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Povzetek 

Ljudje na delovnem mestu in v delovnem okolju preživimo veliko časa. Zato je pomembno, 

da je posameznik na delovnem mestu zadovoljen. V tem okolju smo priča mnogim 

dejavnikom, ki vplivajo na zadovoljstvo posameznika. Ker smo si ljudje različni med seboj, 

so tudi dejavniki, ki nam povzročajo zadovoljstvo različni.  Za začetek, nismo vsi primerni za 

vse vrste dela. Pomemben ukrep za zadovoljstvo pri delu je torej, da ljudje izberemo tisto 

delo, ki ustreza naši osebnosti. To je dobro upoštevati tako z vidika iskalca zaposlitve, kot 

tudi z vidika delodajalcev.  

 

V diplomski nalogi smo raziskali povezanost štirih tipov temperamenta po Hipokratu z 

zadovoljstvom pri različnih vrstah dela. Rezultati so pokazali, da ni pomembnih razlik pri 

zadovoljstvu znotraj skupin različnih temperamentov, prav tako ni razlik za določen tip 

temperamenta glede na sektor zaposlitve. Dodatno smo preverili, kolikšna je stopnja 

zadovoljstva pri določeni vrsti dela pri posameznih tipih temperamenta in kakšna vrsta dela je 

za določen tip najbolj zadovoljujoča. Ugotovili smo, da je za kolerika vodstven položaj 

najbolj zadovoljujoč. Rezultati so pokazali tudi, da je razvidna razlika v povprečnem 

zadovoljstvu pri delu s strankami le med tipom kolerik in flegmatik, ne pa med ostalimi tipi 

temperamenta.  V splošnem lahko rečemo, da rezultati niso pokazali velikega vpliva 

temperamenta na zadovoljstvo pri delu. Vseeno pa so vidne smernice, da je za določen tip 

temperamenta bolj primerna določena vrsta dela.   
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Abstract  

People spend a lot of their time at work and working environment. For that reason is very 

important that individual is satisfied with his job. In working environment there are many 

factors which influence on satisfaction of individual person. Because people are different 

from each other also factors which causes satisfaction are different. At start, no one is suitable 

for all kind of jobs. Very important measure for having satisfactory job is decision to choose 

that kind of work which suits our personality. This should be important for job seeker and 

also for employer.  

In this diploma work we researched connection of four types of human temper determined by 

Hippocrates with satisfaction with different kind of work. Results showed that there are no 

important differences among four groups of human temper; also there are no differences 

among types of temper due to area of work. Additionally we checked the level of satisfaction 

for typical kind of work among each temper group and also which kind of work is the most 

satisfying for one temper group. We found out that for people of choleric temper the most 

satisfying area of work is leadership. Results also showed that there is a noticeable difference 

in average job satisfaction where employee must deal with people between choleric and 

phlegmatic temper, but not for other temper groups. In general we can conclude that results 

didn’t show much influence of temper on satisfaction with job. Nevertheless results show that 

for specific human temper some jobs are more suitable than others. 
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1 UVOD 

 

 

Človek preživi v povprečju tretjino časa svojega življenja v svojem delovnem okolju. 

Posledica opravljanja dela ni samo zaslužek in nujno potreben vir dohodka za vse nas, pač pa 

gre sočasno tudi za zadovoljevanje drugih potreb kot so izkušnje, oblikovanje samopodobe, 

osebnostna kot tudi strokovna rast, socialno življenje, družbeni status, navsezadnje tudi ugled. 

Avtorji Bajec, Boštjančič in Tement (2016) poudarjajo, da je glavni vidik napovedovanja 

vedenja, stališč in čustvenih reakcij ob delu povezanost med značilnostmi dela in 

osebnostnimi značilnostmi zaposlenega. Osebnostne lastnosti posameznika igrajo pomembno 

vlogo pri doživljanju dela, ker vključujejo izbiro delovnih situacij, istočasno pa »blažijo ali 

krepijo povezave med delovnimi značilnostmi in rezultati dela« (Bajec, Boštjančič in Tement, 

2016, 127). V diplomski nalogi smo se osredotočili na raziskovanje zadovoljstva pri delu v 

povezavi z različnimi tipi temperamentov ljudi. 

 

Littauer (1999) pravi, da je temperament biološka podlaga osebnosti, za katero se 

predpostavlja, da je podedovana in prisotna že od zgodnjega otroštva. Razlike med ljudmi 

glede njihovih temperamentnih značilnosti je prvi sistematično opisal starogrški zdravnik 

Hipokrat. Hipokrat je ljudi razvrstil v štiri tipe temperamenta (sangvinik, kolerik, flegmatik in 

melanholik), ki so sprejeti še danes (Littauer, F., M., 1999, 20). 

 

Ljudje z različnim temperamentom niso primerni za enako delo. Upoštevati je potrebno, da 

zaradi razlik med osebnostmi vsak posameznik na delovnem mestu deluje drugače, potrebuje 

drugačne pogoje za delo, drugačno okolje, način delovanja, drugačen način komunikacije, 

razumevanja itd. V kolikor bodo zaposleni opravljali delo, ki ne ustreza njihovemu 

temperamentu, bodo na delovnem mestu tudi manj zadovoljni. Mihalič (2008) pravi, da je 

zadovoljstvo zaposlenih pri delu ključno za učinkovito in uspešno organizacijo. Ni uspešne 

organizacije brez uspešnosti poslovanja in ljudi, zato je pomembno spremljanje in 

ugotavljanje dejavnikov zadovoljstva pri delu z namenom izboljšanja zadovoljstva ljudi in 

učinkovitosti podjetja (Mihalič, 2008).  
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Diplomsko delo smo vsebinsko razdelili na dva dela. V prvem, teoretičnem delu diplomske 

naloge, smo s pomočjo predelane literature opredelili pojma osebnost in temperament,  kjer 

smo podrobneje opisali tipologijo določenega temperamenta in obrazložili prepoznavnost 

vseh štirih tipov temperamenta ter različne kombinacije le teh. V nadaljevanju teoretičnega 

dela smo opredelili zadovoljstvo pri delu in dejavnike zadovoljstva,  merjenje zadovoljstva in 

vrste dela. V zadnjem delu teoretičnega dela diplomskega dela smo opredelili pomembnost 

vloge osebnosti na delovnem mestu v povezavi z zadovoljstvom pri delu, kjer smo dodatno 

opisali značilnosti različnih tipov temperamenta na delovnem mestu.  

 

Drugi del naloge predstavlja empirični del, v katerem bomo predstavili raziskavo, ki smo jo 

izvedli s pomočjo spletne ankete na vzorcu 106 anketirancev. S pomočjo analize anket smo 

kasneje ugotavljali, ali obstaja povezanost tipov temperamenta z zadovoljstvom pri različnih 

vrstah dela. Predvidevamo namreč, da niso vse vrste del enako primerne za vse vrste 

temperamenta. Raziskali bomo, kako so osebe z določenim tipom temperamenta zadovoljne z 

določeno vrsto delovnega mesta. Preverili bomo, kolikšna je stopnja zadovoljstva pri določeni 

vrsti dela pri posameznih tipih temperamenta. Ugotoviti želimo tudi, kakšna vrsta dela je za 

določen tip temperamenta najbolj zadovoljujoča. 

 

V zadnjem delu diplomske naloge smo povzeli ugotovitve rezultatov anket. Rezultati 

raziskave bi lahko bili uporabni pri nadaljnem svetovanju za poklicno usmerjanje ter 

selekcijski postopek za sprejetje na delovno mesto. Omenjeni rezultati lahko služijo kot smer 

za razmislek o tem, kakšne osebnostne lastnosti naj bi zaposleni imeli na določenih delovnih 

mestih in, kako bi lahko zagotovili dodatno znanje za zaposlene, da bi bili pri delu bolj 

zadovoljni, posledično tudi bolj učinkoviti.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

V strokovni literaturi obstaja veliko različnih teorij, ki poskušajo obrazložiti posameznikov 

odnos do dela in istočasno odgovoriti na splošno vprašanje, zakaj človek pravzaprav dela. 

Lipičnik in Možina (1993) pravita, da je ob tej temi potrebno omeniti temo motivacije, katere 

so se mnogi raziskovalci dotaknili in je ključna pri delu. Razvili so različne teorije, ki naj bi 

pripomogle k boljšemu in kvalitetnejšemu delu, posledično pa tudi večjemu zadovoljstvu pri 

delu. Pogosto poudarjajo končni rezultat zadovoljstva, kar naj bi pomenilo, da večje 

zadovoljstvo nastopi v primeru pomembnejšega motiva. Posledično sta obe skrajnosti, 

zadovoljstvo in nezadovoljstvo pri delu na eni lestvici, v praksi pa so običajno prisotna 

vmesna stanja.  

Človek si z delom poskuša ustvariti boljše življenje z določenim ciljem oziroma, da izpelje 

določene naloge, ki si jih je zadal. Pri tem uporablja vse svoje zmogljivosti, ki jih v resnici 

ljudje še danes ne poznamo. Obstajajo določene lastnosti, ki sestavljajo zapleteno strukturo 

človekovih zmogljivosti. V to strukturo spada človekova osebnost, znanje, mišljenje, 

motivacija in sposobnosti. Mnogi avtorji, ki predvidevajo pogoje za uspešno obvladovanje 

težav v prihodnosti sveta, poudarjajo, da bodo ravno ljudje in njihove zmožnosti imeli ključno 

vlogo. Človeške zmožnosti so sicer izredno širok pojem, ki zajema vse odtenke lastnosti 

posameznika na različnih področjih njegovega življenja. Sposobnosti, znanje in motivacija pa 

predstavljajo človeške zmožnosti v ožjem smislu. Za organizacije in vedenje ljudi v njih so 

ključne sposobnosti, znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti. Od posameznikovih lastnosti 

je namreč odvisno,  kako le ta  reagira na določeno situacijo, kajti osebnostne lastnosti so 

namreč vse človekove vrline, ki so pravzaprav temelj vsaki človekovi reakciji (Lipičnik in 

Možina, 1993).  

