo določene razlike, vendar tudi nekaj skupnih 

točk. Vsebinske motivacijske teorije se osredotočajo na vzrok, in kaj motivira zaposlene, 

procesne pa na način motiviranja. Teorija Abrahama Maslowa sloni na hierarhični 

(petstopenjski) lestvici človekovih potreb, osredotoča se na njihov razvoj in na njihovo 
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razpoznavo. Alderferjeva teorija ima prav tako lestvico (tristopenjsko), domneva pa, da lahko 

posameznika hkrati motivira več vrst potreb. Določene skupne točke najdemo tudi pri 

Maslowu in Herzbergu, in sicer oba pozornost posvečata rasti potreb posameznika in 

demokratičnemu vodenju. Razhajata se pri opredeljevanju pojma motivator, saj Maslow meni, 

da je lahko vsaka potreba motivator, medtem ko Herzberg sledi prepričanju, da lahko le 

potrebe na višji ravni služijo kot motivator. Teorija pričakovanj obravnava moč 

posameznikove želje za določenim obnašanjem in vedenjem, teorija spodbujanja pa 

predvideva uporabo nagrad, s katerimi želimo vplivati na vedenje posameznika. Iz 

navedenega lahko sklenemo, da posameznike k delu spodbudijo različni motivacijski 

dejavniki, kar pomeni, da je relativno, katera teorija je zanje boljša oziroma primernejša 

izbira. 

2.2.3 Ostale teorije 

V nadaljevanju bomo predstavili še nekatere druge teorije. 

Teorija značilnosti dela 

Teorijo značilnosti dela sta oblikovala avtorja Hackman in Oldham (1974), ki preko modela 

značilnosti dela pojasnjujeta motivacijo. V modelu sta preučevala štiri skupine spremenljivk 

in njihovo povezanost, in sicer (Treven 1998, 120–121):  

 osebni in delovni učinek, 

 kritična psihološka stanja, 

 temeljne razsežnosti dela in 

 potreba po razvoju. 

Temeljne značilnosti dela vplivajo na pojav kritičnih psiholoških stanj, ki vzbudijo motivacijo 

za delo, posledica motivacije pa so osebni in delovni učinki. V navedenem modelu poudarjajo 

pomen razlik med zaposlenimi, kar pomeni, da se tudi učinki razlikujejo od posameznika do 

posameznika. Poudarjata pomembnost velikosti posameznikove nuje po emancipaciji, ki 

pogojuje osebno motivacijo, občutek zadovoljstva in prizadevanje za dobro opravljeno delo 

(Treven 1998, 120–121).  

Hackman-Oldhamerjev model obogatitve dela 

Osnova modela je Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija, ki se nadgrajuje. Osnova je 

vprašanje obogatitve dela in na kakšen način prilagoditi lastnosti dela, da bi se dvignila 

stopnja motivacije in zadovoljstva zaposlenih (Lipičnik 1998). Poudarjene so tri kritične 

psihološke okoliščine, ki vlivajo na motivacijo zaposlenih: doživljanje pomembnosti, 

doživljanje odgovornosti in poznavanje rezultatov.  
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Hackman in Oldham (1974) predpostavljata, da lahko posameznik dobro dela le, če mu je 

delo všeč in je z njim zadovoljen. Da bi dosegli visoko stopnjo motivacije, morajo biti 

izpolnjeni naslednji pogoji (Černetič 2007): 

 jasna predstavitev rezultatov dela zaposlenim, 

 zaposleni naj imajo občutek in prepričanje, da so za delovne rezultate osebno odgovorni, 

ter 

 zaposleni naj verjamejo, da je njihovo delo za organizacijo pomembno. 

Teorija XY 

Douglas McGregor, avtor in zagovornik teorije XY iz leta 1960, meni, da obstajata dve 

skupini ljudi z različnima načinoma razmišljanja in delovanja. V prvo skupino sodijo tisti, ki 

so po naravi bolj leni in jih je zato treba k delu prisiliti – teorija X. Za to, da bi posameznike 

motivirali, je tako treba uporabljati različna sredstva prisile. Popolno nasprotje teoriji X 

predstavlja teorija Y, ki predpostavlja, da so ljudje po naravi pridni in delovni, da delajo radi 

in z zadovoljstvom. Sami po sebi si prizadevajo k podjetniški inovativnosti in prevzemajo 

odgovornost. Naloga vodstva je le, da jih usmerja in jim omogoča sproščanje ustvarjalnosti 

(Lipičnik 1998, 41).  

Vodje so tisti, ki igrajo ključno vlogo pri usmerjanju pozornosti zaposlenih na učinkovite 

procese za doseganje ustvarjalnosti (Zhang in Bartol 2010). 

Frommova motivacijska teorija 

Frommova motivacijska teorija, ki jo je predstavil v letu 1969, je povezana zlasti z delom 

posameznika. Eric Fromm je s svojim raziskovalnim delom iskal odgovor na vprašanje, zakaj 

ljudje delajo. Sklenil je, da ljudje delajo iz dveh razlogov, in sicer ker bi nekaj radi imeli – 

doseganje materialnih dobrin (zunanji motiv) – ali ker bi nekaj radi bili – pridobitev 

družbenega ugleda (notranji motiv). Meni, da se nekateri posamezniki bolj nagibajo k eni 

strani drugi pa k drugi, torej gre za dve skrajnosti na isti lestvici (Lipičnik 1998).  

Teorija ekonomske motivacije 

Razvoj teorije ekonomske motivacije lahko opazujemo skozi daljše obdobje, skozi katero se 

je spreminjala in dopolnjevala. Osnova teorije je v tem, da posameznik dela za plačilo; 

materialne koristi so tiste, ki spodbujajo posameznika, da izvede določeno dejanje (Uhan 

2000, 22). Raziskave na področju delovanja ekonomske motivacije ocenjujejo, da je določena 

oblika nagrade spodbudna zgolj toliko časa, dokler je razgibana in uresničuje razlikovanje pri 

obračunu zaslužka. Od trenutka, ko postane določena oblika delitve ustaljena, ji motivacijska 

vrednost izostane, saj jo posameznik sprejme kot dejstvo. Ekonomska motivacija ima 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
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spodbudni učinek, vendar ne določa, katera oblika denarne spodbude ima najmočnejši vpliv 

na posameznika. Dejstvo je, da se ekonomska motivacija glede njenega učinka razlikuje glede 

na vrsto zaposlenih. Zaposleni z nižjimi dohodki, ki opravljajo enostavnejša in manj zahtevna 

dela, so v primerjavi z zaposlenimi z višjimi dohodki bolj občutljivi za materialno motivacijo. 

Iz navedenega lahko povzamemo, da je teorija ekonomske motivacije uporabna za zaposlene 

z nižjimi dohodki, za mlajšo generacijo zaposlenih, ki so šele na začetku svoje življenjske 

(zasebne in službene) poti, saj imajo velike potrebe, ter za tiste posameznike, ki vidijo v 

materialnih dobrinah edini smisel – materialisti (Uhan 1998, 6–7). 

Teorija samoodločanja  

Teorijo, ki ima kot temelj samoodločanje – teorijo samoodločanja (angl. self-determination), 

sta razvila Deci in Ryan (2000). V skladu s to teorijo ima vsak posameznik določeno notranjo 

težnjo, da bi se sam odločal, to pa ga vodi do vedenj in dejanj, ki so zanj zanimiva. Socialno 

okolje je tisto, ki omogoča posamezniku razvoj notranjih zmogljivosti. Če so pogoji 

izpolnjeni, so posledice pozitivne, v nasprotnem primeru pa negativne. Bistvo teorije 

samoodločanja je v spodbujanju posameznikovih naravnih zmožnosti k pozitivni motivaciji in 

posredno v grajanju tistega okolja, ki posamezniku zavira izpolnjevanje osnovnih psiholoških 

potreb, posledice tega pa je opaziti v negativnih oblikah posameznikovega vedenja in bivanja. 

Naknadno sta avtorja teorijo dopolnila s konceptom osnovnih psiholoških potreb, ki 

predstavljajo osnovo za optimalno delovanje in napredek posameznika. Psihološke potrebe so 

naravne potrebe, ki niso pridobljene ali naučene s počjo kulturnih vzorcev ter so univerzalne, 

se lahko skozi različna življenjska obdobja in v različnih kulturnih okoljih razlikujejo. 

Potreba po avtonomnosti, potreba po kompetentnosti ali učinkovitosti in potreba po 

povezanost so tri osnovne psihološke potrebe. 

Novi model motiviranja zaposlenih 

Lawrence in Nohria sta v letu 2002 razvila teorijo, iz katere izhaja, da posameznika vodijo 

štiri osnovne čustvene potrebe: po pridobivanju, po povezovanju, po razumevanju in po 

obrambi. Navedene potrebe so neodvisne druga od druge in nezamenljive. Potreba po 

pridobivanju se nanaša na materialne in nematerialne dobrine. Ob zadovoljitvi teh potreb smo 

zadovoljni in občutimo srečo, v nasprotnem primeru pa smo nezadovoljni in občutimo stisko. 

Zadovoljena potreba po povezovanju se kaže kot ljubezen, občutek za sočloveka, če ta 

potreba ni zadovoljena, pa daje občutek osamljenosti. Potreba po razumevanju se kaže v želji 

po znanju. Ob večjih intelektualnih izzivih zaposleni v organizaciji občutijo zadovoljitev 

potreb po razumevanju. 

Zaposleni, ki zasedajo delovna mesta, na katerih je delo monotono, nezanimivo, pa pogosto 

poiščejo karierne izzive izven delovnega okolja. Ob zadovoljitvi potrebe po obrambi se v 
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posamezniku sproži občutke varnosti, samozavesti. Če ta potreba ni zadovoljena, ima 

posameznik občutek tesnobe in odklonitve resničnega stanja (Nohria, Groysberg in Lee 2008, 

78–84). 
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3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Zadovoljstvo je pri vsakem posamezniku različno; odvisno je od njegovih nujnosti in želja ter 

okolja, v katerem dela. Zadovoljstvo pri delu lahko označimo kot pozitiven čustven odgovor 

na posameznikovo doživljanje dela. Označimo ga lahko kot notranje pojmovanje, kako 

posameznik dojema dejansko stanje in ga primerja s svojimi vrednotami (Zupan 2001, 104). 

3.1 Opredelitev zadovoljstva 

Mihaličeva (2006, 266) meni, da je zadovoljstvo zaposlenih pozitivno emocionalno stanje 

posameznikove ocene dela. Zadovoljstvo zaposlenega vključuje zadovoljstvo pri delu, 

zadovoljstvo z nalogami, zadovoljstvo z nadrejenimi, zadovoljstvo z možnostmi 

izobraževanja in napredovanja, zadovoljstvo s plačilom in delovnim časom. 

Zadovoljstvo pri delu je povezano s tem, kako so naša osebna pričakovanja povezana z našimi 

osebnimi pričakovanji oziroma ali sovpadajo z njimi (McKenna 2000, 276). Avtorja Davis in 

Newstrom (1989) opredeljujeta zadovoljstvo na delovnem mestu kot rezultat pozitivnih in 

negativnih občutkov, s katerimi zaposleni označijo svoje delo (Davis in Newstrom 1989). Van 

Scheers in Botha (2014) menita, da posamezniki tvorijo odnos do delovnega mesta z 

upoštevanjem lastnih občutkov, prepričanj in vedenja.  

Treven (1998, 131–132) pa opredeljuje zadovoljstvo z delom kot »prijeten občutek« 

posameznika z zaznavanjem pričakovanj, povezanih z delom. Opredelitev je sestavljena iz 

treh vidikov zadovoljstva: 

 funkcije vrednosti kot želenega stanja na zavestni in podzavestni ravni posameznika, 

 pomena posameznikovih vrednot za posameznika (medsebojni odnosi, plačilo za delo ...) 

in 

 zaznave posameznika v primerjavi z njegovimi vrednotami. 

Avtorica (Treven 1998) je zadovoljstvo preučevala na dva načina. Ugotavljala je 

posameznikovo celovito zadovoljstvo pri delu – kako je posameznik zadovoljen s svojim 

delom kot celoto. Drugi način ugotavljanja pa je postavljalo v ospredje posameznikovo 

zadovoljstvo v povezavi z določenim področjem njegovega dela (pohvala, nagrada, plačilo za 

delo ...). 

Zadovoljstvo posameznika je pomembna sestavina uspešne organizacije, saj se odraža na 

kakovosti življenja, motivaciji, vedenju in drugih stališčih in prepričanjih (Cimerman idr. 

2003, 21).  

Avtorja Jež in Mohorjeva (1985, 53) opredeljujeta vidike zadovoljstva, ki se nanašajo:  

 na delo – odgovornost, zanimivost, razvoj sposobnosti, možnost uporabe znanja in 

sposobnosti ter urjenja novih spretnosti in postopkov dela; 



 

26 

 na delovne okoliščine – psihofizične delovne pogoje (delovna obremenitev, delovnik) in 

psihosocialne delovne pogoje (nagrajevanje, napredovanje, nadzor) ter 

 na organizacijo. 

Mihaličeva (2008, 118–120) je opredelila spodbudne dejavnike pravil zadovoljstva pri delu. 

Med navedenimi smo izbrali tista, ki so se nam zdela najbolj zanimiva in po našem mnenju 

najpomembnejša: 

 postavljati dosegljive cilje, 

 ob delu se dodatno izpopolnjevati in usposabljati, 

 imeti spoštljiv odnos do vseh sodelavcev, 

 iz vsake situacije na delu se poskušati čim več naučiti, 

 poskrbeti tako za strokovni kot osebni razvoj, 

 vsak ima svoje pravice, za katere se je treba zavzemati, 

 če je potrebna pomoč, zanjo brez sramu vprašati, 

 biti organiziran, 

 o delu in težavah, ki nastanejo, se pogovoriti s sodelavci in vodjo, 

 motivirati sodelavce in jim v težkih trenutkih tudi pomagati, 

 sprejeti kritike kot spodbudo za izboljšave, 

 izogibati se sodelavcem z negativno energijo. 

Belias in Katelios (2014) sta v okviru svoje študije ugotavljala razmerja med organizacijsko 

kulturo in stopnjami zadovoljstva zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih se je nanašalo na 

način, kako zaposleni dojemajo delovno okolje, odnose med sodelavci, zaslužke in 

promocijske možnosti. Študija je pokazala, da je zadovoljstvo zaposlenih z delom tesno 

povezano z dojemanjem delovnega okolja, odnosov s kolegi, cilji institucije in strategijami ter 

merili uspešnosti.  

Ko se posameznik počuti koristnega ter pomembnega in dobi za svoja dejanja potrditev, se 

počuti zadovoljenega, je bolj uspešen. Navedeno je pomembno tudi za organizacijo, saj je 

zadovoljen posameznik bolj učinkovit, uresničuje cilje organizacije in na ta način pripomore k 

uspehu organizacije (Gorenak in Pagon 2006). 

3.2 Oblike zadovoljstva zaposlenih 

Bruggemann, Groskurth in Ulich (1975, po Unterrainer, Jeppesen in Jonsson 2013) so opisali 

dinamični koncept zadovoljstva na delovnem mestu, ki se nanaša na različne oblike 

zadovoljstva z delom, te pa se razlikujejo glede na kakovost zadovoljstva, in znotraj tega 

pojasnjujejo interakcijo med posameznikovimi in službenimi vidiki dela, ki vplivajo na 

zadovoljstvo posameznika na delovnem mestu. 
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Bussing (v Bussing idr. 1999) je Bruggemanov model prilagodil, razširil in opredelil 

naslednje oblike zadovoljstva: 

 progresivno zadovoljstvo – posamezniki se pri delu počutijo zadovoljni, s povečanjem 

prizadevanja se lahko poveča tudi stopnja zadovoljstva; 

 stabilno zadovoljstvo – posamezniki se pri delu počutijo zadovoljni, vendar se kljub 

povečanju prizadevanj zadovoljstvo ne poveča; 

 ravnodušno zadovoljstvo – posamezniki pri delu občutijo nejasno nezadovoljstvo, ki ga je 

mogoče zmanjšati tako, da se vzpostavi stanja pred nezadovoljstvom; 

 konstruktivno nezadovoljstvo – posamezniki se kljub nezadovoljstvu trudijo reševati 

težave ter ohranjajo srednje in dolgoročne cilje, ki jim aktivno sledijo ter jih obvladujejo; 

 pseudo nezadovoljstvo – zaposleni se srečajo z nerešljivo težavo in reagirajo vznemirjeno 

ali zanikajo negativno delovno situacijo.  