 

Neodvisno od dela in strokovnih kompetenc, ki jih ljudje imamo, se vsi zaposleni v veliki 

meri razlikujejo med seboj. Veliko je različnih dejavnikov, ki vplivajo na način delovanja 

zaposlenih v okviru delovnega okolja. Draškovič (2010) pravi, da se različnost razvršča v tri 

kategorije oziroma tipe različnosti, in sicer je prva demografska različnost (predstavlja razlike 

v spolu, etičnosti, nacionalnosti, starosti in religiji), naslednja je organizacijska različnost 

(predstavlja razlike v statusu, razliko na delovnem področju in stažu) in zadnja, psihološka 

različnost (predstavlja razlike med vrednotami posameznikov, njihovimi prepričanji, 



Bitenc, Darja. 2017. »Povezanost tipov temperamenta z zadovoljstvom pri delu.« Diplomska 

naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

4 

 

osebnosti, kognitivnega in vedenjskega stila, znanju ter sposobnosti in spretnosti). Posamezne 

tipe različnosti znotraj organizacije je med seboj težje razlikovati zaradi svoje medsebojne 

prepletenosti v osebnost posameznika. Pri tem določene vidike, lažje prepoznamo, druge 

težje. Površinski dejavniki so tisti, katere lažje opazimo (npr. spol ali starost posameznika), 

globinski pa so na prvi vtis težje prepoznavni (npr. spretnosti posameznika ali njegove 

vrednote). V delovnem okolju je pomembno upoštevati različnosti med ljudmi, ker nam le ta 

lahko pomaga pojasniti marsikateri konflikt ali nesprejemanje drugačnosti, kot tudi omogoči 

boljše medsebojne odnose, med drugim tudi zaradi razlik v temperamentu vsakega 

posameznika (Draškovič, 2010). 

 

2.1 Osebnost 

 

Različni avtorji so razvili in opredelili pojem osebnost na različne načine. Musek (1977) 

omeni največkrat uporabljeno definicijo osebnosti v sodobni psihologiji, katera je označena 

kot skupek oziroma kombinacijo posameznih osebnostnih značilnosti ter lastnosti 

posameznika (Musek, 1977, 20).  

 

Temeljne osebnostne dejavnike se uvršča v tri velike skupine, in sicer so v prvi skupini 

osebnostnega razvoja pomembni dedni in biološki dejavniki osebnosti, drugi so dejavniki 

okolja (kar predstavljajo temeljno spodbudo za razvoj) in tretji so človeški razvojni dejavniki, 

kar predstavlja posameznikovo lastno aktivnost. Vsi te dejavniki ne vplivajo samo na 

osebnost, pač pa osebnost tudi oblikujejo (Musek, 1977, 25-84). Zaradi svojega 

kompleksnega sistema, je osebnost vsakega posameznika edinstvena in neponovljiva (Carpara 

in Cervone, 2000). Musek (2005) poudarja, da se mnogi avtorji strinjajo, da tisti vidiki, ki se 

pri posameznikovemu vedenju in doživljanju trajno in dosledno ponavljajo, pomenijo neko 

osebnostno značilnost oziroma lastnost, s katero se pravzaprav razlikuje od drugih oseb, ali pa 

jim je v tem podoben. Značilnosti, glede katerih se razlikujemo med seboj, so tiste, ki so z 

osebnostnega vidika pomembne. Na vprašanje, kako in zakaj se ljudje razlikujemo med seboj, 

lahko odgovorimo s pomočjo raziskovanja medosebnih razlik, s čimer se ukvarjajo določena 

področja psihologije. Za iskanje in razumevanje razlik moramo poznati lastnosti, pri katerih 

so vidne podobnosti ali pa razlike med posamezniki. Osebnostne lastnosti so tiste, ki tvorijo 

strukturo osebnosti (Musek, 2005). 
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Osebnostne lastnosti so lastnosti, ki so lahko združene v neko strukturo. Za lažji pregled, jih 

razvrščamo v štiri velika področja, in sicer temperament, značaj, sposobnosti in telesno 

zgradbo oziroma konstitucijo (Musek, 1977, 109-139). Med osebnostne lastnosti spadajo  

inteligentnost, moč, marljivost, spol, starost, telesna teža, barva las, oči itd. Vsak posameznik 

pa združuje te lastnosti v enkratno in neponovljiv vzorec, v celoto, ki jo imenujemo osebnost. 

Kljub številnim osebnostnim lastnostim, so med njimi tudi velike razlike, nekatere so zelo 

specifične, nekatere bolj splošne in kompleksne. Osebnost torej pomeni integracijo psihičnih 

in fizičnih dejavnikov posameznika (Musek, 2005, 36-45).  

Obstaja veliko različnih  teorij osebnosti. Kognitivne teorije1 pojmujejo miselne sheme, 

skripte in osebne konstrukte ter razvoj mišljenja, teorija pa razlaga osebnost kot človekovo 

nenehno razlago in ocenjevanje informacij. Humanistične teorije2 poudarjajo samouresničitev, 

brezpogojno sprejemanje in težnjo organizma k rasti, osebnost pa je razložena na način, da je 

temeljna značilnost človeka potreba po samouresničitvi in rasti, in da ima človek svobodno 

voljo in odgovornost odločanja. Vedenjska teorija3 temelji na prepričanju, da so za obravnavo 

ključni pojmi kot so učenje, vedenje in vplivi okolja, osebnost pa je obrazložena s pomočjo 

razumevanja, da je človek rezultat učenja in vplivov okolja in, da je človek determiniran. 

Psihoanalitična teorija4 pojmuje nezavedno. Poleg nezavednega in arhetipov, pojmuje 

kolektivno nezavedno in identiteto, in poudarja, da je pomemben del duševnosti nezavedno, 

njegov razvoj pa poteka v določenih fazah. Zadnja in v nadaljevanju obravnavna teorija 

osebnosti je strukturna teorija5, katero glavno vodilo so tipi osebnosti, dimenzije, osebnostne 

lastnosti in dispozicije, osebnost pa ta teorija razlaga kot strukturne lastnosti, ki so dispozicija 

za vedenje in omogočajo razlikovanje med ljudmi (Kompare in drugi, 2001). Jungova teorija 

v okviru teorije osebnosti razlikuje usmeritev duševne energije, kot jo je C. Jung poimenoval. 

Ta je lahko usmerjena k objektom (predmetom stvarnega sveta) ali pa k subjektu, ki pomeni 

lastni, notranji svet posameznika. Tisti posamezniki, ki to energijo usmerjajo navzven, so 

ekstravertirani, tisti, ki so usmerjeni navznoter, pa introvertirani. Te je poimenoval, kot 

obotavljive, vase potegnjene ljudi, torej tiste, ki se raje poslužujejo nezaupnega opazovanja, 

ekstrovertirane pa je poimenoval tiste osebe, ki so vedno prijazne, odprte, hitro in z lahkoto 

navezujejo odnose in se zlahka znajdejo v vseh okoliščinah (Musek, 1977, 130). Drugi avtor, 

                                                 
1 Predstavniki so J. Piaget, G. Kelly, L. Festinger 
2 Predstavniki so A. Maslow, C. Rogers, V. Emmanuel in Frankl  
3 Predstavniki so B.F.Skinner, A. Bandura, E. Tolman 
4 Predstavniki so S. Freud, C. G. Jung, E. Erikson 
5 Predstavniki so Hipokrat in Galen, E. Kretschmer in H.J. Eysenck 
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ki je skušal določiti temeljne osebnostne razsežnosti, je H.J.Eysenck, je uporabil že ustaljena 

pojma, ekstravertnosti in introvertnosti. Prvi pojem se kaže kot družabnost, stik z drugimi, 

živahnost, impulzivnost, podjetnost, optimizem, aktivnost ter iskanje zunanjih dejavnikov 

motivacije in spodbud; kaže pa se tudi preko zanesljivosti, energičnosti, prilagojenosti, 

stabilnosti in mirnosti. Introvertiranost, se nasprotno kaže pri posamezniku skozi zadržanost, 

premišljenost, usmerjenosti vase, manjši družabnosti, v manj številnih stikih z drugimi, nemir, 

občutljivost, nezanesljivost, razburljivost in neuravnovešenost (Musek, 1977, 143).  

 

V diplomski nalogi se osredotočamo na temperament, kot eden izmed glavnih gradnikov 

strukture osebnosti. Zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na opis temperamenta in delitev 

oziroma tipologij le tega, med katerimi je najbolj znana Hipokrat - Galenova tipologija 

osebnosti, ki je pravzaprav nauk o temperamentu (Musek, 2005, 39). 

 

2.2 Temperament 

 

S pojmom temperament največkrat označujemo obliko in način posameznikovega vedenja in 

reagiranja. Ta pojem se pogosto povezuje s čustvenimi procesi (Musek, 1977, 146). Beseda 

»temperamentum« je latinskega izvora in pomeni »pravo mešanico« (Musek, 1993, 195). 

Pomeni torej »mešanico« tistega, kar človek doživlja in široko obzorje posameznikovega 

obnašanja, čustvovanja in odzivanja na neko situacijo ali okoliščino (Musek, 1999, 138). Pri 

temperamentu gre za oblike in načine obnašanja in pomeni hitrost, odzivnost in trajnost 

posameznikove reakcije (Musek, 1977, 146). Zajema značilne načine in stile obnašanja in 

čustvovanja. Primeri temperamentnih lastnosti so silovitost, hladnokrvnost, togost, živahnost, 

ipd. Poteze, ki so oblikovane v temperament, so pod vplivom dednih dejavnikov in dispozicij 

in so odvisne tudi od biološke strukture posameznika, kar ne pomeni, da je temperament v 

celoti prirojen in vedno ostaja enak. Do neke mere se pod vplivom okolja lahko spreminja in 

prilagaja.  

Prvi je te razlike sistematično opisal starogrški zdravnik Hipokrat. Hipokrat je ljudi razvrstil v 

štiri tipe temperamenta, ki so sprejeti še danes. Mnogi se sprašujejo, kakšna je razlika med 

osebnostjo in temperamentom. Temperament je torej način oziroma vidik osebnosti, osebnost 

pa predstavlja enkratno celoto in je pojav, pri katerem je potrebno upoštevati popolnoma vse 

vidike in razsežnosti te celote. »Osebnost se kot predmet v več pogledih in ozirih razlikuje od 

drugih predmetov znanstvenega raziskovanja, tudi od drugih področij in predmetov, ki jih 
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proučuje sama psihologija« (Musek, 1977, 6). Tako poseben predmet proučevanja je osebnost 

tudi zato, ker se sam posameznik vrača k sebi in svojemu bistvu. Tako imenovano vrednostno 

doživljanje sebe in drugih je ključnega pomena pri raziskovanju tega pojma v celoti, tako v 

odnosu do sebe kot do sveta okrog nas.  

 

2.2.1 Hipokrat- Galenova tipologija temperamenta  

 

Littauer M, F. (2006) pravi, da se je poglabljanje in razmišljanje o različnih vidikih življenja  

začelo že več kot dva tistoč let nazaj v času zlate dobe grških modrecev. Hipokrat (znan kot 

oče medicine) je postavil teorijo, da smo si ljudje različni zaradi različnega ravnovesja tekočin 

oziroma sokov v naših telesih (Litthauer M, F, 2006, 14). Ugotovil je, da niti en posameznik 

ni enak drugemu, imata pa lahko oba veliko skupnih značilnosti oziroma skupne vzorce 

vedenja. Hipokrat je verjel, da se ljudje obnašamo drugače in na drugačen način zaradi 

telesnih tekočin, in sicer krvi, žolča, telesne krvi oziroma črnega žolča ter sluzi. Način 

posameznikovega vedenja naj bi bil torej odvisen od prevladujoče snovi v telesu, kateri naj bi 

ustrezalo tipično določeno ravnanje oziroma vedenje (Musek, 1977, 147). Dolgo nazaj je 

medicina ovrgla vidike Hipokratove analize, vendar je večina osebnostnih raziskav še naprej 

temeljila na podlagi njegove teorije (Littauer, F., M., 1999, 21). 

 

Slika 2.1: Hipokrat- Galenova tipologija temperamenta 

 

Vir: Slideserve (2014, 19) 

 

Zgornja slika (Slika 2.1) prikazuje Hipokratove predstave o tipih temperamenta (Slideserve, 

2014, 19). Musek (1993) Hipokrat- Galenovo tipologijo temperamenta predstavi na naslednji 

način. Pri posamezniku lahko prevlada žolč, kar predstavlja prvine ognja, zato je za takega 

posameznika značilna nagla in silovita reakcija, vzkipljivost, jeza in razburljivost, to pa se v 
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vedenju kaže kot ogenj, ki silovito razširi in se tudi hitro poleže. Oznaka »koleričen« tip 

temperamenta  dobesedno pomeni »žolčni« tip. Značilnosti »sangviničnega« temperamenta so 

prisotne pri ljudeh, kjer prevladuje kri in se kaže v živahnosti, veselosti, optimističnosti, 

radosti in podjetnosti. Pri posamezniku »flegmatičnega« temperamenta prevladuje telesna 

sluz kot značilna tekočina, najbolj značilne lastnosti pa so počasnost, hladnokrvnost, mirnost, 

okornost, ravnodušnost. Zadnji od predstavljenih štirih tipov temperamenta je »melanholični« 

tip. Beseda je grškega izvora za izraz »črni žolč«, kar pomeni vranični sok. Za ta tip 

temperamenta je najbolj značilen pesimizem, introvertiranost, otožnost, obup, depresivnost in 

potlačenost (Musek, 1993, 196). 

 

Izraz temperament pravzaprav skriva pomembno Hipokratovo idejo. Pri vsakem posamezniku 

so vsi sokovi pomešani in tvorijo njegov temperament, kar pomeni, da bolj kot so 

uravnoteženi, bolj je uravnovešeno ravnanje, reagiranje in vedenje. Če prevlada določen sok, 

omeni, da se bolj kažejo določene poteze v njegovem vedenju, v primeru, da pa je prevlada 

soka pretirana, lahko to kaže na bolezen (Musek, 1993, 195). Glavna vrednost te teorije je 

dejstvo, da sta Hipokrat in Galen ugotovila nekatere temeljne značilnosti določenega 

temperamenta in realne ter pravilno opažene razlike v reagiranju posameznikov (Rot, 1963, v: 

Musek, 1977, 147). »Štirije osnovni tipi temperamenta so podlaga najrazličnejših načinov 

obnašanja, ki jih opažamo pri sebi in pri drugih» (Musek, 1993, 197).   

 

2.2.2 Značilnosti in prepoznavnost štirih tipov temperamenta  

 

V nadaljevanju so opisane osnovne značilnosti posameznih temperamentov ter njihove 

prednosti in slabosti, v zadnjem poglavju diplomske naloge pa opredelimo in predstavimo 

način ter prednosti in slabosti posameznih tipov v povezavi z delom in delovnim mestom.  

 

2.2.2.1 Sangvinik 

 

Littauer (1998) predstavi prvi »sangivnični« tip temperamenta kot t.i. priljubljenega 

sangvinika. Ta tip temperamenta je ekstravertiran in optimistično naravnan, odkrit in čustven 

in predvsem rad preživlja svoj čas v družbi drugih ljudi. Rad zabava druge ljudi in tudi delo 

spremeni v zabavo. Svoje izkušnje opisuje z barvitimi prispodobami in rad pretirava v opisu 

zgodb. S svojo naravno karizmo privlači druge ljudi. V množici ljudi običajno izstopa in je 
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najbolj zadovoljen takrat, ko ima občinstvo, poslušalce in pozornost. Je poln optimizma in rad 

prisluhne drugim. Po naravi je naiven in neodločen, navdušen, izrazit, vendar zelo radoveden 

in ob enem ustvarjalen in domiseln (Littauer, 1998, 3- 43). Priljubljeni sangvinik je 

poimenovan zato, ker je privlačen za druge in je običajno v središču pozornosti. Priljubljenega 

sangvinika ni težko opaziti, ker praviloma izstopa, kjer koli že je. Izstopa že z načinom 

oblačenja, ki se kaže v živahnih oblačilih in živih barvah, kar velja tako za ženske kot za 

moške. Kaže se kot mikavna osebnost, zato ima rad vse kar se sveti, kar je razkošno in kar je 

udobno. Priljubljenega sangvinika se najhitreje prepozna po njegovih poudarjenih kretnjah, 

mimiki in gibih, hitrejšemu govoru in prekinjanju ter dotikanju sogovornika. Zanimivo 

pripoveduje in se vživi v vsako besedo. Njegove kretnje so velikopotezne (maha z rokami) in 

običajno pozabi, da v prostoru ni sam. Najhitreje ga prepoznamo po glasnem in navdušenem 

govorjenju (glasno pozdravljanje, glasno govorjenje in glasen smeh), zmožen pa je veliko 

vokalnih variacij in sprememb. Običajno reče kar koli mu pade na pamet, ne da bi prej o tem 

premislil. Hitro spreminja misli in navade, pozablja obljubljeno, vendar pa ima odličen smisel 

za humor in nastopanje (najbolje pripoveduje vice, zgodbe in pravljice), zato kamorkoli pride, 

poskrbi za zabavo in sproščeno vzdušje. Svoj čustven odziv in razpoloženje hitro spreminja, 

kljub temu pa pritegne ljudi in zna navdušiti, zato je ta tip temperamenta običajno odličen 

govorec in predavatelj. Ob sebi potrebuje ljudi, ki ga spominjajo na vse kar pozabi, in da ga 

spodbudijo, da dokonča začeto. Zanj je značilno, da je površen, da ni discipliniran in ni 

ljubitelj redu. S težavo ohranja pozornost za določeno stvar, zato pa toliko bolje opazuje in 

ima zato veliko dobrih idej, ki ga navdihujejo (Littauer, F., M., 1999, 25- 33). Močne strani 

oziroma prednosti popularnega oziroma priljubljenega sangvinika so nedvomno razburljivost, 

ljubezen do ljudi, smisel za humor, ustvarjalnost, uspešnost v aktivnostih, hitro si najde 

službo in hitro se spoprijatelji, posledično enostavno očara ljudi.  

Slabosti tega tipa se kažejo na različne načine. Sangvinik ni ljubitelj urnikov, zlahka ga je 

zmotiti pri delu, preveč govori in prekinja ljudi, je brez občutka za čas in se hitro zdolgočasi. 

Običajno išče opravičila in ne zna reči »ne« (Littauer, 1999, 25- 66). Avtorja (Littauer, F., M., 

2006) priljubljenega sangvinika predstavita, kot nekoga, ki običajno ne zaključi nalog. 

Sangvinik ima težave s koncentracijo, kar posledično privede tudi do hitre pozabljivosti in 

hitro izgubo volje ali motivacije. Lahko postane odvisen od svoje lastne očarljivosti. Zdi se 

površinski, rad pretirava, širi govorice in je nepripravljen na nepredvideno. Slabo upravlja z 

denarjem in preveč zapravlja, posledično ima lahko zaradi tega veliko dolgov. Na tem 
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področju potrebuje pomoč, ker denar vidi izključno kot sredstvo za kupovanje stvari, in se 

težko upre nakupu (Littauer, F., M., 2006, 108- 205). 

 

2.2.2.2 Kolerik 

 

Drugi tip temperamenta je »kolerični« tip oziroma t.i. močni kolerik. Močni kolerik je 

priljubljenemu sangviniku podoben po ekstravertiranosti, le da je še bolj impulziven. Njihova 

najmočnejša čustvena moč je jeza. To je močna in dinamična oseba, ki ima visoke ambicije, 

včasih tudi nedosegljive in neuresničljive sanje, vendar mu nekako vedno uspeva in doseže 

zastavljene cilje. Njegova izrazita potreba je potreba po biti najpomembnejši in glavni. 

Njihovo zlato pravilo je, da mora drugi nekaj narediti po njegovo, in to takoj. Podobnost s 

sangivnikom je tudi v njihovi odprti naravi in optimizmu. Vedno je odkrit v komunikaciji, in 

ve, da bo vedno vse v redu, le če bo po njegovo. Ta tip osebnosti verjame, da ima vedno prav, 

zato težje uvidi svojo napako ali zmotno odločitev, še težje pa to prizna. Kolerik že opravi 

delo, preden se sangvinik sploh uspe organizirati za opravljeno delo. Ena izmed ključnih 

značilnosti je tudi njegovo nesprejemanje drugih temperamentov in odzivov ter 

nerazumevanje, kako so lahko drugi počasnejši, kar sam skoraj enači za nesposobnost 

(Littauer, 1999, 41–85). Osebnost močnega kolerika se lahko opiše kot optimistična in 

delavna. Je rojen vodja, ki je dinamičen in aktiven, ima nenhno potrebo po spremembi, mora 

popravljati napake (tako svoje kot napake drugih), predvsem pa je neodvisen in 

samozadosten. Ima močno voljo in odločnost, kar včasih lahko drugi enačijo z brezčutnostjo. 