Pomembno je, da prepoznamo, katera oblika zadovoljstva prevladuje pri posamezniku ali 

skupini posameznikov, saj nam to pomaga pri organizaciji dela v organizaciji (Unterrainer, 

Jeppesen in Jonsson 2013). 

Zadovoljstvo z delom je ključno za zadovoljstvo z življenjem, za kakovost delovnega 

življenja zaposlenih ter za njihovo uspešnost in organizacijsko zavezanost (Valentini in 

Triantafyllou 2015). 

3.3 Dejavniki zadovoljstva 

Na zadovoljstvo zaposlenih pri delu, s samim delom ali z delovnim mestom vplivajo 

dejavniki, ki so različni za vsakega posameznika. Glede na to, da smo posamezniki različni, 

na nas vplivajo različne stvari in različni dejavniki. Obstajajo pa posamezni elementi, ki so 

potrebni pri zadovoljstvu z delom in pri delu vsakega zaposlenega. Poznamo veliko 

dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo posameznika na delovnem mestu. 

Rozman (2008, 66) opredeljuje zadovoljstvo pri delu kot občutke in mnenja ljudi o delu, ki ga 

opravljajo. Na zadovoljstvo naj bi vplivali naslednji dejavniki: 

 osebnost zaposlenih, 

 delovne vrednote zaposlenih,  

 narava dela in  

 družbeni vplivi. 

Trevnova (1998, 131) navaja tri ključne vidike zadovoljstva zaposlenih pri delu: vrednost, 

pomembnost in zaznavanje. Vrednost – zadovoljstvo pri delu pojasnimo kot skupek vrednosti, 

ki ga opredelimo kot tisto, kar si posameznik prizadeva doseči tako zavestno kot podzavestno. 

Pomembnost – posameznik posameznim vrednotam pripisuje različen pomen, kar vpliva na 
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njegovo zadovoljstvo pri delu. Zaznavanje – kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih 

primerja s svojimi vrednotami.  

Auer in Antončič (2011, 602) ugotavljata, da je zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembno za 

organizacijo in njeno rast.  

Mihalič (2008, 17–85) med pomembne dejavnike zadovoljstva zaposlenih uvršča predvsem: 

 izzive na delovnem mestu, zanimanje za delovanje in razvoj želje po dosežkih, 

 partnerstvo zaposlenih, avtonomnost ter medsebojno zaupanje, 

 proaktivno motiviranje, simuliranje in brezpogojne nagrade, 

 usmerjenost k skupnim ciljem in dejanska pričakovanja, 

 zanos, spodbuda, podpora in pomoč zaposlenim, 

 varnost zaposlitve in stabilnost v dinamičnem okolju, 

 spremljanje, ocenjevanje in povratno informiranje, 

 plačilo za znanje, učinkovitost, prizadevnost in dosežke, 

 razvoj, vodenje in napredovanje po meri posameznika … 

Mihaličeva (2006, 266–267) se opira na primer največje mednarodne raziskave s področja 

zadovoljstva zaposlenih, ki jo je opravila ameriška družba za proučevanje javnega mnenja 

(Gallupov institut). Raziskava, ki je rajala 20 let, je temeljila na vprašanju o ključnih 

elementih, ki v največji meri osrečujejo in zadovoljujejo zaposlenega na delovnem mestu in 

pri delu. Ugotovili so temeljne predpogoje za zadovoljstvo na delovnem mestu ter povečanje 

njegove uspešnosti in učinkovitosti pri opravljanju nalog in dela.  

Gallupov institut (po Mihalič 2006) je na osnovi te raziskave prepoznal oziroma identificiral 

naslednje predpogoje:  

 opredelitev pričakovanj in jasna predstavitev ciljev,  

 spodbujanje sposobnosti in njihovo povezovanje z nadarjenostjo,  

 izpostavljanje dosežkov pri delu in krepitev samopodobe,  

 prispevek k razvoju organizacije preko lastnega razvoja,  

 razvoj solidarnosti in tovarištva v medsebojnih odnosih,  

 izpostavitev vloge posameznika za dosežke organizacije,  

 ustvarjanje razmer za odprto in demokratično sporazumevanje ter  

 spodbujanje zdrave konkurence med zaposlenimi, motiviranje.  

Auer in Antončič (2001) sta se v okviru študije osredotočila na zadovoljstvo zaposlenih, ki je 

sestavljeno iz štirih dimenzij: splošno zadovoljstvo z delom, odnosi z zaposlenimi, 

nagrajevanje, koristi in organizacijska kultura ter zvestoba zaposlenih.  

Glede na to, se dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnim mestom razlikujejo od 

posameznika do posameznika, je pri tem treba upoštevati osebne želje in potrebe. Iz istih 
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razlogov so lahko nekateri posamezniki zelo zadovoljni s svojim položajem, medtem ko so 

drugi zelo nezadovoljni (Kavčič 1991). 

V okviru svoje raziskave sta Papler in Bojnec (2011) presojala pomembnost odnosov pri 

nematerialnem nagrajevanju – odnosi s sodelavci, zaupljivost, samoiniciativnost, kreativnost, 

prilagodljivost, motivacija, sodelovanje in ugled. Ugotovila sta, da je znotraj proučevane 

organizacije potrebna preureditev materialnega nagrajevanja, zaposlene je treba pripraviti na 

stresne situacije, do katerih lahko pride na delovnem mestu, izboljšati je treba notranje 

informiranje zaposlenih ter povečati vključenost zaposlenih pri soodločanju o pomembnih 

zadevah znotraj organizacije.  

Na zadovoljstvo posameznika pri delu vplivajo naslednji dejavniki (George in Jones 1996, 

71): 

 osebnost (čustva, razmišljanje in obnašanje), 

 delovne razmere (delo kot tako, sodelavci, nadrejeni, podrejeni, fizične delovne razmere, 

delovni čas, plačilo, varnost zaposlitve), 

 zadovoljstvo z delom (čustva, načela in misli o obnašanju na delovnem mestu), 

 vrednote (notranje in zunanje) ter 

 družbeni vpliv (sodelavci, skupine, kultura). 

Uhan (1998, 591–602) meni, da so najzanimivejši dejavniki naslednji: 

 zanimivost dela, 

 primerno delovno okolje, 

 delovni čas in njegova razporeditev, 

 strokovno usposabljanje, 

 napredovanje, 

 ugled dela, 

 odnosi s sodelavci, 

 soodločanje, 

 plača in  

 zanesljivost. 

Svetlik (2002, 177–178) označuje šest skupin dejavnikov, ki najpogosteje vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih; ti so: 

 vsebina dela (zanimivost dela, strokovno napredovanje, uporaba znanja), 

 samostojnost pri delu (razporejanje delovnega časa, sodelovanje pri soodločanju), 

 nagrajevanje in koristi, 

 vodenje in organizacija dela (priznanja in pohvale, usmerjenost vodij k ljudem), 

 odnosi pri delu (pozitivno delovno vzdušje, skupinski duh, skupno razreševanje sporov) 

ter 
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 delovne razmere (majhen telesni napor, majhna verjetnost poškodb). 

V nadaljevanju bomo zgoraj navedene dejavniki na kratko opisali. 

Vsebina dela 

Za zaposlene je pomembno, da je delo, ki ga opravljajo, zanimivo, da zanje predstavlja izziv. 

V sodobni družbi, kjer se stvari hitro spreminjajo in tehnologija zelo hitro napreduje, je 

pomembno, da poskrbimo, da so naši zaposleni s svojim delom zadovoljni in motivirani. 

Torrnington in Hall (1991, 429–430) sta poskušala pojasniti, kaj vpliva na to, da bo delo za 

zaposlene zanimivo. Poudarila sta, da je ključna raznolikost v delovnih nalogah in ljudeh. 

Navedeno je treba zlasti upoštevati pri zaposlenih, ki opravljajo ponavljajoče se delovne 

naloge, saj gre pri tem v glavnem za enolična dela, ki zaposlene začnejo dolgočasiti. 

Zdolgočasenost pa lahko hitro vodi do nezadovoljstva. Vodilni morajo tako poskrbeti, da delo 

od zaposlenega zahteva znanje, ki ga lahko izrazi in uporabi. Zanimivo delo, ki ga zaposleni 

vidi kot izziv, omogoča pri zaposlenih razvoj sposobnosti in strokovno rast. 

Samostojnost pri delu 

Torrnington in Hall (1991, 429–430) na osnovi raziskav ugotavljata, da se pri zaposlenih, ki 

so lahko pri delu bolj samostojni, povečuje samospoštovanje in laže dosegajo želene rezultate. 

Zaposleni, ki te možnosti nimajo, so velikokrat ravnodušni, kar se kaže tudi v zmanjšani 

stopnji zadovoljstva z delom. Mihaličeva (2008, 22–24) meni, da so vodje tisti, ki morajo 

zaposlenim zagotoviti dovolj samostojnosti pri delu. Zaposleni naj imajo možnost lastnega 

odločanja in presoje. Vodje naj bodo zaposlenim v podporo oziroma naj jim nudijo pomoč, ko 

to potrebujejo, in naj verjamejo v svoje zaposlene. Večja kot je stopnja samostojnosti, večji je 

učinek zadovoljstva. Samostojnost zahteva od zaposlenega večjo odgovornost, s tem razvija 

svoje sposobnosti.  

Nagrajevanje in ugodnosti 

Nagrajevanje in ugodnosti so pomembna sestavina zaposlitvenega odnosa. Za večino 

zaposlenih je plača glavni vzrok dela in poglaviten vir za preživetje. Severjeva (1999, 10) 

navaja, da je odnos med denarjem in delom tesno povezan v revnih družbah, kjer si lahko 

posameznik z njim priskrbi le osnovne življenjske dobrine. V razvitejšem svetu denar v 

primerjavi z delom nima tolikšne vrednosti. Iz tega lahko povzamemo, da ima denar različno 

vlogo za različne posameznike. Za zaposlene z nižjim življenjskim standardom ima plača 

močnejši motivacijski učinek kot pri zaposlenih z višjim življenjskim standardom, pri katerih 

so poleg plače pomembni še drugi motivacijski dejavniki. Poleg plače in denarnega 
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nagrajevanja na zaposlene vpliva tudi nematerialno nagrajevanje v obliki pohval in priznanj. S 

pohvalo in priznanjem posameznik zadovolji potrebo po potrditvi lastne vrednosti. 

Vodenje in organizacija dela 

Tavčar (2006, 362) meni, da je obvladovanje organizacije kot skupnosti interesov težavna 

naloga. Posamezniki so v svojih vrednotah, potrebah, željah in namerah zapleteni, tako je 

težko predvideti, kako se bodo obnašali. Vodilni lahko učinkovito obvladujejo delovanje 

organizacije le, če obvladujejo zaposlene, ki se vedno ravnajo v okviru svojih interesov. 

Možina (2002, 506) pravi, da je vodenje skupek naslednjih oblik moči: 

 zakonita moč, 

 moč nagrajevanja, 

 referenčna moč, 

 strokovna moč in 

 moč obveščenosti in obveščanja. 

Odnosi pri delu 

Počutje na delovnem mestu je vezano na ljudi okoli nas. Dobri odnosi na delovnem mestu 

vplivajo na dobro počutje zaposlenih, kar vpliva tudi na njihovo zadovoljstvo. Vodilni morajo 

spremljati odnose med zaposlenimi in paziti, da ne prihaja do sporov med njimi. Če pride do 

sporov na delovnem mestu, je pomembno, da jih vodilni dovolj zgodaj prepozna in omili 

(Mihalič 2008, 63). Posamezniki, ki svoje delo opravljajo nezainteresirano, običajno pri delu 

stagnirajo, okrog sebe pa ustvarjajo »ledeno« ozračje, ki ni za nikogar prijetno. Zaposleni, ki 

svoje delo opravljajo z navdušenjem in optimizmom, pa to prenašajo tudi na druge sodelavce 

v delovnem okolju. Pri odnosih na delovnem mestu je pomembno tudi medsebojno 

sodelovanje ter pripravljenost posameznikov, da s svojim znanjem in informacijami nudijo 

pomoč ostalim, manj izkušenim in veščim sodelavcem (Popovič in Zajc 2002, 101–102). 

Delovne razmere 

Delovne razmere sodijo med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

Pod delovnimi razmerami razumemo okolje, v katerem lahko zaposleni opravljajo delo z 

najmanjšim telesnim naporom, kjer so zaščiteni pred morebitnimi poškodbami in kjer je 

prisotnih čim manj motečih dejavnikov – hrup, vlaga, neustrezna svetloba, neustrezna 

temperatura ... Pomemben dejavnik, ki sodi v segment delovnih razmer, je tudi delovni čas, ki 

je eden izmed najpomembnejših dejavnikov zadovoljstva pri delu. Neustrezne delovne 

razmere lahko privedejo do negativnih posledic, kot so slabi medsebojni odnosi, odsotnost z 

delovnega mesta, zdravstvene težave ... (Tajnšek 2011). 



 

32 

Pomembno je, da povežemo motive organizacije z motivi zaposlenih. Predhodne raziskave, 

vezane na zadovoljstvo pri delu, so vedno našle pozitiven odnos med zadovoljstvom 

zaposlenih pri delu ter delovno uspešnostjo in prosocialnim vedenjem (oblika moralnega 

vedenja, ki vključuje družbeno zaželene oblike vedenja – deljenje z drugimi, pomoč, 

sodelovanje), ter negativen odnos med zadovoljstvom ter produktivnostjo in neproduktivnim 

vedenjem (Dormann in Zapf 2001). Zaposleni, ki zaznajo podporo organizacije, začutijo to 

kot skrb in spoštovanje. To jim pomeni, da je organizacija pripravljena nagraditi njihova 

prizadevanja in zagotoviti pomoč za učinkovito opravljanje delovnih nalog. Teorija socialne 

izmenjave je vedenjska teorija, ki predvideva, da ljudje oblikujejo svoje zaznave glede na 

svoja pričakovanja, socialna izmenjava pa bo nastopila, če so mišljenja, da pozitivni učinki 

prevladajo nad negativnimi učinki (Lorde, Greenidge in Devonish 2011, 350). Avtorji 

predpostavljajo, da zaradi norm vzajemnosti zaposleni, ki prejemajo znatno podporo 

organizacije, to povrnejo s pozitivnim odnosom in vedenjem do dela (Eisenberger, Fasolo in 

LaMastro 1990; Rhoades in Eisenberger 2002). 

V Sloveniji opravljana raziskava iz leta 1994 je ponudila spoznanja, da k zadovoljstvu pri 

delu prispevajo predvsem naslednji dejavniki (Svetlik 2002, 181): 

 lastno razporejanje delovnega časa, 

 nizek neposreden nadzor vodij, 

 ugodne fizične delovne razmere, 

 možnost izobraževanja ter uporabe pridobljenih veščin in znanj pri delu. 

Ostali dejavniki so tudi (Svetlik 2002, 181): 

 osebni dohodek in dodatki k plači, 

 možnost sodelovanja pri sprejemanju odločitev v organizaciji, 

 možnost za poškodbe in obolenja pri delu, 

 nesoglasja s sodelavci in 

 telesni napor. 

3.4 Teorije zadovoljstva pri delu 

Teorije delovnega zadovoljstva je obravnaval Lawer (1994, 84), ki meni, da zadovoljstvo z 

delom opisujejo teorija izpopolnjevanja, teorija razlik, dvofaktorska teorija ter teorija enakosti 

in/ali teorija razlik. 

3.4.1 Teorija izpopolnjevanja 

Teorija izpopolnjevanja temelji na mnenju, da je stopnja delovnega zadovoljstva odvisna od 

stopnje zadovoljstva potreb posameznega zaposlenega. Če je posameznik z določeno stvarjo 

zadovoljen, potem sklepamo, da ima ta stvar nanj pozitiven učinek. Slabost te teorije je v tem, 
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da ne upošteva, da so zaposleni različni in da ima vsak posameznik različne želje in 

pričakovanja (Lawer 1994, 84). 

3.4.2 Teorija razlik 

Teorijo razlik opredeljujejo trije različni pristopi, in sicer glede na (Lawer 1994, 84): 

 želje zaposlenih, 

 občutke zaposlenih in 

 pričakovanja zaposlenih. 

3.4.3 Herzbergova dvofaktorksa teorija 

Herzbergovo dvofaktorsko teorijo v povezavi z zadovoljstvom lahko povežemo na naslednji 

način: naloga higienikov je skrbeti, da ne pride do nezadovoljstva, naloga motivatorjev pa 

spodbujati k delu (Treven 1998, 117). 