Postavlja cilje, motivira, organizira in jih tudi doseže. K ciljem je prirojeno naravnan, vedno 

vidi celotno sliko in je dober organizator. Ne zgublja časa, ampak povsod išče praktične 

rešitve in gre hitro v akcijo. Potrebno delo brez slabe vesti preda tudi drugim in jih primerno 

vzpodbuja. Najlažje se ga opiše, da je to tista oseba, ki misli oziroma ve, da ima prav 

(Littauer, 1998, 26). 

 

Tako kot ostali trije temperamenti, ima tudi ta tip temperamenta svoje slabosti oziroma 

šibkosti. Močni kolerik ne pazi na besede, ampak pove direktno, brez ovinkarjenja. Pogosto je 

do drugih nepotrpežljiv, napadalen (lahko tudi žaljiv) in ima pomanjkanje sočutja. Brez 

pomislekov prestopi mejo v medsebojnih odnosih in odloča namesto drugih, velika verjetnost 

pa je tudi, da razpolaga s tujim časom. Glavna značilnost je zamujanje, običajno oziroma 

skoraj vedno to argumentira z dejstvom, da ima prepoln urnik. Ena izmed šibkosti je tudi 
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njegova pretirana samozavest. To se kaže na način, da včasih pretirano vztraja pri svojem 

prepričanju oziroma ne popušča in dopušča drugih možnosti. Zna biti aroganten, 

neemocionalen in se boji, da bi izgubil nadzor. Močni kolerik zna manipulirati z drugimi 

ljudmi, zato je to tudi najzahtevnejši tip osebnosti za shajanje z drugimi (Littauer, 1999, 75- 

85). Če povzamemo, so slabosti močnega kolerika izražene skozi manipulacijo, izbruhi jeze, 

trmo in prepirljivostjo. Ker je ukazovalen in odrezav, ne mara čakati in je hitre jeze, zahteva 

svojo pozornost, kar zna biti naporno (Littauer, F., M., 2006, 108). 

 

2.2.2.3 Melanholik 

 

Tretji tip temperamenta je »melanholični« tip oziroma t.i. popolni melanholik. Pri popolnem 

melanholiku gre za nasprotje od močnega kolerika in priljubljenega sangvinika. Ta tip 

temperamenta je introvertiran. Lahko bi ga klicali »mislec« ali pa »pesimist«. Ključna beseda 

pri popolnemu melanholiku je »popolnost«. Vse, s čimer je povezan, je popolno urejeno. 

Hitro se ga prepozna po urejenem videzu od pet do glave (Littauer, 1999, 33- 40). Popolni 

melanholik je mislec in človek, ki resno jemlje svoje namene. Predan je redu, disciplini in 

organizaciji, in najbolj ceni lepoto ter inteligenco. Ne loti se razburljivih podvigov, pač pa se 

drži popolnega načrta, ki ga sestavi. Brez takega tipa temperamenta bi bil svet prazen oziroma 

bi na svetu bilo le malo umetnosti, poezije, literature, filozofije, kulture, ipd. Posameznik tega 

tipa temperamenta je temeljit, natančen, analitičen in premišljen. Njegov pozorni pogled 

lahko marsikoga živcira in razdraži, ker vedno ocenjuje vedenje drugih ljudi, ob enem pa 

razmišlja o težavah. Ima globok razum in vedno vse analizira. Rad ima sezname, tabele, 

razpredelnice, grafe, številke in vse, kjer se lahko izrazi njegov čut za organizacijo in popolno 

izvršitev. Popolni melanholik je resna oseba, ki počne le tisto, v čemur vidi dolgoročen namen 

in smisel. Med vsemi temperamenti je to tip, ki je najbolj talentiran in ustvarjalen. Popolno 

nasprotje sangvinikov, ki jim uide vsakršen detajl, je popolni melanholik tisti, ki skrbi za 

malenkosti in nadzoruje podrobnosti. Vedno je urejen, načrten, čist in varčen. Po naravi je 

perfekcionist in ima visoka merila, to se kaže tako na delovnem mestu, kot tudi na drugih 

področjih svojega življenja (Littauer, 1998, 44-58). Njegove moči in prednosti so temeljitost, 

premišljenost, analitičnost, resnost in odločnost. Najpomembnejša odlika popolnega 

melanholika je natančnost, skrb, disciplina, red in urejenost. Ostale kvalitete se kažejo v 

njegovi nadajenosti in ustvarjalnosti, postavljanju visokih meril in popolne izvedbe, varčnosti 

in dokončanega dela. Skrbi za malenkosti, je vztrajen in, ko vidi težave, najde ustvarjalne 
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rešitve. Raje se drži v ozadju na vseh področjih življenja, vendar je vedno zvest in predan na 

katerem koli področju svojega življenja (Littauer, 1998, 25). Močne strani melanholika se 

kažejo tudi v tem, da je pošten, dobro dela sam in je odličen načrtovalec. Njegov cilj je, da 

ima urejeno in popolno življenje (Littauer, F., M., 1999, 67). 

Muhavost in pretiran perfekcionističen pristop do življenja je lahko prednost, lahko pa je tudi 

velika ovira in slabost. Popolni melanholik je izredno občutljiv na kritike, zato se jim raje 

izogne, sliši pa le negativno. Raje ne komunicira, ker ne more preboleti negativnih povratnih 

informacij (to izhaja ravno iz nagnjenosti k popolnosti). Kljub njegovi mirnosti in popolnemu 

delovanju, pa je zato običajno počasen, in potrebuje več časa za opravljanje kakršnegakoli 

dela. Hitro je prizadet, le zato, ker je njegova čustvena potreba ravno rahločutno razumevanje 

njegovih misli in občutek podpore. Težko se prilagaja spremembam, zato potrebuje svoj čas, 

da se s tem sprijazni (Littauer, F., M., 2006, 109- 130). Mnogokrat slišimo enačenje 

melanholije z depresivnostjo v povezavi s tem tipom temperamenta. Včasih gre le za 

melanholični izraz za »biti globok«, kar za popolnega melanholika absolutno velja. Če 

povzamemo šibkosti tega temperamenta, bi rekli, da je zanj značilno pomanjkanje 

spontanosti, ga je izredno težko zadovoljiti zaradi njegove pretirane perfekcionističnosti. 

Melanholik pod pritiskom ni učinkovit, predvsem pa potrebuje veliko časa, kar se hitro enači 

z njegovo počasnostjo (Littauer, 1999, 67- 74). 

 

Če povzamemo so prednosti popolnega melanholika njegova inteligentnost, urejenost, 

izučenost, nadarjenost za umetnost in analitičnost.  Nadarjen je za vodenje financ, evidenc, 

načrtovanja in je vedno dobro pripravljen. Njegove slabosti pa se kažejo pri njegovi počasni 

prilagoditvi spremembam, oddaljenosti oziroma nedružabnosti in neprilagodljivosti, 

predvsem pa je za vse ostale tipe temperamenta najbolj moteč njegov počasen, in drugim 

potraten čas za razmišljanje, načrtovanje in organiziranje (Littauer, F., M., 2006, 206). 

 

2.2.2.4 Flegmatik  

 

Zadnji tip temperamenta je »flegmatični« tip oziroma t.i. mirni flegmatik. Podobno kot pri 

popolnemu melanholiku je tudi ta tip temperamenta introvertiran. »Najbolje jih označimo, s 

tem, da niso noben drug osebnostni tip« (Littauer, 1999, 48). Ima zelo preprost stil oblačenja 

in se poslužuje preprostega videza. Njegov govor je miren in pomirjujoč, in govori le, če ima 

občutek, da ga sogovornik posluša. Tudi sam je dober poslušalec in nerad prekinja pogovor 
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ali sogovornika. Ne mara pozornosti, zato se raje drži v ozadju. Je uravnovešen in se mirno 

prilagaja situacijam. Njegova primarna želja je sproščenost in mirnost (Littauer, F., M., 1999, 

47- 53). 

V primerjavi z ostalimi tipi temperamenta naj bi flegmatik najlažje shajal skozi življenje. Je 

bojevnik za enakost in ni komplikator. Srečen je povsod, kamorkoli ga postavimo, prav tako 

se ne zmeni dosti za spremembe. Je najbolj uravnotežena osebnost, ki ne prehaja iz skrajnosti 

v skrajnost. Rad se izogiba konfliktom, vendar pa se izogiba tudi odločitvam. Ni vsiljiv in je 

prijetna, nenapadalna, zadržana, predvsem pa najbolj potrežljiva osebnost. Ena izmed ključnih 

prednosti tega tipa temperamenta je zmožnost ohraniti prisebnost tudi v kaotični situaciji. 

Težko ga kakšna situacija pretirano vrže s tira, kar se kaže skozi ohranjanje mirnega odziva. 

Zna opazovati ljudi in mirno posredovati v konfliktnih sitaucijah. Enostavno se je razumeti z 

njim, zato ima veliko prijateljev in si ustvari mrežo pozitivnih medosebnih odnosov (Littauer, 

1998, 75- 88). Z drugimi besedami bi mirnega flegmatika lahko opisali kot introvertiranega 

opazovalca. Po naravi je umirjen, sproščen, miren, zbran, potrpežljiv, tih, sposoben, zanesljiv, 

nenapadeln in prijeten. (Littauer, 1998, 27). 

 

Slabosti tega temperamenta se kažejo skozi izogibanje dela, lenobo, tiho trmo, odmikom in 

občutljivostjo za kritike. Pretirano se obotavlja, odlaša in ni usmerjen k ciljem. Včasih je 

preveč sproščen in ima premalo energije za opravljanje vsega, kar bi bilo potrebnega ali kar si 

je zadal. Ni dober motivator in ni vešč v spodbujanju sebe in drugih, ker mu primanjkuje 

vznemirljivosti. To se kaže v pomanjkanju navdušenja. Tudi to, da je kompromisen, je lahko 

tako prednost kot slabost. Kljub temu, da je neodločen, negotov, počasen in plah, je večen 

mirovnik (Littauer, F., M., 2006, 53, 205- 206). 