3.4.4 Teorija enakosti 

Lawer (1994, 88) meni, da se teorija enakosti ukvarja z nejasnostmi med primerjanjem 

nezadovoljstva, ki je posledica prevelikih nagrad, in nezadovoljstva, ki nastane zaradi 

premajhnih nagrad. Ugotoviti poskuša, ali je te rezultate sploh mogoče primerjati. Teorija 

enakosti in teorija razlik sta si podobni, obe temeljita in poudarjata pomembnost občutenja 

prejemkov. Občutenje oziroma zaznavanje v teoriji enakosti predstavlja odnos med zaznanimi 

vložki in prejemki posameznika, ki jih primerja z zaznanimi vložki in prejemki posameznika, 

s katerim se primerja. Teorija razlik pa predstavlja zaznavanje želje posameznika po tem, 

kakšen naj bi bil vložek. Teoriji se razlikujeta v tem, da teorija razlik temelji na razlikah, 

teorija enakosti pa na razmerju (Lawer 1994, 94). 

3.4.5 Vrednostna teorija 

Vrednostna teorija zadovoljstva oziroma teorija divergence trdi, da je stopnja zadovoljstva na 

delovnem mestu odvisna od tega, kako posameznik ocenjuje razlike med tem, kar mu delovno 

mesto ponuja, in tem, kar sam pričakuje od delovnega mesta. Locke (1969) meni, da bodo 

zaposleni zadovoljni le, če delajo to, kar je skladno z njihovimi pričakovanji in vrednotami, to 

je razlika med želenimi in dejanskimi lastnostmi delovnega mesta. Posamezniki pa lastnosti 

vrednotijo različno; bolj kot so določene lastnosti za posameznika pomembne, večjo vlogo bo 

njihova zadovoljitev oziroma njihova količina igrala pri zadovoljstvu posameznika.  
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3.4.6 Teorija pravičnosti 

Roussel (1996) predstavlja mnenje J. Stacya Adamsa, ki meni, da se zaposleni na delovnem 

mestu primerjajo med seboj. Zaposleni primerjajo lastno delo z delom svojih sodelavcev in 

pri tem ugotavljajo svoj trenutni položaj in presojajo, ali je pošten ali ne. Če zaposleni občuti 

nepravičnost, se posledično pojavi nezadovoljstvo, napetost, ki stremi k spremembi danega 

stanja (Roussel 1996). Roussel (prav tam) meni, da k oceni pravičnosti poleg primerjave z 

drugimi prispevata tudi: 

 primerjava s samim seboj, kjer zaposleni primerjajo pretekle izkušnje na delovnem mestu 

s trenutnimi izkušnjami ter z željami in pričakovanji do delovnega mesta, ter 

 primerjava s podjetjem, kjer zaposleni upoštevajo in ocenjujejo odnos podjetja do njih ter 

ocenjujejo politiko podjetja.  

Pri teoriji pravičnosti je primerno opozoriti tudi tri temeljne dejavnike, in sicer (Treven 1998, 

125–126):  

 vložke – nanašajo se na to, kar zaposleni vlaga v svoje delo (svoja leta, izkušnje, veščine, 

izobrazbe, družbeni status), 

 prejemke – so tisti dejavniki, ki so jih zaposleni deležni kot rezultat opravljenega dela, ki 

so lahko pozitivni (plačilo, priznanja, koristi ...) ali negativni (slabe delovne razmere, 

monotonost in pritiski nadrejenih), 

 osebe za primerjavo – to so osebe, ki si jih zaposleni izbere bodisi v svojem podjetju 

bodisi v drugem podjetju in s katerimi se primerja. Zaposleni se lahko primerja s 

posamezno osebo ali pa s skupinami.  

Zaposleni, s katerimi ima organizacija dober in spoštljivi odnos, menijo, da ima podjetje do 

njih pravičen medosebni odnos. Če organizacija svojim zaposlenim zagotavlja vse potrebne 

informacije, povezane z njihovim delom, bodo zaposleni občutili tako imenovano 

informacijsko pravičnost. Če pa zaposleni prejme konkretne in iskrene informacije ter so te 

informacije namenjene točno tistemu zaposlenemu in ne skupini, bo ta zaposleni 

informacijsko pravičnost ocenil zelo visoko. Posledično se bo zaposlenemu povečala stopnja 

zadovoljstva z delom.  

Treven (1998, 126) meni, da zaposleni, kadar občutijo nepravičnost, to v skladu s teorijo 

pravičnosti skušajo zmanjšati na enega izmed spodaj navedenih načinov:  

 izkriviti želijo resničnost o svojih sposobnostih tako, da jih precenijo,  

 popačiti želijo resničnost o delu drugih tako, da bi bilo to videti manj pomembno, 

 za primerjavo izberejo drugega sodelavca, 

 svoje vložke v delo povečujejo, ko imajo občutek, da so bolje nagrajeni kot sodelavci, da 

bi s tem upravičili večje nagrade,  

 ko imajo občutek, da so manj nagrajeni kot sodelavci, zmanjšujejo svoj vložek v delo, da 

bi s tem utemeljili manjšo nagrado, 
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 odhajajo od delodajalcev.  

3.5 Modeli zadovoljstva pri delu 

V nadaljevanju bomo predstavili nekatere modele zadovoljstva pri delu, in sicer: 

 dinamični model zadovoljstva pri delu, 

 dispozicijski model zadovoljstva pri delu,  

 model procesiranja socialnih informacij, 

 komponenti model zadovoljstva pri delu,  

 model SiOK – Slovenska organizacijska klima in 

 model značilnosti delovnega mesta. 

3.5.1 Dinamični model zadovoljstva pri delu 

Prvi so koncept zadovoljstva pri delu objavili Bruggemann, Groskurth in Ulich (1975, po 

Unterrainer, Jeppesen in Jonsson 2013). Razvili so koncept, ki upošteva osebno doživljanje 

ter prizadevanje zaposlenega in njegovo delovno situacijo. Sestavljen je iz (prav tam): 

 primerjave med trenutno delovno situacijo in osebnimi težnjami zaposlenih (tu so v 

ospredju motivacijski dejavniki), 

 spremembe na ravni osebnih prizadevanj oziroma teženj po izboljšanju ali ohranitvi 

stanja (tu so v ospredju osebni smotri in cilji) ter 

 vedenja, usmerjenega v reševanje težav, ki se pojavijo na relaciji osebnih teženj in 

trenutne delovne situacije. 

Po modelu se lahko razvijejo štiri oblike zadovoljstva in dve obliki nezadovoljstva z delom.  

Pri težnji k ohranitvi obstoječega stanja se pojavijo tri oblike nezadovoljstva, to so (Bussing 

idr. 1999):  

 lažno oziroma izmišljeno zadovoljstvo pri delu je najbolj kritično, saj je dojemanje 

situacije moteno, 

 stalno ustaljeno nezadovoljstvo pri delu se pojavi takrat, ko se pojavijo težave in si 

zaposleni ne prizadevajo za njihovo reševanje, in  

 ustvarjalno oziroma spreminjajoče se nezadovoljstvo pri delu, pri katerem zaposleni 

skušajo rešiti težave. Zaposleni ne rešuje težav zaradi lastnega interesa, temveč zaradi 

zmanjšanja frustracij. Na to obliko močno vpliva motivacija zaposlenih.  

Pri jasnem oblikovanju zadovoljstva pri delu se pojavljata dve obliki zadovoljstva pri delu, in 

sicer (Bussing idr. 1999):  

 napredovalno – progresivno zadovoljstvo pri delu – zaposleni je zadovoljen in njegova 

osebna prizadevanja so velika, ter  
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 stabilizirano zadovoljstvo pri delu – zaposleni je pri delu zadovoljen in to želi tudi 

ohraniti. Povečanje osebnega prizadevanja pri delu ni pričakovano, saj je bolj vezano na 

zasebno življenje. 

V predstavljenem modelu se kot četrta spremenljivka uporablja nadzor, ki se obdeluje in meri 

z individualnim intervjujem. Bussing in sodelavci (1999) menijo, da nadzor nad delom 

oziroma nad določeno delovno situacijo vpliva na odnos zaposlenega do dela. Nadzor pa 

lahko negativno vpliva na zadovoljstvo pri delu, saj ima zelo velik psihološki vpliv na 

zaposlenega (Bussing idr. 1999).  

3.5.2 Dispozicijski model zadovoljstva pri delu 

Glede na odnos do dela poznamo v praksi dve skupini zaposlenih. V prvo skupino sodijo tisti 

zaposleni, ki so s svojim delom zadovoljni ne glede na to, kaj delajo, v drugo skupino pa 

spadajo tisti zaposleni, ki se vedno pritožujejo zaradi dela, ki ga opravljajo. Zaposleni, ki 

svoje delo radi opravljajo, bodo z veseljem opravljali tudi drugo delo ob drugem času, pa tudi 

če bo to delo povsem drugačno. Raziskave so dokazale, da zaposleni, ki so pozitivno 

usmerjeni in večino časa dobro razpoloženi, izražajo višjo stopnjo zadovoljstva kot zaposleni, 

ki so negativno naravnani. V povezavi s tem so raziskave pokazale povezavo med 

zadovoljstvom pri delu in genetskim zapisom (Greenberg in Baron 2002, 222). 

3.5.3 Model procesiranja socialnih informacij 

Model procesiranja socialnih informacij se osredotoča na medsebojne odnose oziroma vpliv 

sodelavcev na zaposlene. Iz tega izhaja, da morajo biti vodilni zelo pozorni na to, kaj govorijo 

pred svojimi zaposlenimi. Z nekaj dobro izbranimi pripombami lahko vodilni vplivajo na dvig 

zadovoljstva zaposlenih pri delu, v nasprotnem primeru pa se lahko stopnja zadovoljstva 

močno zniža. Model temelji na načinu, kako zaposleni vplivajo na zadovoljstvo svojih 

sodelavcev. Model procesiranja socialnih informacij lahko prikažemo z naslednjim primerom: 

če je za posameznega zaposlenega prvi dan v novi službi, je ta zaposleni zelo radoveden glede 

novega delovnega mesta, vendar hitro ugotovi, da njegovi sodelavci niso tako navdušeni nad 

delom, ki ga opravljajo. Vsi mu pravijo, da to delo »smrdi« in mu s časom zaupajo številne 

podrobnosti glede tega dela. Na osnovi tega se bo tudi njemu stopnja zadovoljstva močno 

znižala. Njegovo navdušenje se bo spremenilo v dolgočasje, njegov vodja, ki se mu je zdel 

nekoč prijeten, bo postal simbol sovraštva. V tem primeru se zadovoljstvo zaposlenega pri 

delu ne bo spremenilo zaradi dela ter odnosa do nadrejenih, ampak samo zaradi informacij, ki 

jih je zaposleni dobil od svojih sodelavcev (Greenberg in Baron 2002, 224). 
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3.5.4 Komponentni model zadovoljstva pri delu 

Navedeni model je teoretični model, ki se osredotoča na dejavnike delovnih situacij in 

ugotavlja, s katerimi dejavniki svojega dela so zaposleni najbolj zadovoljni. Z upoštevanjem 

posameznikovega zadovoljstva pri delu z določenim dejavnikom lahko ocenimo splošno 

zadovoljstvo z delom (George in Jones 2008, 88). Pri tem modelu je pomembno, da 

upoštevamo, da je vsak izmed nas različen. Tako je za nekoga en določen dejavnik 

pomembnejši od drugega in obratno.  

3.5.5 Model SiOK – Slovenska organizacijska klima 

Model SiOK – Slovenska organizacijska klima se je razvil leta 2001 na pobudo posameznih 

večjih slovenskih podjetij z namenom raziskovanja in spreminjanja organizacijske klime v 

slovenskih podjetjih. Model se je razvil pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (Biro 

Praxis 2012). Glavni namen projekta je povečanje zavedanja o vlogi organizacijske klime in v 

spoznanju postopkov njenega razvoja, hkrati pa usmerjanje k raziskovanju zadovoljstva 

zaposlenih pri delu. Načela delovanja so: primerljivost, periodičnost in količinskost 

(kvantitativnost). V zadnjem obdobju so bila v ta projekt vključena najuglednejša slovenska 

podjetja (več kot 100) ter tudi nekatera tuja podjetja (Biro Praxis 2012).  

3.5.6 Model značilnosti delovnega mesta 

Model značilnosti delovnega mesta, ki sta ga predlagala Hackman in Oldham (1980, 175), 

služi raziskovanju vpliva posameznih značilnosti delovnega mesta na rezultate dela, vključno 

z zadovoljstvom pri delu. V skladu z modelom naj bi bila zahtevna in vsebinsko bogata 

delovna mesta povezana z visoko stopnjo zadovoljstva pri delu, motivacijo in delovnim 

uspehom. Avtorja predpostavljata, da na tri psihološka stanja (doživljanje smiselnosti na 

delovnem mestu, doživljanje odgovornosti do rezultatov dela na delovnem mestu in znanje, 

pridobljeno iz dejanskih rezultatov delovnih dejavnosti) vpliva pet temeljnih značilnosti 

delovnega mesta (raznolikost veščin, identifikacija z nalogo, korist naloge, neodvisnost in 

povratna informacija). Hkrati predvidevata, da lahko teh pet glavnih značilnosti dela združimo 

v skupni indeks motivacijskega potenciala, ki kaže skupni potencial vpliva dela na čustva in 

vedenje posameznika. 

3.6 Posledice zadovoljstva zaposlenih 

Posameznik, ki je s svojim delom zadovoljen, se lahko sam motivira in stremi k večjim in 

zahtevnejšim nalogam in izzivom, da bi se izkazal in si pridobil znanje ter izkušnje za 

napredovanje.  
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Uspešno karierno pot si lahko posameznik gradi le, če ima dovolj znanja in izkušenj, je 

samoiniciativen pri delu, zanesljiv in natančen, se želi dodatno izobraževati, je pripravljen 

sprejeti odgovornost in si želi zagotoviti višji dohodek in večji vpliv (Merkač Skok 2005, 

151). 

Posameznik, ki je zadovoljen z delom in delovnim mestom, prihaja na delo poln energije, dela 

napake brez strahu in mu je na delovnem mestu prijetno, laže se osredotoči na delo ter nima v 

glavi samo poročil in sestankov (Templar 2009, 58–59). 

Če zaposleni na svojem delovnem mestu niso zadovoljni, lahko to privede do neprijetnih 

posledic, kot so prekinitev delovnega razmerja zaposlenega, izostanki z dela (absentizem), 

zamude ob prihodu na delovno mesto, tatvine, manjša dejavnost pri delu in celo nasilje. Prav 

tako se pojavljajo skupne zahteve, nasprotovanja in stavke (Svetlik 2009, 347).  

Med posledice nezadovoljstva na delovnem mestu sodi tudi izgorevanje. Na žalost pa tudi v 

sodobni družbi pojav izgorelosti na delovnem mestu še vedno povezujejo z individualnimi 

težavami posameznika (Pehnec 2005, 56; Mihalič 2006, 310–312). 

Raziskovalca, ki sta proučevala in iskala razloge za izgorevanje na delovnem mestu (Maslach 

in Leiter 2002), menita, da so vzroki za izgorevanje na delovnem mestu naslednji (Pehnec 

2005, 56): 

 prevelika količina dela, 

 premalo nadzora, 

 pomanjkljivo nagrajevanje, 

 ni povezanosti med sodelavci, 

 primanjkuje poštenost,  

 ni skupnih vrednot. 

Med posledice nezadovoljstva na delovnem mestu uvrščamo tudi dolgoročno izpostavljanje 

stresu, ki negativno vpliva na posameznika. Stres lahko opredelimo kot motnjo, ki vpliva na 

počutje človeka (duševno in telesno), pojavi pa se, ko od organizma zahtevamo, da dela v 

nasprotju s svojimi zmožnostmi (preko sebe). Najpogostejši znake stresa, ki ga zaposleni 

doživljajo na delovnem mestu, so (Powell in Gostinčar Cerar 1997, 40–41; Mihalič 2006, 

308): 

 napadi panike (hitrejši utrip srca, omotica, potenje, občutek padca v nezavest), 

 hiperventilacija (tesnoba v prsih, primanjkovanje svežega zraka, občutek zadušitve), 

 obsesivno vedenje, 

 strahovi, fobije in depresija, 

 razdražljivost in jeza, 

 kronična utrujenost in nespečnost, 

 negativna samopodoba, 
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 glavobol in migrena ter sindrom razdražljivega črevesja. 

Stresa pa ne moremo vedno obravnavati kot nekaj negativnega. Blag stres deluje 

konstruktivno, poveča delovni zanos, spodbuja ustvarjalnost in delavnost.  

3.7 Merjenje oziroma ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih z delom 

Mihaličeva (2008, 121) meni, da z merjenjem zadovoljstva pri delu zaposlenih pridemo do 

informacije o trenutnem stanju v organizaciji, kar vodilnim omogoča pridobiti odločilne 

povratne informacije o tem, na katerih področjih v organizaciji so potrebne spremembe, kaj na 

zaposlene deluje negativno ter kakšno je počutje v organizaciji.  

K povečanju zadovoljstva zaposlenega pri delu je treba pristopiti premišljeno in celostno. Na 

podlagi navedenega lahko zadovoljstvo analiziramo, načrtujemo, usmerjamo, ohranjamo in 

izboljšujemo. S pomočjo merjenja zadovoljstva zaposlenih pridobimo sredstvo za povečanje 

organizacijske uspešnosti in učinkovitosti, hkrati pa s povečanjem zadovoljstva naredimo 

ogromno za zaposlene – ustvarimo prijaznejšo organizacijo, kar se obrestuje tudi v 

intenzivnejši rasti in razvoju, krepitvi intelektualnega in finančnega kapitala ter večji stopnji 

konkurence (Mihalič 2008, 90–104). 

Na zadovoljstvo z delom posameznika vplivajo različni dejavniki (Čizmić in Kondič 2003): 

 osebne lastnosti posameznika – spol, starost, rasa, nacionalnost in 

 dejavniki znotraj organizacije – narava dela, delovni pogoji, plačilo za opravljeno delo, 

odnosi s sodelavci. 

Paziti moramo pri uporabi dejavnikov, predvsem materialnih (denar in druge materialne 

dobrine), saj se na eni strani težnja po teh potrebah zvišuje, na drugi strani pa se zadovoljstvo 

z delom med zaposlenimi zmanjšuje (Kafol 1999, 28). 

Z merjenjem zadovoljstva pridobi organizacija osnove za lažje upravljanje zadovoljstva. S 

periodičnim preverjanjem lahko vodstvo spremlja razvoj oziroma spremembe, ki so posledica 

opravljenih dejavnosti. Vodstvo s pomočjo povratne informacije ugotovi, kje je treba še kaj 

postoriti, spremeniti, kje bo moralo vložiti več truda, kakšno je vsesplošno stanje. Pomembno 

je, da organizacija meri zadovoljstvo z delom, saj le tako lahko dobi povratno informacijo, 

torej ugotovi, kje so njene šibke točke in jih izboljša, po potrebi spremeni (Mihalič 2008, 90). 

Merjenje zadovoljstva zaposlenih zagotavlja uspešnost organizacije, spodbuja ugodno okolje, 

neguje odnos med zaposlenim in organizacijo (Gupta 2014). 

K povečanju delovnega zadovoljstva moramo pristopiti načrtno in celostno, zadovoljstvo 

moramo analizirati, načrtovati, usmerjati, ohranjati in izboljševati. Z merjenjem imamo 
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možnost, da izboljšamo trenutno stanje zadovoljstva in s tem pridobimo pomembno sredstvo 

za povečanje uspešnosti in učinkovitosti organizacije (Mihalič 2008, 90–104). 

Zadovoljstvo lahko merimo s pomočjo različnih metod merjenja. Mihaličeva (2008) navaja, 

da je anketni vprašalnik s podrobnim opisom dejavnikov pomemben instrument merjenja 

zadovoljstva. Meni, da je priporočljivo meriti zadovoljstvo najmanj enkrat na leto oziroma 

pred in med uvajanjem velikih sprememb v organizaciji in po njih. Skočirjeva (2001, 1099) 

meni, da je najboljši pristop merjenja zadovoljstva kombinacija vprašalnika in intervjuja, saj 

je na ta način moč kombinirati kvantitativne podatke iz vprašalnika in kvalitativne podatke iz 

intervjuja. S pomočjo intervjuja lahko pridemo do podrobnejših podatkov, ki nam dajejo 

jasnejšo sliko, tako lahko predpostavke s pomočjo vprašalnika potrdimo oziroma zavrnemo. 

Vodilni so tisti, ki morajo slediti spremembam v zadovoljstvu z delom. Nezadovoljstvo enega 

posameznika lahko preraste v nezadovoljstvo celotnega kolektiva, kar se lahko odraža kot 

delovni neuspeh. Stalno spremljanje oziroma merjenje zadovoljstva z delom nam omogoča, 

da se izognemo danemu položaju (Skočir 2001). 

Skozi zgodovino so se izoblikovale različne metode merjenja delovnega zadovoljstva. Prva 

merjenja so bila usmerjenja v celostno merjenje zadovoljstva. Iz tega časa so nam poznane 

naslednje metode: »Job in General Scale« – JIG avtorjev Smith, Gibson in Following iz leta 

1989, »Michigan Organizational Assessment Questionnaire Subscale« avtorjev Cammann, 

Fichman, Jenkins, in Klesh iz leta 1979 in »Face Scale« avtorja Kunin iz leta 1955. V 

kasnejšem obdobju so raziskovalci stremeli k dimenzionalnemu merjenju oziroma merjenju 

dejstev. Razvili so metode »Job Descriptive Index« –  JDI avtorjev Smith, Kendall in Hulin iz 

leta 1969, »Minnesota Satisfaction Questionnaire« – MSQ avtorjev Weiss, Dawis, England in 

Lofquist iz leta 1967 in »Job Satisfaction Survey« – JSS. Navedene metode uživajo visoko 

stopnjo kredibilnosti in zanesljivosti ter so podlaga za razvoj novih metod. Najbolj 

uporabljeni sta JDI in MSQ metodi (Spector 1997). 

Skočir (2001, 199) navaja, da se lahko pri merjenju zadovoljstva odločimo za različne 

pristope, in sicer: 

 strukturni vprašalnik, 

 intervju in  

 kombinacija intervjuja in vprašalnika. 

Strukturni vprašalnik je običajno sestavljen iz vnaprej pripravljenih vprašanj, na katera 

zaposleni odgovarja. Lahko je odprtega ali zaprtega tipa, lahko je standardiziran ali pa posebej 

prilagojen za izbrano organizacijo. Prednost vprašalnika je v tem, da podatke pridobimo hitro, 

so med seboj primerljivi, anketirancem pa je zagotovljena anonimnost. 

Intervju v primerjavi s strukturiranim vprašalnikom zahteva več časa za izvedbo in je dražji. 

Poznamo več vrst intervjuja, najbolj uporabljen pa je individualni intervju. 
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Kombinacija intervjuja in vprašalnika je najbolj primeren način merjenja zadovoljstva, saj 

združuje kvantitativne podatke iz vprašalnika in kvalitativne podatke iz intervjuja. 

Avtorji Noe in drugi (1994) opredeljujejo tri tehtne vidike zadovoljstva: 

 vrednost – zavestne ali podzavestne želje posameznika, 

 pomembnost – pomen, ki ga posameznik pripisuje posameznim vrednostim, in 

 zaznavanje – primerjava med trenutnimi potrebami in vrednotami. 

Zadovoljstvo posameznika pri delu lahko proučujemo na dva načina (Treven 1998, 132–133): 

 ugotavljamo njegovo zadovoljstvo pri delu kot celoto in 

 ugotavljamo njegovo zadovoljstvo na določenem področju dela (s plačo, z delovnim 

okoljem, z delovnim mestom …). 

Tavčar (2004, 49) meni, da je raziskovanje delovnega zadovoljstva proces, ki zahteva 

večdimenzionalen pristop. Pri odločanju o načina merjenja zadovoljstva pa so ključni nazorna 

opredelitev problema, jasno zastavljen cilj in kaj želimo z merjenjem doseči.  

Judge in drugi (2002, 26) menijo, da se je treba pri raziskovanju delovnega zadovoljstva 

osredotočiti na to, kaj menijo ljudje o svojem delu, na medsebojne odnose ter na vpliv 

vodilnih. Mnoga raziskovanja so pokazala, da se v delovnem zadovoljstvu prepletajo tako 

kognitivne kot emocionalne komponente. 

Vprašalniki, ki se običajno uporabljajo za raziskave in merjenje delovne motivacije, so 

naslednji (Janža, Kodba Čeh in Vrečič 2013, 7–34): 

 Lestvica delovnih motivov (Pogačnik 1997 in 2003), 

 Diagnostični pregled zadovoljstva – angl. »The Job Diagnostic Survey« – JDS (Hackman 

in Oldham 1974), 

 Minesotski vprašalnik – angl. »Minnesota Importance Questionnaire« – MIQ (Gay idr. 

1971), 

 Miner Sentence Completion Scale – MSCS (Miner 1978), 

 Motivational Sources Inventory – MSI (Barbuto in Scholl 1998), 

 Work Motivation Scale – WMS (Shouksmith 1989), 

 Motivation at Work Scale – MAWS (Gagné idr. 2010) in 

 The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (Tremblay idr. 2009). 

Janža, Kodba Čeh in Vrečič (2013) so ugotovili, da se pri nas uporablja le lestvica delovnih 

motivov, ostali vprašalniki niso prevedeni v slovenski jeziki. S pomočjo vprašalnikov o 

delovnem zadovoljstvu vodstvo organizacije pridobi pomembne informacije o stanju in 

stopnji zadovoljstva zaposlenih. S pomočjo teh informacij lahko v organizaciji načrtujejo, 

ohranjajo in izboljšujejo stanje zadovoljstva skozi različne dejavnike. 
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Ko govorimo o zadovoljstvu zaposlenih, se srečamo tudi s pojmom nezadovoljstvo zaposlenih 

oziroma z odsotnostjo zadovoljstva.  

Odsotnost zadovoljstva 

Z odsotnost zadovoljstva se npr. srečamo pri plačilu, prejemanju nezadostne količine 

informacij, slabem sistemu nagrajevanja in v premajhnem številu pohval nadarjenih. 

Odsotnost zadovoljstva vpliva na odnos zaposlenih do dela, na njihovo prisotnost oziroma 

odsotnost na delovnem mestu, odhajanju iz organizacije (Treven 1998, 131). 

Ko posamezniki za delo niso motivirani, je to mogoče prepoznati tudi, ko o tem ne želijo 

govoriti. Nadrejeni lahko nezadovoljstvo in nemotiviranost za delo svojih zaposlenih 

ugotavlja skozi njihovo vedenje. 

Tavčar (2005) izpostavlja pomembnost ugotavljanja vzrokov odsotnosti zadovoljstva, kot ga 

ugotavlja organizacija. Keenan (1996, 6) navaja, da lahko odsotnost zadovoljstva zaposlenih 

vodilni ugotovijo skozi ravnanja oziroma obnašanja svojih zaposlenih, in sicer: 

 ne vnašajo dodatnega truda, ko je ta potreben, 

 obotavljajo se, da bi prostovoljno opravili dodatno delo, 

 podaljšujejo čas za kosilo, 

 dela ne opravijo pravočasno, 

 ne dosegajo zastavljenih norm, 

 pritožujejo se za nepomembne zadeve, 

 ko se pojavi napaka, krivijo sodelavce.  

Robbins (2010, 76) navaja štiri načine, preko katerih lahko zaposleni kažejo nezadovoljstvo z 

delom: 

 izhod – prekinitev delovnega razmerja, zamenjava delodajalca,  

 mnenje – zaposleni se trudi za izboljšanje delovnih razmer, z nadrejenimi odkrito govori 

o težavah in predlaga rešitve,  

 lojalnost – zaposleni pasivno, vendar optimistično čaka na izboljšanje stanja tako, da 

zagovarja in zavzema stališča organizacije ter zaupa v zdrave odločitve vodstva, 

 zanemarjenje – zaposleni ne izključuje možnosti, da se bo stanje poslabšalo, kar se odraža 

skozi odsotnost, izostanek pri delu, zamujanje na delo, v manjšemu prizadevanju za delo, 

večanju števila napak.  
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4 NAGRAJEVANJE 

Pošteno plačilo za opravljeno delo je tisto, kar vsak od nas pričakuje in je tudi osnova za 

uspešno delovanje organizacije. Šele ko je plačilo za opravljeno delo zadostno in nam 

omogoča spodoben življenjski slog, se lahko osredotočimo na motivacijo. Bistvo motivacije 

je dati posamezniku tisto, kar si želi. Vodstvo mora vedeti, kaj njegovi zaposleni hočejo 

oziroma potrebujejo, ne sme zaupati samo v svoja prepričanja in domneve.  

Vsaka organizacija potrebuje svoj sistem nagrajevanja, pri tem je pomembno imeti vedno v 

mislih, kaj si organizacija želi, kateri so njeni cilji, strategije. Postaviti je treba jasne cilje in 

merila uspešnosti organizacije, na osnovi katerih se oblikujejo cilji posameznika. Pomembno 

je jasno določiti, kdo koga nagrajuje.  

Nagrajevanje je skupek nagrad, ki so v določenem razmerju povezane v sistem. Vodilni vidijo 

nagrade predvsem kot denarno obliko nagrajevanja, zaposleni vidijo v nagradi plačilo za 

opravljeno delo, torej gledajo nanje z ožjega vidika. Nagrade lahko opredelimo kot denarno, 

nedenarno in psihološko plačilo, ki ga organizacija nudi zaposlenemu za njegovo delo 

(Bratton in Gold 2008, 360). 

De Gieter in Hofmans (2015) sta v okviru svoje raziskave predpostavila, da ima zadovoljstvo 

z nagradami enak učinek na vedenje in na odnos vsakega zaposlenega in domnevala, da 

obstajajo posamezne razlike v učinkih (zadovoljstva) finančnih, materialnih in psiholoških 

nagrad na namere prometa in opravljanje nalog. Avtorja menita, da je nerazumno domnevati, 

da imajo vse oblike nagrade enak učinek na vse zaposlene. 

4.1 Oblike nagrajevanja 

Nagrade, ki jih organizacije nudijo, njihov obseg in način podeljevanja, sestavljajo sistem 

nagrajevanja. S pomočjo ustreznega sistema nagrajevanja je mogoče vplivati na vedenje in 

delo, h kateremu stremimo. Nagrajevanje zaposlenih ima poglavitno vlogo pri organizaciji 

dela in je zelo pomembno tako za zaposlene kot tudi za delodajalce. Sistem nagrajevanja mora 

biti zastavljen tako, da zadovoljuje obe strani, zaposlenega na eni in delodajalca na drugi 

strani. Delodajalci gledajo na nagrajevanje predvsem skozi stroške, medtem ko zaposleni 

vidijo v tem bistveno več (Lipičnik 1998). 

Nagrajevanje ima dva ključni vlogi. V prvi vrsti naj bi neposredno motiviralo zaposlene, da bi 

svoje delo opravili čim bolje, v drugi vrsti pa naj bi posredno pripomoglo k povečanju 

občutka pravičnosti, da so zaposleni za svoje delo ustrezno nagrajeni. Dober sistem 

nagrajevanja stremi k zagotavljanju uresničevanja danih obljub in uresničevanju pričakovanj 

zaposlenih. Na podlagi tako oblikovanega sistema nagrajevanja lahko v organizaciji ohranijo 

visoko raven motivacije zaposlenih (Lipičnik 1998). 
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Lipičnik (1998, 194) pravi, da sistem nagrajevanja običajno pomeni uravnano politiko in 

prakso določene organizacije, da bi svoje zaposlene nagradila glede na njihov prispevek, 

zmožnosti in pristojnosti ter tudi glede na njihovo tržno ceno. Organizacije izoblikujejo svoje 

sisteme nagrajevanja v okviru svoje filozofije nagrad, strategije ter politike.  

4.2 Vrste nagrad 

Večina avtorjev loči med notranjimi in zunanjimi nagradami, nadalje se zunanje delijo na 

finančne in nefinančne. 

Zunanje nagrade so tiste, ki izhajajo iz samega sistema in je management oziroma lastnik tisti, 

ki jih uravnava. S kontrolo in nadzorom management nadzoruje, da je delo opravljeno in da so 

upoštevani postopki dela. Med to vrsto nagrad uvrščamo finančne nagrade (plača, dodatki, 

provizije, ugodnosti in denarne nagrade) in podporo vodstva, medsebojne odnose, pohvale, 

ugled (Thomas 2002, 6). Zunanje oblike nagrajevanja so bile zelo pogosto uporabljene v 

preteklosti, saj vodilnim v zaposlenih ni bilo treba vzbujati strasti do dela, pripadnosti 

organizaciji. Z razvojem dela so vedno večji pomen dobile notranje nagrade, ki izhajajo iz 

dela samega in so posledica dobro opravljenih nalog. Glavna vzmet notranjih nagrad je 

občutek notranjega zadovoljstva. V današnji družbi se tako prepletajo klasične zunanje 

nagrade in vedno bolj pomembne notranje oblike nagrajevanja (Thomas 2002, 7).  