 

2.2.3. Različne kombinacije tipov temperamenta  

 

Pomembno je omeniti različne kombinacije tipov temperamenta oziroma pristne 

(komplementarne kombinacije) in nasprotja teh kombinacij. V nadaljevanju je prikazana slika 

(glej Sliko 2.2), ki te kombinacije prikazuje s smiselno razporeditvijo in povezanostjo med 

seboj.  
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Slika 2.2: Prikaz različnih kombinacij tipov temperamenta 

 

Vir: Littauer (1998, 149) 

 

Iz zgornje slike (Slika 2.2) lahko razberemo, da t.i. »pristno kombinacijo« predstavljata 

kombinacija priljubljenega sangvinika in močnega kolerika (Littauer, 1998, 148). Za to 

kombinacijo je značilna ekstravertiranost, kar pomeni, da znata oba tipa prisluhniti drugim, 

sta do drugih odkrita, odprta, optimistična in zgovorna. Ta kombinacija je najboljša za 

področje vodenja na kakršnem koli področju. Združene moči obeh tipov predstavljajo 

zmožnost usmerjanja drugih, uživanja ob delu in vključevanja zabave s ciljem uresničitve 

sanj. Taka kombinacija pomeni zagon in odločnost. V negativnih okoliščinah lahko pride do 

ukazovalnosti, impulzivnosti, ali pa neučakanosti ter nezmožnosti prilagajanja- osebe s to 

kombinacijo želijo imeti glavno besedo, dve osebi tega temperamenta pa predstavljata borbo 

za besedo med seboj. Druga najboljša kombinacija je kombinacija popolnega melanholika in 

mirnega flegmatika. Pri tej kombinaciji je značilna introvertiranost. Oba tipa predstavljata 
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pesimističnost, realnost, tiho delovanje, resni videz, poglabljanje v položaj in se izogibata 

pozornosti. Pristna kombinacija je zato, ker mirni flegmatik zna razsvetliti globino popolnega 

melanholika, ta pa zna popraviti površnost mirnega flegmatika. S to kombinacijo najboljše 

delujejo učitelji. Slabost je v tem, da jima težave delata počasno odločanje in obotavljanje pri 

odločitvah tako pri posamezniku kot pri dveh različnih osebah, prednost te kombinacije pa je 

izražena takrat, ko flegmatik pomaga melanholiku, da ne zapade v depresivno stanje, le ta pa s 

svojo željo po popolnosti motivira flegmatika k akciji (Littauer, 1998, 149).  

Najbolj uspešen delavec oziroma poslovnež je človek, ki predstavlja kombinacijo močnega 

kolerika in popolnega melanholika. Ta dva temperamenta se dopolnjujeta. Lastnost močnega 

kolerika je voditeljska moč, zagon in cilji, in se s kombinacijo popolnega melanholika, pri 

katerem je izrazit analitičen, podrobni in urejeni razum, nič ne mora kosati. Posameznik ali pa 

kombinacija teh dveh tipov s takšno kombinacijo pomeni odločnost, organiziranost in 

osredotočenost na cilje ter velik zagon, posledično tudi dovolj odločnosti za vztrajanost v 

nedogled. Lahko predstavlja neverjetno uspešnost na svojem področju, v skrajnosti pa lahko 

te moči postanejo pretirane. Druga kombinacija temperamentov, ki se dopolnjujeta je 

kombinacija priljubljenega sangvinika in mirnega flegmatika. Taka oseba, kjer prevladuje ta 

kombinacija, je običajno najboljši prijatelj. Smisel za humor, radoživa, umirjena in privlačna 

narava so popolna kombinacija, zaradi katere so ljudje radi v njegovi družbi. V primeru dveh 

oseb te kombinacije se kaže to tako, da mirni flegmatik umiri vzpone in padce ter pretirane 

ekstreme priljubljenega sangivnika, ta pa ga zna razvedriti. Kombinacija lahko predstavlja 

tudi lenobo, pomanjkanje volje in smisla za ustvarjanje. Slabost je tudi v tem, da je za to 

kombinacijo značilno napačno ravnanje z denarjem in izogibanje soočenju (Littauer, 1998, 

149- 151).  

 

Ljudje imamo različne primarne načine zaznavanja, vedenja, reagiranja in imamo različne tipe 

temperamenta. Ob spoznanju in analizi teh pomembnih dejavnikov lahko spremenimo pogled 

nase in na druge ljudi. Začenjamo jih sprejemati, kar nam olajša komunikacijo, prav tako lažje 

razumemo sebe in reakcije drugih. S pomočjo razumevanja drugih pa lahko tudi vnaprej 

predvidevamo reakcije, vedenje in odzive, kar pomeni pomembno orodje za naše zadovoljstvo 

in uspešno medsebojno sodelovanje tako v zasebnem kot delovnem področju našega življenja 

(Littauer, 1998, 178 – 190).  
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2.3 Zadovoljstvo pri delu 

 

2.3.1 Vloga in pomen zadovoljstva zaposlenih pri delu  

 

Delo je kot proizvodni dejavnik pomembna dejavnost v današnji družbi. Definicijo dela je 

Uhan (1996) predstavil kot zavestno in umsko »dejavnost človeka, v kateri uporablja svojo 

usposobljenost z namenom, da ustvari dobrino v obliki poizvoda ali storitve« (Uhan S., 1996, 

3). Bonnet (2009) pravi, da je nujno potreben vir sredstev za življenje in srečo posameznika 

ravno delo, ker neodvisno od začetne stopnje težavnosti daje bistvo našemu življenju. To 

prispeva k samemu razvoju človeka in izgradnji njegove osebnosti. S pomočjo dela se učimo, 

napredujemo, smo lahko ponosni na svoje dosežke, borimo se za svoj obstoj, se trudimo z 

vsemi vzponi in padci, predvsem pa sodelujemo med seboj in se izpopolnjujemo tako na 

osebnem kot strokovnem področju. »V življenju ne gre za to, da počnemo, kar si želimo, 

ampak da počnemo to, kar moramo, tako, kot si želimo.« (Bonnet, 2009, 254) Obstaja več 

različnih definicij zadovoljstva zaposlenih, ki se med seboj tudi razlikujejo zaradi drugačne 

osredotočenosti na različne vidike delovnega okolja. V nadaljevanju so izpostavljene in 

predstavljene najbolj znane in uveljavljene definicije zadovoljstva pri delu.  

 

Ena izmed znanih definicij zadovoljstva je, da je to močno opazno pozitivno čustveno stanje 

posameznika, kar je tudi rezultat načina doživljanja dela in/ali izkušenj pri delu in na 

delovnem mestu, kot tudi načina občutenja vseh elementov dela in delovnega okolja. 

Enostavneje opredeljeno naj bi to bil občutek, na podlagi katerega se posameznik z veseljem 

odpravlja na delo, se veseli novih delovnih izzivov in se rad vrača v delovno okolje. Največ, 

kar si lahko želi vsak vodja organizacije kot tudi posameznik oziroma zaposlen, je ravno 

večinsko število zadovoljnih zaposlenih v organizaciji (Mihalič, 2008, 4-5). 

 

V vseh organizacijah je neizmerno pomemben pomen človeškega dejavnika (Možina et al., 

2002). Najpomembnejši faktor in ustvarjalec znotraj organizacije je ravno človek s svojim 

znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo. Skozi zgodovino in različna časovna obdobja, je 

bilo obravnavanje ljudi različno, temu primeren je bil tudi položaj ljudi in vloga zaposlenih. 

Ključ do uspeha za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti dela, neodvisno od zadovoljstva 

zaposlenega, pa je ostajal enak do danes; potrebno je določiti lastnosti delavca, ki bo ustrezen 

za opravljanje delovnih nalog in, ki bo lahko dosegal ključne cilje organizacije. Vendar ne 
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moremo zanemariti dejstva, da pa so za delavce bistvene njihove potrebe in interesi. 

Določitev lastnosti delavca za določeno delovno mesto je torej stvar obeh strani, delavca kot 

tudi delodajalca. Ugotoviti je potrebno, katere lastnosti mora imeti delavec, da bo čim 

uspešnejše opravljal delovne naloge in ob enem doživljal svoje osebno zadovoljstvo (Možina 

et al., 2002, 119- 120). 

 

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu  je ključnega pomena za učinkovitost in uspešnost določene 

organizacije, kar pomeni, da le ta ne obstaja brez uspešnosti poslovanja in ljudi znotraj 

organizacije, predvsem pa ne obstaja brez večine zadovoljnih posameznikov oziroma 

zaposlenih znotraj le te (Mihelič, 2008, 4). Temu sledi, da je pomembno spremljanje in 

ugotavljanje dejavnikov zadovoljstva pri delu, z namenom izboljšanja učinkovitosti 

organizacije in zadovoljstva ljudi znotraj organizacije, kot tudi upoštevanje dejstva, da ima 

vsak posameznik številne življenjske vloge, in je vloga zaposlenega le ena izmed njih. Na 

prvem mestu je zaposlen, posameznik s čustvi, željami, strahovi, ambicijami in cilji. Ker so 

vse različne vloge, ki so del posameznikovega življenja, prepletene, je pomembno zavedanje, 

da je to na prvem mestu človek kot celostna osebnost z vsemi socialnimi, psihološkim in 

fiziološkimi potrebami, in šele nato zaposleni. Brajša (1996) pravi, da smo ljudje 

najpomembnejši in najdragocenejši del vsake organizacije, v katero je potrebno vlagati in 

nenehno razvijati naše sposobnosti in znanje, to pa je pomembno tudi pri različnih ravneh 

organizacije, v katero je posameznik vključen. Zaposleni je primarno pomemben kot 

osebnost, nato šele v vseh ostalih vidikih (Brajša, 1996, 22). 

 

Človek in delo sta medsebojno tesno povezana. Narava dela človeka spodbuja in ga sili k 

samokritiki, opazovanju, odpravljanju svojih napak in osebnostni rasti. Delo je tisto, ki 

človeku da priložnost, da sodeluje pri spreminjanju sveta in, da zadovolji svoje potrebe. To je 

ključ k napredku, ki mu posledično sledi človekovo zadovoljstvo pri delu in razvijanje novih 

sposobnosti, morda tudi nove ideje za organizacijo (Bonnet, 2009, 183).  Pomembno je 

omeniti pripadnost in lojalnost zaposlenih, čeprav nista ključni za učinkovitost posameznika. 