Motivacijski dejavniki so pomemben dejavnik organizacije; od zaposlenih se pričakuje, da so 

bolj kot v preteklosti samoiniciativni, samostojni in predani svojemu delu, prevzeti morajo 

odgovornost za opravljeno delo. Od delodajalca pa se pričakuje, da skrbi za svoje zaposlene, 

saj si ne more privoščiti njihovega odhoda ter stroškov, ki nastanejo ob taki situaciji. Notranje 

nagrajevanje je tisto, ki lahko naredi razliko (Thomas 2002, 7). 

Materialna oziroma finančna nadomestila so namenjena zagotavljanju in izboljšanju 

materialnega položaja posameznika (plača, regres, stimulacije, honorarji ...). 

Razlikujemo dve glavni skupini materialnih nadomestil (Poslovniforum.hr b. l.): 

 neposredna nadomestila – plačila, ki jih posameznik prejme v denarni obliki in se 

nanašajo na neposredne nagrade za opravljeno delo, in  

 posredna nadomestila – pripomorejo k povečanju materialnega standarda zaposlenega, ne 

dobi jih pri plači, niti v denarni obliki, ter so neodvisna od delovnega učinka in 

uspešnosti.  

V sodobni družbi se je sistem materialne oblike nagrajevanja spremenil. Plača zaposlenega je 

lahko sestavljenega iz fiksnega dela plače, provizije in bonusov. Navedena oblika 

nagrajevanja zaposlene neposredno motivira, saj se posameznik zaveda, da je njegov dohodek 

odvisen od njegovih doseženih rezultatov, kar mu omogoča stabilnost v zaslužkih (Merkač 

Skok 2005, 195). 
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S pomočjo finančne nagrade lahko posameznik poteši svoje potrebe od osnovnih bioloških do 

različnih kulturnih, od primarnih do sekundarnih, tako je ta oblika nagrajevanja eden izmed 

ključnih dejavnikov motiviranja. Glede na navedeno lahko rečemo, da denar deluje kot 

osnovno motivacijsko sredstvo. Posameznik želi za svoje delo prejeti ustrezno plačilo (denar), 

hkrati pa želi zadovoljiti tudi svoje preostale potrebe. Materialna motivacija je spodbudna 

toliko časa, dokler ni stalna in obvezna, sicer jo zaposleni razumejo kot samoumevno 

(Topovšek 2006). 

Finančne nagrade pa ne delujejo vselej pozitivno. Razlogi za to so lahko naslednji (Gruban 

2006):  

 če niso nagrajeni, zaposleni to občutijo kot kazen; 

 zaposleni so prisiljeni k tekmovanju, da si prislužijo nagrado, kar lahko povzroči, da 

svoje kolege sprejmejo kot tekmece, to pa vodi v slabe medsebojne odnose na delovnem 

mestu; sistem za ugotavljanje delovne uspešnosti, ki je usmerjen v posameznikove 

dosežke, neugodno vpliva na kakovost in je v nasprotju z idejo skupine/kolektiva; tisti 

posamezniki, ki nagrade ne dobijo, lahko dobijo občutek manjvrednosti; 

 z nagrado lahko pride do zanemarjenja vzroka težav in razloge zanje; 

 z nagradami lahko uničimo ustvarjalnost; posameznik se osredotoči na nagrado ne glede 

na vse in pri tem lahko ravna neetično, predvidljivo, pri tem pa pozabi na zastavljeni cilj; 

 z nagradami se podcenjuje zanimanje za posameznika, ki stremi k doseganju odličnosti 

pri delu; nanj ne more vplivati nobena umetna spodbuda in preseči motivatorja višje 

ravni. Ko je cilj posameznika doseganje odličnosti pri delu, ne more nobena umetna 

spodbuda prekositi tega motivatorja. 
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5 RAZISKAVA V IZBRANI ORGANIZACIJI 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo predstavili potek in ugotovitve raziskave v 

izbrani organizaciji.  

5.1 Vzorec in način zbiranja podatkov 

V nadaljevanju je na kratko predstavljena izbrana organizacija in način pridobitve podatkov 

za opravljeno raziskavo. 

Izbrana organizacija 

Izbrana organizacija deluje na področju avtomobilske in industrijske tehnologije. S svojim 

znanjem, strokovnostjo, inovativnostjo in odličnostjo ter s pomočjo vseh zaposlenih ustvarja 

uspešno organizacijo, ki prispeva k razvoju okolja, v katerem deluje. Organizacija razvija in 

proizvaja inovativne rešitve za zdravo in varno okolje, ki se prodajajo tako v Evropi kot izven 

nje. Obravnavana organizacija šteje več kot 1.800 zaposlenih, med njimi delavce v Sloveniji 

in v drugih mednarodnih podružnicah. Njena vizija je postati vodilni evropski in svetovni 

ponudnik avtomobilskih in industrijskih tehnologij (povzeto po spletni strani izbrane 

organizacije). 

Pri raziskavi smo se osredotočili na eno izmed organizacijskih poslovnih enot s sedežem v 

Sloveniji in z 251 zaposlenimi. V raziskavo je bilo vključenih 60 naključno izbranih 

zaposlenih (moških in žensk), ki zasedajo različna delovna mesta. Pred začetkom raziskave 

smo anketirance seznanili z namenom raziskave, jim zagotovili anonimnost podatkov ter 

njihovo uporabo izključno v raziskovalne namene. Po začetni predstavitvi raziskave smo 

udeležencem posredovali vprašalnik v fizični in elektronski obliki. Natisnjeni vprašalnik je bil 

dostopen na sedežu kadrovske službe izbrane organizacije, elektronsko različico vprašalnika 

pa smo preko elektronske pošte posredovali na naslove. Naključno izbiro anketirancev smo 

zagotovili tako, da je bila vsakemu zaposlenemu dodeljena zaporedna številka. Številke smo 

zapisali na kartonček, ki smo ga nato položili v skrinjico, iz katere smo izvlekli 60 naključno 

izbranih številk. Da ne bi preveč posegali v potek delovnih nalog oseb, vključenih v 

raziskavo, saj smo domnevali, da bo večina vprašalnih izpolnilo anketo v okviru delovnega 

časa, smo omejili obseg vprašalnika, kar ni vplivalo na kakovost in izčrpnost dobljenih 

odgovorov.  

Opis instrumenta  

Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa ter vprašanje ranžirnega in odprtega 

tipa. Sestavljen je bil na osnovi strokovne literature in izkušenj raziskovalcev v preteklih 

http://si.hidria.com/si/industrijske-tehnologije/
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raziskavah. Obseg vprašalnika je bil omejen na primeren čas izpolnjevanja, saj smo 

predpostavljali, da bo večina anketirancev vprašalnik izpolnjevala v okviru delovnega časa.  

Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov; prva dva sta vsebinske narave, tretji pa je namenjen 

pridobitvi demografskih podatkov anketirancev. Vprašanja iz vsebinskega dela se nanašajo na 

raziskovalno tematiko in omogočajo pridobitev ustreznih podatkov za preverjanje 

postavljenih hipotez. 

Vprašalnik je bil prvotno preizkušen na izbranem vzorcu posameznikov (znancev) z različno 

stopnjo izobrazbe, da bi preverili njegovo razumljivost. Zanesljivost je bila preverjena s 

Cronbachovim koeficientom. Na osnovi povratne informacije o jasnosti, nedvoumnosti in 

razumljivosti vprašanj smo vprašalnik ustrezno popravili oziroma dopolnili, da bi bili dobljeni 

podatki čim bolj realni. Preverjen in popravljen vprašalnik je bil posredovan izbrani 

organizaciji. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen na osnovi že opravljenih raziskav na področju enake 

vsebine. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov; prvi je bil namenjen zadovoljstvu 

zaposlenih, drugi njihovi motivaciji, tretji del pa pridobivanju demografskih podatkov 

anketirancev. Vseboval je vprašanja odprtega, zaprtega in ranžirnega tipa. Prvo vprašanje je 

bilo zaprtega tipa in se je nanašalo na zadovoljstvo zaposlenih v izbrani organizaciji. 

Obsegalo je bilo 13 trditev – dejavnikov zadovoljstva, ki so jih morali anketiranci ovrednotiti 

z eno izmed predlaganih osen / možnosti, in sicer: 1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 

– delno zadovoljen, 4 – zadovoljen in 5 – zelo zadovoljen. Drugo vprašanje je bilo namenjeno 

motivaciji in je bilo prav tako zaprtega tipa. Oblikovano je bilo na osnovi Lestvice delovnih 

motivov Vida Pogačnika (Pogačnik 1997). Anketiranci so tako imeli priložnost izraziti svojo 

stopnjo strinjanja s postavljenimi 14 trditvami – motivacijskimi dejavniki, izbirali so lahko 

med 1 – sploh ne motivira, 2 – ne motivira, 3 – srednje motivira, 4 – motivira in 5 – zelo 

motivira. Tretje vprašanje se je prat tako nanašalo na motivacijo in je bilo ranžirnega tipa. 

Anketirance smo prosili, da šest motivacijskih dejavnikov razvrstijo glede na pomen, ki jim 

ga pripisujejo, pri čemer 1 pomeni najmanj pomembnem motivacijski dejavnik, 6 pa najbolj 

pomemben motivacijski dejavnik. Zadnji sklop vprašanj je bil namenjen pridobitvi 

demografskih podatkov o anketirancih, in sicer spolu, starosti, dokončani stopnji izobrazbe, 

številu let zaposlitve v organizaciji, statusu zaposlitve in vrsti delovnega mesta. 

Raziskava 

Raziskava je bila opravljena v letu 2017. V raziskavo so bili zajeti vsi zaposleni v organizaciji 

v eni izmed poslovnih enot v Sloveniji. Anketni vprašalnik je kadrovska služba izbrane 

organizacije posredovala 60 naključno izbranim zaposlenim po elektronski pošti oziroma so 

zaposleni imeli možnost anketni vprašalnik prevzeti neposredno v kadrovski službi 
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organizacije. Za zbiranje vprašalnikov je bila v kadrovsko službo organizacije postavljena 

skrinjica z režo. 

Razdeljenih je bilo 60 anketnih vprašalnikov; do datuma zaključka raziskave je bilo vrnjenih 

53 izpolnjenih vprašalnikov oziroma 83,3 % vseh razdeljenih vprašalnikov. Flere (2000, 128) 

navaja pričakovano odzivnost med 20 % in 40 %, posledično smo pričakovali manjšo 

udeležbo v raziskavi, a je končno število vrnjenih vprašalnikov bistveno preseglo to mejo.  

Za izvedbo takega anketiranja smo se odločili zato, da bi v kratkem časovnem obdobju in z 

nizkimi stroški zajeli večje število anketirancev. Literatura (Jansen, Corley in Jansen 2007, 3) 

navaja, da je odzivnost pri internetnih anketah višja kot pri pisnih oblikah, saj je spletni 

anketni vprašalnik konstantno in povsod dostopen.  

Iz preglednice 1 je razvidno, da je v vzorec raziskave zajetih 53 zaposlenih izbrane 

organizacije, od tega 28 moških (52,8 %) in 25 žensk (47,2 %). 

Preglednica 1: Struktura anketirancev glede na spol 

 Frekvenca Delež Veljaven delež Kumulativen delež 

Velja Moški 28 52,8 52,8 52,8 

Ženski 25 47,2 47,2 100,0 

Skupaj 53 100,0 100,0  

 

Preglednica 2 kaže starostno strukturo vključenih v raziskavo – največ anketirancev, to je 

35,8 %, je starih med 41 in 50 let, 30,2 % je starih med 31 in 40 let, 17 % udeležencev 

raziskave sodi v starostno skupino 51 let in več, preostalih 17 % anketirancev pa je starih do 

30 let.  

Preglednica 2: Struktura anketirancev glede na starost 

 Frekvenca Delež 
Veljaven 

delež 

Kumulativen 

delež 

Velja do 30 let 9 17,0 17,0 17,0 

od 31 do 40 let 16 30,2 30,2 47,2 

od 41 do 50 let 19 35,8 35,8 83,0 

od 51 let ali več 9 17,0 17,0  

Skupaj 53 100,0 100,0 100,0 

 

Da bi bila nadaljnja obdelava podatkov bolj pregledna, smo demografski podatek 

»Dokončana stopnja izobrazbe« kodirali v dve spremenljivki – Osnovna šola ali manj, 

Poklicna šola in Srednja šola smo združili v spremenljivko »Srednja šola ali manj«, Višja 

šola in Visoka šola ali več pa v spremenljivko »Višja šola ali več«. Pridobljeni podatki v 

preglednici 3 kažejo, da je večina zaposlenih dokončala srednjo šolo ali manj (54,7 %), višjo 

stopnjo izobrazbe ali več pa ima 45,3 % anketirancev. 
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Preglednica 3: Struktura anketirancev glede na stopnjo dokončane izobrazbe 

 Frekvenca Delež 
Veljaven 

delež 

Kumulativen 

delež 

Velja Osnovna šola ali manj 6 11,3 11,3 11,3 

Poklicna šola 9 17,0 17,0 28,3 

Srednja šola 14 26,4 26,4 54,7 

Višja šola 10 18,9 18,9 73,6 

Visoka šola ali več 14 26,4 26,4  

Skupaj 53 100,0 100,0 100,0 

 

Pod »Status zaposlitve« razumemo obliko delovnega razmerja, sklenjenega med vključenimi 

v raziskavo in obravnavano organizacijo. Od 53 oseb jih je 47 (88,7 %) takih, ki imajo 

zaposlitev za nedoločen čas, in 6 (11,3 %) takih, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za 

določen čas.  

Preglednica 4: Struktura anketirancev glede na status zaposlitve 

 Frekvenca Delež 
Veljaven 

delež 

Kumulativen 

delež 

Velja Zaposlitev za določen čas 6 11,3 11,3 11,3 

Zaposlitev za nedoločen čas 47 88,7 88,7  

Skupaj 53 100,0 100,0 100,0 

 

Zadnji obravnavani demografski podatek se nanaša na delovno mesto, ki ga posameznik 

zaseda v organizaciji. Anketno vprašanje odprtega tipa je tako terjalo, da anketiranci sami 

navedejo delovno mesto, ki ga zasedajo. Za nadaljnjo obdelavo podatkov smo odgovore 

anketirancev kodirali v dve spremenljivki, in sicer »Nižje delovno mesto« in »Višje delovno 

mesto«. Kot merilo delitve v dve skupini smo vzeli sistemizacijo delovnih mest izbrane 

organizacije. Iz preglednice 5 je razvidno, da smo iz prejetih odgovorov dobili podatek, da 

večina anketirancev zaseda višje delovno mesto (52,8 %), manjši delež udeležencev raziskave 

pa nižje delovno mesto (47,2 %).  

Preglednica 5: Struktura anketirancev glede na delovno mesto v organizaciji 

 Frekvenca Delež 
Veljaven 

delež 

Kumulativen 

delež 

Velja Nižje delovno mesto 25 47,2 47,2 47,2 

Višje delovno mesto 28 52,8 52,8  

Skupaj 53 100,0 100,0 100,0 

 

5.2 Metodologija raziskave 

Pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov smo vnesli v program SPSS, s pomočijo 

katerega smo opravili vse potrebne izračune za nadaljnjo interpretacijo podatkov.  
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Z ugotavljanjem vsebinske veljavnosti je bila ocenjena vsebina in oblika vprašalnika. 

Zanesljivost vprašalnika je bila ugotavljana s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa kot 

mero zanesljivosti sklopa trditev z enako mersko lestvico (Cenčič 2009). Košmelj in drugi 

(2014) predlagajo naslednje: 

 α > 0,80 kaže na zgledno zanesljivost, 

 0,70 < α < 0,80 kaže na zelo dobro zanesljivost, 

 0,60 < α < 0,70 kaže na zmerno zanesljivost, 

 0,60 < α kaže na komaj sprejemljivo zanesljivost. 

V naši raziskavi izračunani koeficient α pri Lestvici delovnega zadovoljstva s posameznimi 

trditvami znaša 0,877, kar pomeni, da je zanesljivost zgledna. Izračunani koeficient α pri 

Lestvici delovnih motivov znaša 0,846, kar kaže na zgledno zanesljivost. 

Zaradi majhnega vzorca in glede na prejete odgovore smo se odločili, da vrednosti določenih 

spremenljivk združimo. V skladu z navedenim nismo uporabili analizo variance, ampak drug 

statistični test – neparametrični Mann-Whitneyev U-test. Omenjeni test uporabljamo za 

ugotavljanje razlik v porazdelitvi odgovorov med dvema neodvisnima vzorcema, ko 

proučevana številska spremenljivka ni normalno porazdeljena ali gre za ordinarne 

spremenljivke. Mann-Whitneyev U-test predstavlja neparametričen ekvivalent 

parametričnemu t-testu in temelji na testni statistiki U, opredeljeni za skupino i z 

Ui = n1n2 + n1(n1+1)/2 – Ri, kjer je Ri vsota rangov skupine i. 

5.3 Rezultati, analiza in interpretacija podatkov 

V nadaljevanju predstavljamo analizo in interpretacijo podatkov empirične raziskave. Najprej 

so predstavljeni splošni podatki, sledijo rezultati opravljene raziskave. Pridobljene odgovore 

anketirancev smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS in deskriptivne statistike.  

Za uporabo statističnih metod smo najprej preverili, ali se spremenljivke normalno 

porazdeljujejo. V ta namen smo uporabili Kolmogorow-Smirnov preizkus, ki preveri, ali so 

spremenljivke normalno porazdeljene. Proučevane spremenljivke niso normalno porazdeljene, 

ko je preizkus statistično značilen (P < 0,05) (Breznik 2014). To velja tudi v primeru naše 

raziskave, zato nismo uporabili t-testa, temveč neparametrični Mann-Whitney U-test. 

Iz prejetih odgovorov anketirancev je na sliki 3 razvidno, da so zaposleni na nižjih delovnih 

mestih povprečno najmanj zadovoljni (x̄ = 2,8) z dejavnikom Plača in druge materialne 

ugodnosti, povprečno najbolj zadovoljni (x̄ = 4,2) pa z dejavnikom Stalnost zaposlitve. 

Zaposleni na višji delovnih mestih so povprečno najmanj zadovoljni (x̄ = 3,1) z dejavnikom 

Možnost napredovanja, povprečno najbolj zadovoljni (x̄ = 4,3) pa z dejavnikom Stalnost 

zaposlitve. Iz tega lahko zaključimo, da so tako zaposleni na nižjih delovnih mestih kot 

zaposleni na višjih delovnih mestih povprečno najbolj zadovoljni z nefinančnim dejavnikom 
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Stalnost zaposlitve, dejavnik, ki vpliva na posameznikov občutek varnosti. Zaposleni na nižjih 

delovnih mestih so povprečno najmanj zadovoljni s finančnim dejavnikom Plača in druge 

materialne ugodnosti, kar je razumljivo, saj je plača nižje usposobljenih delavcev praviloma 

nizka v primerjavi s kolegi, ki zasedajo višja delovna mesta. Zaposleni na višjih delovnih 

mestih pa so povprečno najmanj zadovoljni z nefinančnim dejavnikom Možnost 

napredovanja, ker so njihove finančne potrebe načeloma že zadovoljene. 

 

Slika 3: Povprečno zadovoljstvo glede na delovno mesto 

Prejeti odgovori anketiranih zaposlenih, prikazani na sliki 4, kažejo, da sta zaznana 

motivacijska dejavnika, ki povprečno najbolj motivirata zaposlene na nižjih delovnih mestih, 

Stalnost zaposlitve (x̄ = 4,7) in Višina plače (x̄ = 4,6).  
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Slika 4: Povprečno zaznani motivacijski dejavniki glede na delovno mesto 

Zaznana motivacijska dejavnika, ki povprečno najmanj motivirata zaposlene na nižjih 

delovnih mestih, sta dejavnik Nedenarna nagrada (x̄ = 3,4) in dejavnik Možnost sodelovanja 

pri soodločanju (x̄ = 3,6). Zaznana motivacijska dejavnika, ki povprečno najbolj motivirata 

zaposlene na višjih delovnih mestih, sta dejavnik Odnos z neposredno nadrejenim (x̄ = 4,6) in 

dejavnik Dobri odnosi v kolektivu (x̄ = 4,5). Zaznana motivacijska dejavnika, ki povprečno 

najmanj motivirata zaposlene na višjih delovnih mestih, sta dejavnik Nedenarna nagrada 

(x̄ = 3,7) in dejavnik Možnost sodelovanja pri soodločanju (x̄ = 3,9). 

Iz zgoraj navedenega lahko razberemo, da zaposleni na nižjih delovnih mestih ocenjujejo kot 

povprečno najpomembnejša motivacijska dejavnika Stalnost zaposlitve in Višina plače, torej 

dejavnika, ki jim dajeta občutek stalnosti, varnosti in omogočata načrtovanje prihodnosti. 

Zaposlene na višjih delovnih mestih, z višjim življenjskim standardom in večjimi finančnimi 

zmožnostmi, pa po drugi strani povprečno najbolj motivirata nefinančna dejavnika, to sta 

Odnos z neposredno nadrejenim in Dobri odnosi v kolektivu. 

Odgovori zaposlenih, prikazani na sliki 5, kažejo, da zaposleni s srednješolsko izobrazbo ali 

manj kot motivacijski dejavnik, ki jih povprečno najbolj motivira, zaznavajo dejavnik 

Stalnost zaposlitve (x̄ = 4,6), kot motivacijski dejavnik, ki jih povprečno najmanj motivira, pa 

dejavnik Nedenarna nagrada (x̄ = 3,4).  
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Slika 5: Povprečno zaznani motivacijski dejavniki glede na dokončano stopnjo 

izobrazbe 

Zaposleni z višješolsko izobrazbo ali več zaznavajo kot motivacijska dejavnika, ki jih 

povprečno najbolj motivirata, dejavnik Dobri odnosi v kolektivu (x̄ = 4,6) in dejavnik Odnos 

z neposredno nadrejenim (x̄ = 4,6), povprečno pa zaznavajo, da jih najmanj motivirata 

dejavnik Možnost sodelovanja pri soodločanju (x̄ = 3,8) in dejavnik Nedenarna nagrada 

(x̄ = 3,8). 

Iz navedenega lahko sklepamo, da zaposlene s srednješolsko izobrazbo ali manj, torej nizko 

usposobljen kader, povprečno najbolj motivira dejavnik Stalnost zaposlitve, katerega lahko 

ponovno povežemo z občutkom varnosti, stalnim virom dohodka in zagotovitvijo osnovnih 

življenjskih dobrin. Zaposlene na višjih delovnih mestih, praviloma z višjim življenjski 

slogom, pa povprečno najbolj motivirata dejavnik Dobri odnosi v kolektivu in dejavnik 

Odnos z neposredno nadrejenim, torej nefinančna motivacijska dejavnika.  

Pridobljeni odgovori, prikazani na sliki 6, kažejo, da so moški povprečno najbolj zadovoljni z 

dejavnikom Stalnost zaposlitve (x̄ = 4,1), povprečno najmanj zadovoljni pa z dejavnikom 

Soodločanje pri delu in poslovanju (x̄ = 3,0). Odgovori, pridobljeni od žensk, kažejo, da so 

ženske povprečno najbolj zadovoljne z dejavnikom Stalnost zaposlitve (x̄ = 4,4), povprečno 

najmanj zadovoljne pa z dejavnikom Možnost napredovanja ter z dejavnikom Plača in druge 

materialne ugodnosti (x̄ = 3,0). 
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Slika 6: Povprečno zaznani dejavniki zadovoljstva glede na spol 

Prejeti odgovori, prikazani na sliki 7, kažejo, da moške povprečno najmanj motivira zaznani 

motivacijski dejavnik Nedenarna nagrada (x̄ = 3,5).  

 

Slika 7: Povprečno zaznani motivacijski dejavniki glede na spol 

Pri zaznanih motivacijskih dejavnikih, ki v povprečju najbolj motivirajo moške, je videti, da 

jih povprečno motivirajo v enakem razmerju (x̄ = 4,4) dejavniki Dobri odnosi v kolektivu, 
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Zanimivost dela, Stalnost zaposlitve in Odnos z neposredno nadrejenim. Zaznani motivacijski 

dejavnik, ki povprečno najbolj motivira ženske, je Odnos z neposredno nadrejenim (x̄ = 4,6), 

najmanj pa jih povprečno motivira Nedenarna nagrada (x̄ = 3,7). 

Odgovori na vprašanje, ki anketirancem daje možnost, da sami rangirajo zaznane 

motivacijske dejavnike in so prikazani na sliki 8, kažejo, da je za moške povprečno 

najpomembnejši zaznani motivacijski dejavnik Višja plača (x̄ = 4,3), povprečno najmanj 

pomemben pa dejavnik Nedenarna stimulacija in dejavnik Možnost dodatnega izobraževanja 

(x̄ = 2,8). Ženske so odgovorile, da je zanje v povprečju najpomembnejši zaznavan 

motivacijski dejavnik Višja plača (x̄ = 5,1), povprečno najmanj zaznavan pa dejavnik 

Nedenarna nagrada (x̄ = 2,0). 

 

Slika 8: Rangirani zaznani motivacijski dejavniki glede na spol 

Raziskava Aristovnik in Jaklič (2013) meri stopnjo zadovoljstva slovenskih starejših 

zaposlenih v primerjavi z njihovimi evropskimi kolegi. Evropski starejši delavci so najbolj 

zadovoljni s koristnostjo lastnega dela in najmanj z možnostjo napredovanja. Slovenski 

starejši delavci so najmanj zadovoljni z delovnimi pogoji in plačo, najbolj zadovoljni pa s 

koristnostjo lastnega dela in sodelavci. Glede na spol so starejši moški sodelavci na splošno 

bolj zadovoljni kot starejše sodelavke z dejavnikom plača in možnostjo za napredovanje. 

Iz prejetih odgovorov naših anketirancev izhaja, da so starejši delavci povprečno najbolj 

zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, povprečno najmanj pa s plačo in drugimi materialnimi 

ugodnostmi in s soodločanjem pri delu in poslovanju.  
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5.4 Preverjanje postavljenih hipotez 

H1: Zaznani motivacijski dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, se razlikujejo 

glede na delovno mesto.  

Rezultati v preglednici D – Zaznani motivacijski dejavniki glede na delovno mesto (glej 

prilogo 2) kažejo, da ni statistično značilne razlike med zaznanimi motivacijskimi dejavniki, 

ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih glede na delovno mesto, razen za dejavnika Višina 

plače (Mann-Whitnejev U-test: U = 249,0 in p = 0,044) in Stalnost zaposlitve (Mann-

Whitnejev U-test: U = 229,5 in p = 0,016). Podatki v preglednici D – Zaznani motivacijski 

dejavniki glede na delovno mesto (glej prilogo 2) kažejo, da je motivacijski dejavnik Višina 

plače zaznan kot manj pomemben za tiste zaposlene, ki zasedajo višja delovna mesta 

(Me = 4), v primerjavi s tistimi, ki so na nižjih delovnih mestih (Me = 5). Podobno je tudi z 

zaznanim motivacijskim dejavnikom Stalnost zaposlitve, ki je zaznan kot manj pomemben 

motivacijski dejavnik pri zaposlenih z višjim delovnim mestom (Me = 4) kot pri tistih z 

nižjim delovnim mestom (Me = 5).  

Glede na navedeno lahko postavljeno hipotezo H1, da se zaznani motivacijski dejavniki, ki 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, razlikujejo glede na delovno mesto, zavrnemo, saj so se 

razlike v okviru obravnavanega vzorca pojavile pri le dveh zaznanih motivacijskih dejavnikih 

– Višina plače in Stalnost zaposlitve.  

H2: Zaznani motivacijski dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, se razlikujejo 

glede na stopnjo izobrazbe. 

Rezultati v preglednici E – Zaznani motivacijski dejavniki – zadovoljstvo zaposlenih glede na 

stopnjo izobrazbe (glej prilogo 2) kažejo, da ni statistično značilnih razlik med odgovori 

anketirancev s srednješolsko izobrazbo ali manj in zaposlenimi z višješolsko izobrazbo ali 

več. Zaznani motivacijski dejavnik Stalnost zaposlitve (p = 0,052) nakazuje razliko med 

zaposlenimi s srednješolsko izobrazbo ali manj in zaposlenimi z višješolsko izobrazbo ali več, 

ki pa ni statistično značilna.  

Domnevamo, da bi v primeru večjega vzorca raziskave pridobljeni podatki kazali statistične 

razlike, vendar moramo pri danem vzorcu in na osnovi pridobljenih rezultatov zavrniti 

hipotezo H2, da se zaznani motivacijski dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, 

razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe. 

H3: Zaposleni na nižjih delovnih mestih pripisujejo večji pomen denarnim nagradam. 

Rezultati v preglednici D – Zaznani motivacijski dejavniki glede na delovno mesto (glej 

prilogo 2) kažejo, da ni statistično značilne razlike (Mann-Whitnejev U-test: U = 310,0 in 

p = 0,435) glede zaznavanja motivacijskega dejavnika Denarna nagrada med anketiranci, ki 

zasedajo nižja delovna mesta, in tistimi, ki zasedajo višja delovna mesta. 
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Rezultati v preglednici B – Zaznani dejavniki zadovoljstva z delom glede na delovno mesto 

(glej prilogo 2) pa kažejo na statistično značilno razliko pri zadovoljstvu zaposlenih s Plačo 

in drugimimi materialnimi ugodnostmi (Mann-Whitnejev U-test: U = 239,5; p = 0,038). 

Anketiranci na nižjih delovnih mestih so manj zadovoljni z omenjenim dejavnikom (Q1 = 2, 

Me = 3, Q3 = 4) kot tisti na višjih delovnih mestih (Q1 = 3, Me = 4, Q3 = 4). 

Iz navedenega lahko razberemo, da med zaposlenimi, ki zasedajo različna delovna mesta, ni 

statistično pomembnih razlik glede zaznavanja motivacijskega dejavnika Denarna nagrada, 

obstaja pa statistična razlika v zadovoljstvu s plačo in drugimi materialnimi ugodnostmi. 

Glede na navedeno lahko postavljeno hipotezo H3, da zaposleni na nižjih delovnih mestih 

pripisujejo večji pomen denarnim nagradam, zavrnemo. 

5.5 Omejitve raziskave 

Pri izdelavi magistrske naloge smo naleteli na metodološke, vsebinske in časovne omejitve. 

Kot metodološko omejitev smo zaznali težavnost merjenja zadovoljstva in motivacije – 

ugotavljati je bilo mogoče le, kako anketiranci zaznavajo zadovoljstvo in motivacijske 

dejavnike, torej moramo upoštevati, da gre za subjektivno zaznavanje oseb, vključenih v 

raziskavo.  

Kot vsebinsko omejitev navajamo možnost, da so anketirani zaposleni odgovarjali na 

vprašalnik pristransko, nerealno ali z odgovori, ki bi jih od njih pričakovali vodilni v 

organizaciji, da bi se obvarovali pred morebitnimi negativnimi posledicami. Anketirancem je 

bila zagotovljena anonimnost, a so vključeni v raziskave velikokrat nezaupljivi in se ne želijo 

izpostavljati, sploh ko gre za vprašanja, vezana na zaposlitev, ki jim zagotavlja vir dohodka.  

Kot časovno omejitev navajamo, da je bila raziskava opravljena v določenem časovnem 

obdobju, tako predpostavljamo, da pridobljeni podatki odsevajo predvsem trenutno stanje v 

organizaciji in trenutno razpoloženje anketirancev.  

5.6 Ugotovitve raziskave in priporočila za prakso 

Na osnovi preučene literature in analize podatkov smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili na 

začetku naloge. Preko anketnega vprašalnika smo ugotovili in analizirali izbrane zaznane 

motivacijske dejavnike in zaznane dejavnike zadovoljstva, ki vplivajo na motivacijo in 

zadovoljstvo zaposlenih v izbrani organizaciji. Ugotovili smo, katere dejavnike zadovoljstva 

in katere motivacijske dejavnike zaznavajo anketiranci kot ključne in katere kot manj 

pomembne. Rezultati analize kažejo, da so anketiranci v povprečju najbolj zadovoljni s 

stalnostjo zaposlitve, v povprečju najmanj zadovoljni pa so z možnostjo napredovanja. Kot 

najpomembnejši motivacijski dejavnik v povprečju ocenjujejo odnos z neposredno 
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nadrejenim, kot najmanj pomemben pa nedenarno nagrado. Glede na pomembnost so visoko 

ocenili tudi dobre odnose v kolektivu, zanimivost dela, stalnost zaposlitve in višino plače. Iz 

navedenega lahko povzamemo, da anketiranci primarno pripisujejo večji pomen psihološkim 

dejavnikom kot materialnim. Prav tako so pri zaznavanju zadovoljstva visoko ocenili 

zadovoljstvo z neposredno nadrejenim, ki je prav tako psihološki dejavnik. Navedeno lahko 

povežemo s pojmovanjem Fredericka Herzberga, in sicer z notranjimi in zunanjimi dejavniki 

oziroma s higieniki in motivatorji. Dejstvo je, da poleg denarnih obstajajo nedenarni 

dejavniki, ki se lahko v določenih situacijah izkažejo kot enako dobra izbira. Nefinančne 

nagrade, predvsem notranje, so pomembni motivatorji v daljšem časovnem obdobju, pri tem 

pa moramo paziti, da so oblikovane v skladu s kulturo in poslanstvom organizacije. 