Ni nujno, da je zadovoljen zaposleni tudi lojalen in pripaden, in obratno; za uspešnost in 

učinkovitost pri delu ni potrebno, da je zaposleni tudi pripaden. Temu pripisujemo večji 

pomen iz vidika delodajalca, ker le ta, v tem primeru, stoji na nezanesljivem terenu. V 

primeru lojalnosti in pripadnosti zaposlenih lahko pričakujemo večjo stopnjo zanesljivosti, 

dolgoročno sodelovanje, bolj skrbno varovanje poslovnih skrivnosti, odločnejše zagovarjanje 
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interesov ipd. Lojalnost in pripadnost organizaciji se na osnovi zadovoljstva razvije sama po 

sebi, ali pa se sploh ne. Oba pojma sodelujeta z roko v roki, cilj je dosegati pripadnost 

organizaciji tako, da bo organizacija poskrbela za zadovoljstvo zaposlenih (Mihalič, 2008, 6-

8). 

 

2.3.2  Dejavniki zadovoljstva pri delu 

 

Pomembno je poudariti, opazovati in upoštevati pomembnost povezanosti vseh dejavnikov 

med seboj. »Uspešni zaposleni so zadovoljni zaposleni« (Mihalič, 2008, 10). Gre za vzorčno- 

posledični odnos, kajti delavec, ki je zadovoljen, bo tudi bolj učinkovit in produktiven in se 

temu primerno odzval na spremembe v organizaciji. Pfajfar in Škerlavaj (2013) pa vseeno 

zanikata dejstvo, da je zadovoljen zaposleni v podjetju nujen in zadosten pogoj za uspešnost 

podjetja in, da vzroki zadovoljstva zaposlenih niso vedno nujno povezani s cilji podjetja. 

Dalje, zaposleni ni nujno tudi vztrajen, učinkovit, ustvarjalen ali pa uspešen v tej organizaciji, 

zato je pomembno poznati dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih z namenom 

razumevanja, od kod izhajajo in zakaj niso večinsko odvisni le od posameznika. Obstajajo 

določeni splošni elementi, ki so pomembni za zadovoljstvo na delovnem mestu (Pfajfar in 

Škerlavaj, 2013). 

 

Treven (1998) definicijo zadovoljstva pri delu predstavi s pomočjo definicije zadovoljstva po 

Hollenbeck in Wrightu, katera naj bi vključevala tri pomembne vidike, in sicer vrednost, 

pomembnost in zaznavanje. Pri prvem gre za zavestno ali podzavestno prizadevanje 

posameznika za doseganje cilja, pri drugem gre za upoštevanje razlik v mišljenju zaposlenih o 

pomenu pomembnosti posameznih vrednosti, kar pa lahko zelo vpliva na stopnjo njihovega 

zadovoljstva pri delu. Tretji vidik opisuje primerjavo posameznikovih vrednosti z zaznavo 

trenutnih razmer znotraj podjetja (Treven, 1998, 131- 132). 

 

Po Mihaličevi definiciji (2006), naj bi bili dejavniki vezani na plačilo in načine nagrajevanja, 

na delovne naloge, ki so zaposlenemu odrejene, sami fizični pogoji dela in delovno okolje, 

način dela in razporeditev delovnega časa, odnose z nadrejenimi in sodelavci, možnosti 

strokovnega in osebnega razvoja; in nazadnje tudi možnost dodatnega izobraževanja in 

napredovanja v organizaciji. Ključni elementi zadovoljstva zaposlenih so jasno opredeljeni ter 

predstavljeni cilji in pričakovanja s strani organizacije, spodbujanje sposobnosti in vključitev 
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s povezanostjo le teh z nadarjenostjo posameznika, prispevanje k samemu razvoju 

organizacije, razvijanje medosebnih odnosov, poudarjanje pomena truda in prispevka 

posameznika za uspehe organizacije, ter upoštevanje le tega, kot tudi omogočanje ustrezne 

komunikacije in motivacije (Mihalič, 2006). 

Obstaja tudi drugačno pojmovanje dejavnikov zadovoljstva. Pri delovni uspešnosti in 

učinkovitosti zaposlenega dejavnike lahko delimo na notranje in zunanje dejavnike. Notranji 

dejavniki imajo psihološko vrednost in temeljijo na posameznikovih notranjih občutjih. 

Mednje štejemo zanimivost dela, izziv pri delu, samostojnost in motiviranost pri delu ter 

usposobljenost pri delu. Med zunanje dejavnike, ki temeljijo na posameznikovem okolju in 

izvirajo zunaj posameznika, kar pomeni, da nanj le ta ne more vplivati, pa štejemo varnost 

zaposlitve, same delovne razmere, tehnologijo in dodane ugodnosti (poleg plače). Plačo in 

kariero, kot dejavnika zadovoljstva, uvrščamo v obe kategoriji zadovoljstva (Srebrnjak, 2003, 

v; Agovič, 2008, 13). Dejavniki zadovoljstva so v različnih obdobjih in okoljih različno 

pomembni za različne ljudi in skupine, se pa med seboj povezujejo. Na zadovoljstvo pri delu 

nikoli ne vpliva le en sam dejavnik, ampak na splošno zadovoljstvo vedno vpliva več 

dejavnikov istočasno. Obstajajo različni primeri, ki to dokazujejo, zato je pri ugotavljanju 

zadovoljstva pri delu nujno upoštevati razmere, v katerih zaposlen deluje, njegove zmožnosti 

za delo, motivacijo in njegove vrednote. Zaradi vseh naštetih dejstev, je zato nujno potrebno 

ugotavljati in posodabljati informacije o vzrokih nezadovoljstva ali zadovoljstva zaposlenih, 

kot tudi stopnjo njihove pomembnosti (Bučan, 2017, 4- 11). 

 

Ugotavljanje vzrokov zadovoljstva oziroma nezadovoljstva z delom je že nekaj časa aktualno 

področje raziskovanja, ki izhaja iz različni predpostavk. Rezultati raziskave Herzberga6 

(1959), kjer je svoje delavce spraševal o zadovoljstvu in nezadovoljstvu, so pokazali, da so 

ravno notranji dejavniki tisti, ki so povzročili največje zadovoljstvo (Svetlik, 2002, v; Možina 

et. al, 2002, 180). Med te dejavnike spadajo predvsem delovni dosežki, priznanje za 

opravljeno delo in odgovornost pri delu ter delo samo po sebi. Mednje štejemo tudi 

osebnostno rast zaposlenega in napredovanje v organizaciji. Največje nezadovoljstvo pa je 

povzročila odsotnost zunanjih dejavnikov, med katere štejemo dobre odnose s sodelavci in 

                                                 
6 Herzberg (1923- 2000) je psiholog, ki je razvil dvofaktorsko motivacijsko teorijo, v kateri je razdelil 

vse motivacijske dejavnike v dve večji skupini in sicer, na higienike in motivatorje. Higieniki 

ustvarjajo pogoje za motiviranje, motivatorji pa neposredno spodbujajo posameznika k delu (Lipičnik, 

1998, 168).  
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nadrejenimi, dobre delovne razmere in ustrezne plače ter ustrezno vodenje in ustrezno 

upravljanje politike znotraj organizacije.  

 

Pri pregledu teorije so se pokazali ključni dejavniki pri zadovoljstvu pri delu, v grobem in s 

posplošenimi  dejstvi pa lahko dejavnike zadovoljstva pri delu združimo v šest skupin 

(Svetlik, 2002, 181- 184 v; Možina et. al, 2002), in sicer, ki so povezani:  

- z vsebino dela (mednje se uvršča učenje, možnost uporabe znanja in strokovna rast ter 

sama zanimivost dela) 

- s samostojnostjo pri delu (mednje se uvršča samostojno razporejanje delovnega časa 

in nalog ter možnost soodločanja in vključevanja o odločanju splošnih vprašanj 

organizacije) 

- s plačo (mednje se uvršča plača, dodatki in različne ugodnosti) 

- z vodenjem in organizacijo dela (mednje se uvršča pohvale, kritike, priznanja, stopnja 

nadzora, usmerjenost vodij k ljudem ali obveznim delovnim nalogam ter skrb za 

nemoten potek dela) 

- z odnosi pri delu (mednje se uvršča pretočna in produktivna komunikacija med vsemi, 

delovno vzdušje, timsko delo ter razreševanje konfliktov) 

- z razmerami pri delu (mednje se uvršča varnost pri delu, dejavniki okolja in 

odpravljanje motečih dejavnikov, kot so hrup, vlaga, prah ipd. in fizično delo oziroma 

telesni napor). 

Že narava dela  opravljena v delovnem procesu, kjer je delo različno, strokovno in različno 

zahtevno, vpliva na zadovoljstvo in stopnjo zadovoljenosti potreb in ciljev delavcev znotraj 

organizacije. V nasprotnem primeru so posledice delovnega zadovoljstva predvsem njegov 

vpliv na samo učinkovitost pri delu, nato pripadnost znotraj organizacije, zadovoljstvo z 

življenjem, psihičnim blagostanjem, zdravju itd (Uhan, 1989, 188- 190). 

 

2.3.3  Merjenje in ocenjevanje zadovoljstva zaposlenih  

 

Merjenje zadovoljstva zaposlenih, kot bogat vir informacij sam po sebi, pomaga organizaciji 

ugotoviti, kje in na katerih področjih organizacije so potrebne spremembe. Poleg potrebnih 

sprememb to pomaga organizaciji ugotoviti, kaj so slabi vplivi na zaposlene, kje so potrebna 

izboljšanja ter, kakšno je splošno stanje organizacije. To je tudi ključen vir povratnih 

informacij, ki so pomembne za nadaljnje delovanje organizacije. Na osnovi izvedenega 
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merjenja so pridobljene informacije temeljne za ugotavljanje vzrokov slabosti in nenazadnje 

za lažje upravljanje zadovoljstva ter uvedbi potrebnih sprememb. Merjenje zadovoljstva je 

pomembno, ker omogoča oceno razvoja v določenem času, zagotavlja sredstva za ocenjevanje 

vpliva sprememb znotraj organizacije in le ta se lahko s pomočjo preučevanih rezultatov z 

enakimi merili primerja s konkurenco (Treven, 1998, 131- 134). Merjenje zadovoljstva naj bi 

bilo za organizacijo priporočljivo izvesti vsaj enkrat letno; potrebno je opraviti merjenje pred 

in po uvajanjem večjih sprememb v podjetju, in je priporočljivo, če so v merjenje 

zadovoljstva vključeni vsi zaposleni v podjetju (Mihalič, 2008, 89- 90).  