Zaposleni pripisujejo veliko simbolno vrednost plači, vendar ta ne sodi med najpomembnejše 

dejavnike zadovoljstva z delom in motivacijske dejavnike. Navedeno potrjuje raziskava iz leta 

1989, ki je bila opravljena med delavci s četrto ali višjo stopnjo izobrazbe. Rezultati omenjene 

raziskave so pokazali, da plača ni predstavljala posebne spodbude za delo, je pa negativno 

vplivala na počutje delavcev in motivacijo za delo, v kolikor ni bila ustrezna (Svetlik 1995, 

161–182). 

Zgoraj navedeno lahko povežemo z našo raziskavo, saj so tako zaposleni na nižjih delovnih 

mestih kot zaposleni s srednješolsko izobrazba ali manj, zaznan motivacijski dejavnik Višina 

plače uvrstili v sam vrh glede na pomembnost, vendar ne kot najpomembnejši.  

Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji zadovoljstva glede na 

demografske podatke. Tako moški kot ženske ter zaposleni za določen in nedoločen čas so v 

povprečju precej zadovoljni s svojo zaposlitvijo. Tudi stopnja izobrazbe, delovno mesto in 

starost anketirancev ne vplivata bistveno na zaznavanje zadovoljstva z delom in dejavnike 

motiviranja.  

Valenci (2014) meni, da je motivacija osrednja težava vodilnih. Vodstvo organizacije se mora 

zavedati, da motivacija prihaja od znotraj, na enak način kot misli, prepričanja in cilji. 

Organizacija mora spoznati, da je motivacija in zadovoljstvo zaposlenih dolgoročen in 

postopen proces, ki poteka preko različnih dejavnosti. Njena primarna naloga je temeljito 

preučiti trenutno stanje in prepoznati cilje organizacije, na tak način bo pridobila popolne 

informacije, brez katerih bi bili kakršni koli ukrepi neučinkoviti. Zaposleni na 

vodilnih/vodstvenih delovnih mestih morajo stalno spremljati stanje, ki vlada v njihovi 

organizaciji, in ga voditi v želeno smer. Organizacija potrebuje načrt s postopki in ukrepi za 

izboljšanje stanja ter odgovorne osebe za izvajanje posameznih dejavnosti; delo/ukrepi mora 

biti sistematično in dosledno (Smrekar 2011). 

Vodstvo organizacije lahko doseže večjo motiviranost zaposlenih s tem, da se do njih obnaša 

kot do sebi enakih. Tako se bodo zaposleni delavci počutili spoštovani od nadrejenih in bodo 

že samo zaradi tega delo opravljali z veseljem in brez strahu. Zaposleni si želijo, da bi vodilni 
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v organizaciji opazili njihov trud in jih pohvalili. Tudi konstruktivna kritika je lahko dejavnik 

motiviranja za tiste zaposlene, ki so bolj ambiciozni in naklonjeni tveganju; ti so zaradi 

osebnih razlogov bolj motivirani od sodelavcev in zato tudi hitreje napredujejo (Llopis 2012). 

Na osnovi rezultatov, ki smo jih dobili iz odgovorov preko anketnega vprašalnika, lahko 

zaključimo in predlagamo naslednje spremembe oziroma izboljšave pri dveh motivacijskih 

dejavnikih: 

 Plača in druge materialne ugodnosti – zaposleni na nižjih delovnih mestih so izpostavili, 

da jim denarne in druge materialne ugodnosti predstavljajo pomemben motivacijski 

dejavnik, vendar so z njim v dani organizaciji najmanj zadovoljni. Menimo, da 

organizacija, ki deluje na področju avtomobilske in industrijske tehnologije, mora vlagati 

tako v razvoj in inovacije kot v zadovoljstvo svojih zaposlenih. Zavedati se mora, da tudi 

majhne denarne spodbude lahko pripeljejo delavce do večje produktivnosti in posledično 

do večjega dobička za organizacijo. Organizacija, ki si želi biti uspešna na področju 

tehnoloških inovacij, si ne more privoščiti nezadovoljnih (in neproduktivnih) delavcev. 

 Možnost napredovanja pri zaposlenih na višjih delovnih mestih – motivirani in 

ambiciozni zaposleni si želijo možnosti napredovanja in ustvarjanja kariere v 

organizaciji, zato bi lahko izbrana organizacija preučila svoj organigram in preverila 

dodatne možnosti napredovanja na višjih delovnih mestih. 

Obravnavana organizacija bi lahko uvedla določene spremembe – postopoma in upoštevajoč 

tako notranje kot zunanje dejavnike. Anketiranci so navedli, da sta zaznana motivacijska 

dejavnika, ki jih najbolj motivirata, nefinančna, in sicer Stalnost zaposlitve in Odnos z 

neposredno nadrejenim. Glede na navedeno vodstvu organizacije svetujemo, da še dodatno 

krepi medsebojne odnose med zaposlenimi in nadrejenimi, saj dejstvo, da so zaposleni s tem 

zadovoljni, ne pomeni, da to področje lahko zanemarijo. Kot pozitivno in pohvalno za 

organizacijo lahko omenimo zadovoljstvo zaposlenih s stalnostjo zaposlitve, kar posredno 

pripomore k boljšemu počutju zaposlenih in posledično k večji motiviranosti za delo, saj 

zaposleni niso v neprestanem strahu pred izgubo zaposlitve. 

Deal in drugi (2013) menijo, da nemotivirani zaposleni sčasoma postanejo frustrirani in 

razočarani. S takimi zaposleni organizacija ne more biti zadovoljna, zato je bistvenega 

pomena, da stalno spremlja stanje zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih. To lahko doseže z 

uporabo različnih pristopov. Zaposlene lahko občasno (vsaj enkrat letno) prosi za izpolnitev 

anonimnega anketnega vprašalnika glede zadovoljstva in motivacije, s pomočjo katerega 

dobijo vodilni informacije o splošnem vzdušju, ki vlada v organizaciji. Na letnih razgovorih, 

ki potekajo individualno, lahko pridobi konkretne podatke za vsakega posameznika in lahko 

zanj pripravi ustrezen individualni pristop – organizacija ima pri tem možnost ugotoviti, kaj 

posameznega zaposlenega motivira in ga tako vodi v zadovoljstvo na delovnem mestu. 

http://si.hidria.com/si/industrijske-tehnologije/
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5.7 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Opravljena raziskava lahko služi vodstvu organizacije kot iztočnica za uvedbo ukrepov, ki bi 

prispevali k izboljšanju delovnega zadovoljstva in motivacije zaposlenih. Dejstvo, da so 

anketiranci zadovoljni s svojimi sodelavci in neposredno nadrejenimi, je spodbudno in za 

organizacijo zelo pohvalno. Današnji delovni tempo in rivalstvo med zaposlenimi namreč 

otežujeta vzpostavljanje dobrih odnosov med sodelavci. Posamezniki večinoma stremijo k 

napredovanju in doseganju čim boljšega položaja znotraj organizacije in se pri tem pogosto ne 

ozirajo na sodelavce, ki jih zaznavajo kot konkurenco.  

Naši podatki so pokazali, da obstaja manjša mera nezadovoljstva z materialnimi dejavniki, kot 

sta višina plače in možnost napredovanja. Slednje ne preseneča, saj je razumljivo, da 

zaposleni želijo biti ustrezno denarno nagrajeni in imeti možnost kariere v organizaciji, v 

kateri so zaposleni. Obravnavana organizacija bi morala upoštevati izsledke raziskave in 

sprejeti določene ukrepe. Zavedamo se, da sta ti dve področji občutljiva tema za vsako 

organizacijo, saj delodajalec ne more povsem svobodno operirati z njima. Plača in 

napredovanje nista odvisna samo od vodstva organizacije, upoštevati je treba tudi zunanje 

dejavnike, kot na primer razmere na trgu in zakonodaja.  

Zaposleni različno sprejemajo motivacijo. Sprejemanje in odnos sta odvisna od potreb 

posameznika in njegovih vrednot, ki pa se spreminjajo. Glede na to, da je posamezne motive, 

ki se razlikujejo od posameznika do posameznika, težko preučevati, se je treba omejiti na 

preučevanje osnovnih dejavnikov, ki so večini zaposlenih skupni (Lipičnik 1998, 155).  

Zanimivo bi bilo podrobneje raziskati tudi razlike, ki se kažejo v zadovoljstvu in 

motivacijskih dejavnikih na delovnem mestu glede na spol, ki so v naši raziskave sicer 

manjše, kar gre, kot rečeno, predvsem pripisati majhnemu vzorcu. Vsekakor pa te razlike so 

in se najbolj kažejo pri nedenarni stimulaciji.  

Dejstvo, da je bila naša raziskava izvedena na majhnem vzorcu, predstavlja omejitev, zato bi 

bilo smiselno povečati vzorec oziroma opraviti ponovno raziskavo s pomočjo intervjujev, ki 

bi omogočili bolj neposreden vpogled v mnenja zaposlenih ter pridobitev natančnejših in 

poglobljenih podatkov. 
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6 ZAKLJUČEK 

Magistrska naloga je imela namen raziskati zadovoljstvo z delom in motivacijo zaposlenih v 

organizaciji proizvodnega sektorja. Z osredotočanjem na proizvodni sektor smo skušali teorije 

zadovoljstva pri delu in motivacijske teorije iz literature uporabiti v praksi. Opravljena 

raziskava omogoča vpogled v dejavnike zadovoljstva in motivacije, ki jih delavci z nizko 

stopnjo izobrazbe oziroma zaposleni na nižjih delovnih mestih zaznavajo kot bolj ali manj 

pomembne. Izsledki raziskave lahko služijo izbrani organizaciji kot iztočnica za bolj 

poglobljeno analizo ali kot uvod v letne razgovore z zaposlenimi. Obenem lahko opravljena 

raziskava predstavlja spodbudo mednarodnim podružnicam organizacije, da opravijo sorodno 

raziskavo in sprejmejo skupne ukrepe na področju zadovoljstva in motivacije zaposlenih. 

Na koncu raziskave lahko zaključimo, da so anketiranci v večji meri zadovoljni in motivirani 

za opravljanje svojega dela, kar je bistvenega pomena, saj sta motivacija in zadovoljstvo 

zaposlenih ključna dejavnika na področju managementa. Raziskave kažejo, da lahko 

organizacije z ustreznim načinom dela povečajo motivacijo zaposlenih, kar vodi do 

izboljšanja delovnih razmer in večjega zadovoljstva zaposlenih. Slednje bi morala upoštevati 

tudi obravnavana organizacija, saj si njeni zaposleni želijo predvsem dve spremembi, in sicer 

na področju plač in drugih materialnih nagrad ter na področju večjih možnosti napredovanja 

pri zaposlenih na višjih delovnih mestih.  

Namen empiričnega dela naloge je bil ugotoviti, ali zaposleni na različnih delovnih mestih in 

z različno stopnjo izobrazbe ter v odnosu do spola zaznavajo različne motivacijske dejavnike, 

ki vplivajo na zadovoljstvo. Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da bistvenih razlik ni.  
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PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Preglednice  

 





Priloga 1 

 

 

Spoštovani!  

Sem Lara Gorela, študentka Fakultete za management Univerze na Primorskem. Za pripravo 

magistrske naloge raziskujem motivacijo ter zadovoljstvo zaposlenih v izbrani organizaciji.  

Vljudno vas prosim, da si vzamete deset minut vašega časa in izpolnete priloženi anketni 

vprašalnik. Anketni vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del je namenjen zadovoljstvu 

zaposlenih, drugi del njihovi motivaciji, tretji del pa se nanaša na demografske podatke 

anketirancev. Je anonimen in nikjer ne bo navedeno ime organizacije, v kateri je bila 

raziskava opravljena. Rezultati raziskave bodo uporabljeni izključno za izdelavo magistrske 

naloge in bodo po obdelavi ustrezno izbrisani.  

Vnaprej se vam zahvaljujem za čas, ki si ga boste vzeli za izpolnitev priloženega vprašalnika 

in vas lepo pozdravljam. 

 

Lara Gorela 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

DELOVNO ZADOVOLJSTVO 

Pred vami so postavke, ki se nanašajo na delovno zadovoljstvo v vaši organizaciji. Pri vsaki 

trditvi prosim označite številko, ki najbolje izraža vaše stališče do posamezne trditve, pri 

čemer pomeni: 

1 –  
zelo 

nezadovoljen 

2 – 
zadovoljen 

3 –  
delno zadovoljen 

4 – 
zadovoljen 

5 –  
zelo zadovoljen 

Ocenite vaše zadovoljstvo v organizaciji:  

Z delovnimi pogoji  1 2 3 4 5 

S sodelavci 1 2 3 4 5 

S stalnostjo zaposlitve 1 2 3 4 5 

Z možnostjo strokovnega razvoja/izobraževanja 1 2 3 4 5 

S svobodo in samostojnostjo pri delu 1 2 3 4 5 

S soodločanjem pri delu in poslovanju  1 2 3 4 5 

Z ustvarjalnostjo pri delu 1 2 3 4 5 

S statusom v organizaciji 1 2 3 4 5 

Z neposredno nadrejenim 1 2 3 4 5 

Z možnostjo napredovanja  1 2 3 4 5 

S plačo in drugimi materialnimi ugodnostmi  1 2 3 4 5 

Z delom, ki ga opravljam 1 2 3 4 5 

Z delovnim časom 1 2 3 4 5 
 

MOTIVACIJA 

Pred vami je sklop postavk, ki se nanašajo na motivacijo. Prosimo podajte vaše mnenje 

(oceno) tako, da označite številko, ki najbolj izraža vaše stališče do posamezne trditve, pri 

čemer pomeni: 

1 – 
zelo 

nepomemben 
dejavnik 

2 –  
pomemben 

dejavnik 

3 – 
nevtralen 
dejavnik 

4 –  
pomemben 
dejavnik 

5 – 
zelo pomemben 

dejavnik 

Ocenite, kako pomembni so za vas naslednji dejavniki motiviranja: 

Dobri odnosi v kolektivu 1 2 3 4 5 

Delovni pogoji 1 2 3 4 5 

Zanimivost dela 1 2 3 4 5 

Samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

Možnost napredovanja 1 2 3 4 5 

Možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja 1 2 3 4 5 

Višina plače 1 2 3 4 5 

Stalnost zaposlitve 1 2 3 4 5 
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Pohvala za dobro opravljeno delo 1 2 3 4 5 

Prilagodljivost delovnega časa 1 2 3 4 5 

Možnost sodelovanja pri soodločanju 1 2 3 4 5 

Denarna nagrada  1 2 3 4 5 

Nedenarna nagrada 1 2 3 4 5 

Odnos neposredno nadrejenim 1 2 3 4 5 
 

Razvrstite spodnje motivacijske dejavnike glede na pomen, ki jim ga pripisujete pri 

opravljanju svojega dela, pri čemer 1 pomeni najmanj pomemben motivacijski dejavnik, 6 pa 

najbolj pomemben motivacijski dejavnik. 

_____ možnost dodatnega izobraževanja  

_____ denarna stimulacija  

_____ nedenarna stimulacija 

_____ možnost napredovanja 

_____ pohvala  

_____ višja plača 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI 

Spol:  

 Moški  Ženski 

Starost:  

 Do 30 let  Od 31 do 40 let 

 Od 41 do 50 let  Od 51 let in več 

Dokončana stopnja izobrazbe: 

 Osnovna šola ali manj  Poklicna šola 

 Srednja šola  Višja šola  Visoko šola ali več 

Število let zaposlitve v organizaciji:  

 Od 0 do 5 let  Od 5 do 10 let 

 Od 10 do 15 let  Od 15 do 20 let  Od 20 let ali več 

Status zaposlitve: 

 Zaposlitev za določen čas  Zaposlitev za nedoločen čas 

V organizaciji zasedam (navedite naziv vašega delovnega mesta):  

_______________________________________ 
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Preglednica A: Rezultati univariatne analize in test normalnosti porazdelitve za dejavnike zadovoljstva z delom 

Dejavniki zadovoljstva z delom �̅� s Min. Maks. Q1 Me Q3 K-S test (p) 
Z delovnimi pogoji  3,6 0,8 1 5 3 4 4 < 0,001 

S sodelavci 3,8 0,9 1 5 3 4 4 < 0,001 

S stalnostjo zaposlitve 4,2 0,9 1 5 4 4 5 < 0,001 

Z možnostjo strokovnega razvoja/izobraževanja 3,4 0,9 1 5 3 4 4 < 0,001 

S svobodo in samostojnostjo pri delu 3,8 0,9 2 5 3 4 4 < 0,001 

S soodločanjem pri delu in poslovanju  3,1 0,9 1 5 2 3 4 < 0,001 

Z ustvarjalnostjo pri delu 3,4 1,0 1 5 3 4 4 < 0,001 

S statusom v organizaciji 3,3 1,0 1 5 3 3 4 < 0,001 

Z neposredno nadrejenim 4,0 0,8 2 5 4 4 4 < 0,001 

Z možnostjo napredovanja  3,1 1,0 1 5 3 3 4 < 0,001 

S plačo in drugimi materialnimi ugodnostmi  3,1 1,0 1 5 3 3 4 < 0,001 

Z delom, ki ga opravljam 3,9 0,9 2 5 3 4 5 < 0,001 

Z delovnim časom 3,8 1,1 1 5 3 4 5 < 0,001 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost, s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost; Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K – S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) 
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Preglednica B: Zaznani dejavniki zadovoljstva z delom glede na delovno mesto 

Dejavniki zadovoljstva z 

delom 

Nižje delovno mesto 

 

Višje delovno mesto 

 

Mann-

Whitneyev 

U-test 

�̅� s Min Maks Q1 Me Q3 

K-S 

test (p) �̅� s Min Maks Q1 Me 

Q

3 

K-S 

test (p) U p 
Z delovnimi pogoji  3,6 0,7 2 5 3 4 4 < 0,001  3,6 1,0 1 5 3 4 4 < 0,001 

 
319,5 0,553 

 S sodelavci 3,8 0,9 1 5 3 4 4 < 0,001  3,8 0,9 2 5 4 4 4 < 0,001 
 

344,5 0,914 

 S stalnostjo zaposlitve 4,2 0,9 1 5 4 4 5 < 0,001  4,3 1,0 2 5 4 5 5 < 0,001 
 

316,5 0,511 

 Z možnostjo strokovnega 

razvoja/izobraževanja 
3,2 1,0 1 5 3 3 4 < 0,001  3,5 0,9 2 5 3 4 4 < 0,001 

 
311,0 0,461 

 S svobodo in samostojnostjo pri 

delu 
3,7 0,7 2 5 3 4 4 < 0,001  3,9 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001 

 
280,5 0,185 

 S soodločanjem pri delu in 

poslovanju  
2,8 0,9 1 4 2 3 4 0,007  3,3 0,9 2 5 3 3 4 < 0,001 

 
267,0 0,119 

 Z ustvarjalnostjo pri delu 3,2 0,9 1 5 3 3 4 < 0,001  3,6 1,0 2 5 3 4 4 < 0,001 
 

277,0 0,169 

 S statusom v organizaciji 3,3 1,0 1 5 3 3 4 < 0,001  3,3 1,1 1 5 3 3 4  0,027 
 

348,5 0,978 

 Z neposredno nadrejenim 4,0 0,6 3 5 4 4 4 < 0,001  3,9 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001 
 

347,5 0,960 

 Z možnostjo napredovanja  3,1 1,1 1 5 3 3 4 < 0,001  3,1 0,9 1 4 2 3 4 < 0,001 
 

333,5 0,757 

 S plačo in drugimi materialnimi 

ugodnostmi  
2,8 0,9 1 4 2 3 4 0,007  3,4 0,9 1 5 3 4 4 < 0,001 

 
239,5 

0,038

* 

 Z delom, ki ga opravljam 3,8 1,1 2 5 3 4 5 0,001  4,0 0,8 2 5 3 4 5 0,001 
 

318,5 0,555 

Z delovnim časom 3,8 1,2 1 5 3 4 5 < 0,001  3,9 1,1 1 5 4 4 5 < 0,001 
 

327,5 0,671 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost; s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost, Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K-S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) * p < 0,05 
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Preglednica C: Rezultati univariatne analize in test normalnosti porazdelitve za motivacijske dejavnike 

Motivacijski dejavniki  �̅� s Min. Maks. Q1 Me Q3 K-S test (p) 
Dobri odnosi v kolektivu  4,4 0,8 2 5 4 5 5 < 0,001 

Delovni pogoji  4,2 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001 

Zanimivost dela  4,4 0,6 3 5 4 4 5 < 0,001 

Samostojnost pri delu  4,1 0,7 2 5 4 4 5 < 0,001 

Možnost napredovanja  4,2 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001 

Možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja  4,1 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001 

Višina plače  4,4 0,6 3 5 4 4 5 < 0,001 

Stalnost zaposlitve  4,4 0,8 1 5 4 5 5 < 0,001 

Pohvala za dobro opravljeno delo  4,2 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001 

Prilagodljivost delovnega časa  4,1 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001 

Možnost sodelovanja pri soodločanju  3,8 0,9 2 5 3 4 4 < 0,001 

Denarna nagrada  4,2 0,7 2 5 4 4 5 < 0,001 

Nedenarna nagrada  3,6 0,9 1 5 3 4 4 < 0,001 

Odnos z neposredno nadrejenim  4,5 0,6 3 5 4 5 5 < 0,001 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost, s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost; Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K – S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) 
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Preglednica D: Zaznani motivacijski dejavniki glede na delovno mesto 

 

Nižje delovno mesto 

 

Višje delovno mesto  

Mann-

Whitneyev 

U-test 

Motivacijski dejavniki 
�̅� s Min Maks Q1 Me Q3 

K-S 

test (p) 

 

�̅� s Min Maks Q1 Me 

Q

3 

K-S 

test (p) 

 

U p 
Dobri odnosi v kolektivu 4,4 0,9 2 5 4 5 5 < 0,001  4,5 0,7 2 5 4 5 5 < 0,001 

 
323,5 0,591 

Delovni pogoji 4,2 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001  4,1 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001 
 

305,0 0,386 

Zanimivost dela 4,4 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001  4,4 0,6 3 5 4 4 5 < 0,001 
 

339,5 0,835 

Samostojnost pri delu 4,1 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001  4,1 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001 
 

338,5 0,822 

Možnost napredovanja 4,3 0,9 2 5 4 5 5 < 0,001  4,2 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001 
 

326,5 0,649 

Možnost dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja 

4,0 0,9 2 5 3 4 5 0,001 
 

4,3 0,8 3 5 4 4 5 < 0,001 

 

293,5 0,283 

Višina plače 4,6 0,7 3 5 4 5 5 < 0,001  4,3 0,5 3 5 4 4 5 < 0,001 
 

249,0 0,044 

Stalnost zaposlitve 4,7 0,6 3 5 4 5 5 < 0,001  4,2 0,9 1 5 4 4 5 < 0,001 
 

229,5 0,016 

Pohvala za dobro opravljeno 

delo 

4,2 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001 
 

4,1 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001 

 

302,0 0,356 

Prilagodljivost delovnega časa 4,2 0,9 2 5 4 4 5 0,001  4,0 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001 
 

316,0 0,518 

Možnost sodelovanja pri 

soodločanju 

3,6 1,0 2 5 3 4 4 < 0,001 
 

3,9 0,8 2 5 4 4 4 < 0,001 
 

292,5 0,274 

Denarna nagrada 4,2 0,8 2 5  4 5 < 0,001  4,1 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001 
 

310,0 0,435 

Nedenarna nagrada 3,4 1,0 1 5 3 4 4 0,002  3,7 0,9 1 5 3 4 4 < 0,001 
 

299,5 0,334 

Odnos z neposredno 

nadrejenim 

4,4 0,8 3 5 4 5 5 < 0,001 
 

4,6 0,5 4 5 4 5 5 < 0,001 

 

336,0 0,775 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost, s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost; Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K – S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) 
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Preglednica E: Zaznani motivacijski dejavniki - zadovoljstvo zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe 

 

Srednješolska izobrazba in nižja 

 

Višješolska izobrazba in več  

Mann-

Whitneyev 

U-test 

Dejavniki zadovoljstva z 

delom �̅� s Min Maks Q1 Me Q3 

K-S 

test (p) 

 

�̅� s Min Maks Q1 Me Q3 

K-S 

test (p) 

 

U p 
Z delovnimi pogoji  3,6 0,7 2 5 3 4 4 < 0,001  3,6 1,0 1 5 3 4 4 < 0,001 

 
312,5 0,489 

S sodelavci 3,8 1,0 1 5 3 4 4 < 0,001  3,8 0,8 2 5 4 4 4 < 0,001 
 

327,5 0,687 

S stalnostjo zaposlitve 4,2 1,0 1 5 4 4 5 < 0,001  4,2 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001 
 

325,5 0,658 

Z možnostjo strokovnega 

razvoja/izobraževanja 

3,2 0,9 1 5 3 3 4 
0,001  

3,6 0,9 2 5 3 4 4 
< 0,001 

 

264,5 0,114 

S svobodo in samostojnostjo 

pri delu 

3,7 0,8 2 5 3 4 4 
< 0,001  

3,9 0,9 2 5 3 4 5 
0,001 

 

300,0 0,358 

S soodločanjem pri delu in 

poslovanju  

2,9 0,9 1 5 2 3 3 
< 0,001  

3,3 0,9 2 5 3 3 4 
< 0,001 

 

282,5 0,217 

Z ustvarjalnostjo pri delu 3,5 1,0 1 5 3 4 4 < 0,001  3,3 0,9 2 5 3 3 4 0,003 
 

301,5 0,380 

S statusom v organizaciji 3,2 1,0 1 5 3 3 4 0,004  3,4 1,1 1 5 3 3 4 0,003 
 

316,5 0,556 

Z neposredno nadrejenim 4,0 0,8 2 5 4 4 4 < 0,001  4,0 0,8 2 5 4 4 4 < 0,001 
 

342,0 0,905 

Z možnostjo napredovanja  3,1 1,1 1 5 3 3 4 < 0,001  3,1 0,9 1 4 2 3 4 < 0,001 
 

337,5 0,843 

S plačo in drugimi 

materialnimi ugodnostmi  

3,0 1,0 1 5 2 3 4 
0,003  

3,3 0,9 1 5 3 4 4 
< 0,001 

 

270,0 0,142 

Z delom, ki ga opravljam 4,0 1,0 2 5 4 4 5 < 0,001  3,7 0,9 2 5 3 4 4 0,008 
 

280,0 0,201 

Z delovnim časom 3,8 1,2 1 5 3 4 5 < 0,001  3,9 1,1 1 5 4 4 5 < 0,001 
 

330,5 0,740 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost; s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost, Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K-S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) * p < 0,05 
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Preglednica F: Razlike v zaznanih motivacijskih dejavnikih glede na stopnjo izobrazbe 

 

Srednješolska izobrazba in nižja 

 

Višješolska izobrazba in več  

Mann-

Whitneyev 

U-test 

Motivacijski dejavniki 
�̅� s Min Maks Q1 Me Q3 

K-S 

test (p) 

 

�̅� s Min Maks Q1 Me Q3 

K-S 

test (p) 

 

U p 
Dobri odnosi v kolektivu 4,3 0,9 2 5 4 5 5 < 0,001  4,6 0,6 3 5 4 5 5 < 0,001 

 
282,0 0,180 

Delovni pogoji 4,2 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001  4,2 0,8 3 5 4 4 5 0,001 
 

327,0 0,685 

Zanimivost dela 4,3 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001  4,5 0,6 3 5 4 5 5 < 0,001 
 

295,5 0,295 

Samostojnost pri delu 4,0 0,8 2 5 4 4 4 < 0,001  4,3 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001 
 

276,5 0,161 

Možnost napredovanja 4,2 0,9 2 5 4 4 5 < 0,001  4,3 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001 
 

338,0 0,846 

Možnost dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja 

4,1 1,0 2 5 3 4 5 < 0,001 
 

4,2 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001 

 

342,0 0,909 

Višina plače 4,4 0,7 3 5 4 5 5 < 0,001  4,4 0,5 4 5 4 4 5 < 0,001 
 

304,5 0,385 

Stalnost zaposlitve 4,6 0,6 3 5 4 5 5 < 0,001  4,2 1,0 1 5 4 4 5 < 0,001 
 

251,5 0,052 

Pohvala za dobro opravljeno 

delo 

4,2 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001 
 

4,2 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001 

 

336,0 0,817 

Prilagodljivost delovnega časa 4,0 1,0 2 5 3 4 5 0,001  4,2 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001 
 

330,0 0,731 

Možnost sodelovanja pri 

soodločanju 

3,7 1,0 2 5 3 4 4 < 0,001 
 

3,8 0,8 2 5 3 4 4 < 0,001 
 

338,5 0,856 

Denarna nagrada 4,2 0,8 2 5 4 4 5 < 0,001  4,1 0,7 3 5 4 4 5 < 0,001 
 

307,5 0,428 

Nedenarna nagrada 3,4 1,0 1 5 3 3 4 0,001  3,8 0,8 1 5 3 4 4 < 0,001 
 

280,0 0,192 

Odnos z neposredno 

nadrejenim 

4,4 0,7 3 5 4 5 5 < 0,001 
 

4,6 0,5 4 5 4 5 5 < 0,001 

 

329,0 0,697 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost; s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost, Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K-S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) * p < 0,05 
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Preglednica G: Zaznani motivacijski dejavniki – kot so jih rangirali anketiranci  

Dejavniki �̅� s Min. Maks. Q1 Me Q3 

Možnost dodatnega izobraževanja 3,0 1,5 1 6 2 3 4 

Denarna stimulacija 4,0 1,5 1 6 3 4 5 

Nedenarna stimulacija 2,5 1,5 1 6 1 2 3 

Možnost napredovanja 3,8 1,4 1 6 3 4 5 

Pohvala 3,1 1,7 1 6 2 3 4 

Višja plača 4,7 1,8 1 6 3 6 6 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost, s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost; Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K – S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) 

Preglednica H: Zaznani motivacijski dejavniki glede na stopnjo izobrazbe – kot so jih rangirali anketiranci 

 

Srednješolska izobrazba in manj 

 

Višješolska izobrazba in več  

Mann-

Whitneyev  

U-test 

Dejavniki �̅� s Min Maks Q1 Me Q3  �̅� s Min Maks Q1 Me Q3  U p 
Možnost dodatnega izobraževanja 3,0 1,6 1 6 2 3 4  3,1 1,5 1 6 2 3 4  330,0 0,743 

Denarna stimulacija  4,0 1,6 1 6 3 5 5  3,9 1,3 1 6 3 4 5  318,5 0,584 

Nedenarna stimulacija 2,4 1,2 1 6 2 2 3  2,5 1,7 1 6 1 2 4  337,5 0,846 

Možnost napredovanja 4,1 1,4 1 6 3 4 5  3,4 1,4 1 6 2 3 5  250,5 0,075 

Pohvala 3,0 1,6 1 6 2 3 4  3,2 1,7 1 6 2 3 5  326,5 0,694 

Višja plača 4,5 1,8 1 6 3 5 6  4,8 1,7 1 6 4 6 6  311,5 0,479 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost; s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost, Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K-S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) * p < 0,05 
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Preglednica I: Zaznani motivacijski dejavniki glede na delovno mesto – kot so jih rangirali anketiranci 

 

Nižje delovno mesto 

 

Višje delovno mesto  

Mann-

Whitneyev  

U-test 

Dejavniki �̅� s Min Maks Q1 Me Q3  �̅� s Min Maks Q1 Me Q3  U p 
Možnost dodatnega izobraževanja 3,1 1,5 1 6 2 3 4  3,0 1,6 1 6 2 3 4  331,5 0,737 

Denarna stimulacija 3,8 1,6 1 6 2 4 5  4,1 1,3 1 6 4 5 5  315,5 0,523 

Nedenarna stimulacija 2,2 1,4 1 6 1 2 3  2,6 1,5 1 6 1 2 4  295,0 0,311 

Možnost napredovanja 4,1 1,4 1 6 3 4 5  3,5 1,4 1 6 2 3 5  259,5 0,099 

Pohvala 3,1 1,7 1 6 2 3 4  3,1 1,7 1 6 2 3 4  348,0 0,971 

Višja plača 4,6 1,7 1 6 3 5 6  4,7 1,9 1 6 4 6 6  330,5 0,706 

Legenda: �̅� – povprečna vrednost; s – standardni odklon, Min. – najmanjša vrednost, Maks. – najvišja vrednost, Q1 – 1. kvartil, Me – Mediana, Q3 – 3. 

kvartil, K-S test (p) – Kolmogorov-Smirnov test (st. značilnost) * p < 0,05 