 

Zadovoljstvo zaposlenih se lahko meri z različnimi metodami: s pomočjo kvalitativne metode 

(izvedba intervjuja), kvantitativne metode (izvedba anket) in s pomočjo uporabe sekundarnih 

podatkov (raba zbranih podatkov o organizacijskih dokumentov in študij literature, ki kažejo 

na stopnjo absentizma7 in fluktuacije8 in zaposlenih (Erjavec, 2009, 8). Obstajajo različni 

načini merjenja zadovoljstva pri delu. Lahko ugotavljamo posameznikovo celovito 

zadovoljstvo, kar pomeni, kako je le ta zadovoljen s svojim delom kot celoto. Lahko merimo 

tudi posameznikovo zadovoljstvo, ki je povezano z določenim področjem njegovega dela 

(konkretno npr. s plačo ali pa z vodilnimi). Najpogostejši način ocenjevanja merjenja 

zadovoljstva pri delu pa se izvaja s pomočjo različnih lestvic merjenja zadovoljstva 

zaposlenih. V literaturi se pojavljajo različne ocenjevalne lestvice. Nekatere so primerne za 

merjenje zadovoljstva v različnih organizacijah ali panogah, druge so prilagojene in 

sestavljene zgolj za določeno organizacijo (Mihalič, 2008, 90- 94). 

  

                                                 
7 Absentizem pomeni odsotnost z dela. To je stopnja bolniške odsotnosti in je močen pokazatelj 

delovnih razmer. Nasprotno od absentizma je prezenizem, ki pa pomeni prisotnost zaposlenih na 

delovnem mestu, čeprav bi zaradi zdravstvenih razlogov načeloma morali ostati doma. (Johns, 2010, 

2011 v; Bajec, Boštjančič in Tement, 2016, 116) 
8 Fluktuacija pomeni valovanje oziroma gibanje zaposlenih odraženo v odhodih iz podjetja. 

Zadovoljni delavci bodo manj verjetno zapustili organizacijo. V nasprotju od absentizma, ki pomeni 

začasno obliko odsotnosti z dela, je fluktuacija dokončna. (Erjavec, 2009, 7) 
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Znane ocenjevalne lestvice, ki so bile v preteklosti uporabljene tudi pri nas, so SiOK9, 

Brayfield- Rotova lestvica10 in lestvica delovnega zadovoljstva11. 

V diplomski nalogi se ne bomo osredotočili na podroben opis vseh lestvic, pač pa v 

empiričnem delu opisali tisto, s pomočjo katere smo opravili raziskavo (Pogačnik, 1997; 

Erjavec, 2009; Sladoje, 2017).  

Ker nas je v raziskavi zanimalo kako je osebnost povezana z zadovoljstvom pri različnih 

vrstah dela so v nadaljevanju predstavljene vrste dela ter delo v javnem in zasebnem sektorju.  

 

2.3.4 Vrste dela 

 

2.3.4.1 Javni in zasebni sektor 

 

Svetin in Lah (b.l.) obrazložita, da javni sektor po Standardni klasifikaciji institucionalnih 

sektorjev12 (SKIS) sestavlja sektor država, javne nefinančne družbe, centralna banka, javne 

druge denarne finančne institucije, javne druge finančne posrednike, javne izvajalce 

pomožnih finančnih dejavnosti, javne izvajalce pomožnih finančnih dejavnosti in javne 

zavarovalne družbe in pokojninske sklade. Javne družbe so tiste, ki so pod nadzorom enote 

sektorja država (Svetin in Lah, b.l.) Institucije javnega sektorja imajo določene značilnosti, 

osrednja naloga javnega sektorja pa je iskanje možnosti za izboljšanje kakovosti storitev, ki 

jih zagotavlja družbeni skupnosti skozi državne organe in uprave samoupravnih lokalnih 

skupnosti, javne agencije, javni zavodi in gospodarski zavodi ter druge pravne osebe javnega 

prava, če so posredni uporabniki državnega ali proračuna lokalne skupnosti. Na drugi strani 

obstaja zasebni sektor, ki pomeni večjo kompleksnost in stopnjo prilagodljivosti v primerjavi 

z javnim sektorjem. Bolj je fleksibilen, usmerjen v dobiček in deluje na trgu po ekonomskih 

                                                 
9 SiOK- Slovenska organizacijska klima, ki je bila pod okriljem Gospodarske zbornice (2001) 

pripravljena kot projekt z namenom povečanja zavedanja pomena organizacijske klime. Vedeno je 

uporabljen isti vprašalnik z osemdesetimi standardnimi vprašanji, primerljivost, preiodičnost in 

kvantitativnost pa so temeljni princip delovanja izvajanja. (Sladoje, 2017) 
10 Brayfield- Rotova lestvica ima pripravljen standardiziran vprašalnik, ki dopušča prilagajanje glede 

na posamezno organizacijo. Z njeno pomočjo izmerimo splošnjo stopnjo zadovoljstva z delom s 

pomočjo Likertove lestvica ocenjevanja od 1 do 5 glede na stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo na 

vprašalniku (Mihalič, 2006 v; Erjavec, 2009, 9) 
11 Lestvica je preprost, zanesljiv in veljaven  pripomoček, s katerim  ugotavljamo zadovoljstvo 

zaposlenega z delovno situacijo, analizo organizacijske klime, zahtevnos dela ipd. Vsebuje 15 glavnih 

motivov, katere anketiranci ocenjujejo po Likertovi lestvici od 1 do 5, kar označuje stopnjo od 

nezadovoljnega do zelo zadovoljnega (Pogačnik, 1997, 49). 
12 SKIS- Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev je statistična klasifikacija, ki emelji na 

določbah ESR (Evropskega sistema računov, obveznem statističnem standardu EU, Uredba Sveta št. 

549/2013 (SURS, ESR, 2010) 
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zakonitostih ponudbe in povpraševanja ter ustvarjanja dobička. Glede na dejstvo, da je javni 

sektor bolj zaprt kot zasebni (na podlagi upravljanja in vodenja odnosov med državo in 

njenimi državljani), so posledično tudi vodje manj fleksibilni in prilagodljivi spremembam 

(Hostnik, 2011, 15- 17). 

V zasebnem sektorju se je potrebno vsakodnevno boriti za preživetje in plačevati prispevke in 

davke, s katerimi se pravzaprav plačuje in preživlja javni sektor. V javnem sektorju pa na 

drugi strani zaposleni delajo v skupno dobro in naj bi prispevali v dobrobit družbenega 

sobivanja, v kar je šteta mesečna nagrada v obliki plače in pohvale s strani nadrejenih. Oba 

sektorja imata prednosti in slabosti, vendar gre tu za nujnost povezovanja (Hostnik, 2011, 28). 

 

Javni sektor je torej celota vseh oseb javnega prava in javnega prava- države, ki jim država 

zagotavlja določena pooblastila in pravno subjektiviteto. Podatki raziskave Svetlina in Laha 

(b.l.) o analizi vrst in značilnosti zaposlitev v javnem in zasebnem sektorju so pokazali, da ni 

bistvenih razlik med zaposlitvami v sektorju država kot v ostalih sektorjih in obratno. Ker je 

sektor država bolj feminiziran kot ostali sektorji, je raziskava pokazala, da na zaposlitev v 

vseh sektorjih najbolj vpliva spol, starost ne igra večje vloge, ima pa večjo vlogo izobrazba, 

saj je bilo ugotovljeno, da je delež delovno aktivnih z višjo izobrazbo večji v sektorju država, 

z najnižjo izobrazbo pa je večji v ostalih sektorjih. Rezultati so pokazali tudi, da ni bistvenih 

razlik med oblikami zaposlitve in delovnim časom, večja razlika podobno kot vloga spola in 

izobrazbe, pa je vidna v primerjavi sektorjev po plačah. Plače so v povprečju višje v sektorju 

država, zaradi višje stopnje izobrazbe (Svetin in Lah, b.l.).  

 

Obstajajo razlike in posledično tudi prednosti ter slabosti dela v javnem ali zasebnem 

sektorju. Merc in Leben (2015) pravita, da je ena izmed slabosti javnega sektorja časovno 

daljše in bistveno težje doseganje sprememb v organizaciji, za kar je potrebna velika 

fleksibilnost za prilagoditev novim spremembam. Fleksibilnost je nizka in več je rigidnosti. 

Trenutno ni možnosti dodatnega nagrajevanja ali napredovanja, naslednja slabost pa je, da so 

zaposleni omejeni s plačilnim sistemom, ki je razdeljen na različne razrede. Na drugi strani, 

pa je v zasebnem sektorju za našteta dejstva več možnosti, vključno z nagrajevanjem, 

možnost višjih plačil, ob enem pa to tudi predstavlja večje tveganje za izgubo službe. Za 

zaposlenega v zasebnem sektorju je značilno, da se bolj trudi za čim bolj kakovostno in 

učinkovito opravljeno delo, ne glede na izvor plače (iz dobička ali pa iz državnega 

proračuna). V zasebnem sektorju je več možnosti za napredovanje, nagrade in dogovora o 
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višini plače. Za razliko od javnega sektorja, v zasebnem sektorju spremembe običajno ne 

potekajo nemoteno, ampak imajo večji vpliv na zaposlene. Doprinos večje pobude in 

fleksibilnosti zaposlenih v javni sektor, pa bi lahko razdrl togost in birokracijo v javnem 

sektorju. Ne glede na razlike, je obema skupna smer zadovoljevanja potreb uporabnikov in 

svojih strank, ključna razlika je le financiranje (Merc in Leben, 2015).  

 

2.3.4.2 Vrsta delovnega mesta 

 

Vsak posameznik, ki spada med delovno aktivno prebivalstvo13 predstavlja dejavnost delovno 

aktivnih oseb, ki je prikazana po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008).  

Metodološka pojasnila SKP – 08 je dokument, ki je bil pripravljen v okviru projekta Uredba 

standardne klasifikacije poklicev SKP- 0814 (SURS, 2011). Namen uporabe SKP – 08 je, da 

se zagotavljajo podatki za statistično, analitično in raziskovalno spremljanje poklicne 

strukture prebivalstva in povpraševanja po delu ter za razvrščanje del, delovnih mest in 

poklicev v skupine. SKP – 08 se uporablja v uradnih oziroma administrativnih zbirkah 

podatkov in v statističnih raziskovanjih in registrih (SURS, 2011). 

 

V diplomski nalogi smo v raziskavi anketirance razvrstili med naslednje poklice po SKP – 08, 

in sicer (SURS, 2011, 76-77):  

- 1 ZAKONODAJALCI, VISOKI URADNIKI, MENEDŽERJI (zakonodajalci, 

visoki uradniki, člani uprave, menedžerji za splošne poslovne funkcije in komercialo, 

mendežerji za proizvodnjo in specializirane strokovne in tehnične storitve, menedžerji 

v gostinstvu, trgovini in drugih storitvah) 

- 2 STROKOVNJAKI (strokovnjaki matematično- naravoslovnih in tehnično 

tehnoloških ved, zdravstveni strokovnjaki, strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, 

strokovnjaki za poslovanje in upravljanje, strokovnjaki za informacijsko- 

komunikacijsko tehnologijo, strokovnjaki za pravo, družboslovje, kulturo ipd.) 

- 3 TEHNIKI IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI (tehniki tehnično- 

tehnoloških strok, tehniki in strokovni sodelavci v zdravstvu, strokovni sodelavci za 

poslovanje in upravljanje, strokovni sodelavci za pravne zadeve, socialno delo, šport, 

kulturo, umetnost ipd., informacijsko- komunikacijski tehniki) 

                                                 
13 V to skupino prebivalstva spadajo zaposlene in samozaposlene osebe, ki delajo na območju 

Slovenije (Čuk, 2017) 
14 SKP- 08 je bila sprejeta z Uredbo o standardni klasifikaciji poklicev, Uradni list RS, št. 50/2010 

(SURS, 2011) 
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- 4 URADNIKI (uradniki za pisarniško poslovanje, uradniki za poslovanje s  

strankami, uradniki v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah, skladiščih, 

prometu itd., drugi uradniki za pisarniško poslovanje) 

- 5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI (poklici za osebne storitve, prodajalci, 

poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, varstvo otrok in pomoč pri pouku) 

- 6 KMETOVALCI, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI  

- 7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA (gradbinci ipd. razen 

elektroinštalaterjev, kovinarji, strojni mehaniki ipd, poklici za rokodelskoobrtna in 

tiskarska dela, monterji in serviserji električnih in elektronskih naprav ipd., 

predelovalci živil, obdelovalci lesa, oblačlni in drugi poklici za neindustrijski način 

dela) 

- 8 UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI IZDELOVALCI 

IN SESTAVLJAVCI (upravljavci strojev in naprav, sestavljavci strojev, naprav in 

izdelkov, vozniki, upravljavci transportnih naprav in premičnih strojev) 

- 9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA (čistilci, pralci, gospodinjski pomočniki ipd., 

delavci za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška dela, delavci za preprosta dela v 

rudarstvu, grabeništvu, predelovalnih dejavnostih in transportu, pomočniki za pripravo 

hrane, delavci za preprosta poulična prodajna in storitvena dela, delavci za preprosta 

komunalna dela ipd.)  

- 0 VOJAŠKI POKLICI (častniki, podčasniki, vojaki). 

V diplomski nalogi smo se osredotočili na povezavo zadovoljstva pri delu pri različnih tipih 

temperamenta na področju dela s strankami in vodstvenem položaju. S tem namenom smo 

tovrstno delo umestili v prvo kategorijo poklicev po SKP – 08, in sicer zakonodajalce, visoke 

uradnike in manegerje za področje vodstvenega položaja, ker predvidevamo, da so na tem 

področju v celoti potrebne vodstvene sposobnosti pri različnih delih in je v večini vključena 

sposobnost in veščina vodenja. Delo s strankami pa smo umestili v peto kategorijo poklicev 

po SKP – 08, in sicer med poklice za storitve in prodajalce, ker na ta način najbolj smiselno 

opredelimo delo s strankami oziroma z ljudmi. Na tem področju je stik z ljudmi najpogostejši 

in najverjetnejši.  

 

Bitenc (2008) pojasni, da delo s strankami vključuje različna področja in veščine, ki naj bi jih 

posameznik imel. Med drugim so to znanje na področju trženja, prodaje, razgovorov, 

pogajanj, organizacije, poslovne etike in morale, varovanja osebnih podatkov, reševanja 
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konfliktov in osebni urejenosti na delovnem mestu ter pravila vedenja. Obstaja veliko 

napotkov in pravil, napisanih in nenapisanih, za uspešno delo, ki vključuje ljudi. Poleg znanja, 

strokovnosti in moralnega delovanja sta pomembna tudi osebna urejenost in primerno 

vedenje. Delo s strankami je zanimivo in dinamično, na drugi strani pa zahtevno in ga zato ne 

more opravljati vsak. Veščina v ravnanju z ljudmi še ne pomeni doprinos željenih rezultatov. 

To veščino je možno obvladati z zadostnim urjenjem in veliko vaje. Nagrada za uspešno 

ravnanje je lahko velika in zadovoljujoča na področju medsebojnih odnosov, pomoči in 

podpore pri doseganju ciljev, sporazumevanju, zaupanju itd. (Bitenc, 2008). Vseeno je 

pomembno, da ima posameznik določene kvalitete, katerih se da naučiti, da je pri tovrstnem 

delu uspešen. Med te kvalitete torej spadajo komunikativnost, ekstravertiranost, sposobnost 

reševanja problemov, računalniške veščine zaradi sodobnega časa, in zmožnost prilagajanja 

(Lifestyle.enaa, 2011). Če povzamemo, pomeni uspešno delo s strankami doseganje lastnega 

zadovoljstva, zadovoljstva stranke in zastavljenih poslovnih ciljev. Tovrstno delo zajema 

veliko področji, kot je organizacijska kultura, vrednote, trženjski cilji, zadovoljstvo in 

motivacija zaposlenih itd. To je storitvena dejavnost, kjer so najpomembnejši zaposleni, ki 

predstavljajo ogledalo storitev in podjetja. Če želijo uspešno delati, pomeni, da morajo biti 

zadovoljni, ker s tem lahko dosegajo namen in cilj svojega delovanja, ob enem pa morajo 

imeti ustrezna znanja in sposobnosti. Za to delo je ključno znanje na področju medosebnih 

odnosov. Naučiti se je potrebno prepoznati, preprečiti in ustrezno reševati in se spopasti z 

nesporazumi, stresom, jezo, pritiski in konflikti, ki nastajajo (Habjanič, Kramar, 2011). Vsaka 

organizacija, znotraj katere je posameznik zaposlen, določi seznam kompetenc, ki jih zahteva 

dejavnost in temu primerno ima vsako delovno mesto različno zahtevno stopnjo kompetenc. 

Večini del z ljudmi je skupno in pomembna ravno sposobnost medosebne komunikacije, 

javnega nastopanja, postavljanja ciljev in razvrščanja delovnih nalog, ravnanja z ljudmi, 

obvladovanja konfliktov, sposobnost za delo v timu in skupini in sposobnost pogajanja. Poleg 

prej naštetih kompetenc, so pomembne tudi prilagodljivost, fleksibilnost, potrpežljivost, 

logično razmišljanje in multitasking. Najpomembnejša je hitra odzivnost na spremembe 

(Ivanuša- Bezjak, 2006).  

 

Na drugi strani je za uspešno organizacijo pomembno dobro vodenje. Obstaja številna 

literatura na temo uspešnega vodenja organizacije, in kakšne sposobnosti naj bi imel tisti, ki 

svoje delo opravlja na vodstvenem položaju. Med lastnosti uspešne vodje nedvomno spada 

lastna dejavnost, ki pomeni voljo za dosego cilja, usmerjenost k cilju, sposobnost odločanja, 
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ravnanje in uspešno soočanje s konflikti, vzdržljivost in vztrajnost, samokritičnost in 

sposobnost primernega in uspešnega komuniciranja (Brajša, 1996, 88- 90). Skupno vsem 

teorijam o uspešnem vodenju je usmeritev posameznikov na vodstvenem položaju k 

obvladovanju odnosov med ljudmi znotraj organizacije. Kompetence potrebne za tovrstno 

delo naj bi bile avtentičnost, čustvena inteligenca, osredotočenost, pozitiven odnos do 

sprememb, sposobnost implementacije, vodstvene sposobnosti in sposobnost prevzemanja 

odgovornosti, reševanja težav in sposobnost odločanja (Wikipedija). Dodatne lastnosti, katere 

naj bi vodje organizacij imele so prilagodljivost situacijam, odločnost, zanesljivost, 

dominantnost, energičnost, vztrajnost in visoka toleranca stresa. Vodja naj bi bil kreativen, 

dober retorik, prepričljiv, družaben in nekdo, ki dobro deluje v skupini (Grnjak, 2015, 23). 

 

Nedvomno so delovne kompetence pomembne za organizacijo in zaposlene znotraj nje, ker 

gre za določene lastnosti, ki naj bi jih zaposleni imel, da bo uspešno in zadovoljno opravljal 

svoje delo in dosegal pričakovane, ali še boljše rezultate. Delovne kompetence se od dela do 

dela razlikujejo, odvisne so od vrste dela oziroma od vloge posameznika v delovnem procesu. 

V diplomski nalogi se bomo osredotočili na zgoraj omenjene vrste delovnega mesta.  

 

2.4 Osebnostne značilnosti v povezavi z zadovoljstvom pri delu 

 

Ker je delo bistven del našega obstoja, je pomembno, da razmišljamo o dejavnikih, ki 

vplivajo na delovne zmožnosti posameznika. Omenili smo že, da dejavnik zadovoljstva pri 

delu igra poglavitno vlogo pri tem, kako dobro in uspešno delamo, nezadovoljstvo pri delu pa 

je eden izmed glavnih virov mnogih težav, ko prihajamo na delovno mesto. Osebnost 

posameznika ima zelo pomembno vlogo v delovnem okolju. S pomočjo prepoznavanja 

osebnosti posameznika in razvijanja pozitivnih osebnostnih kvalitet lahko pomagamo 

posamezniku do izbire primerne vrste dela oziroma zaposlenemu do uspešnejšega opravljanja 

ustreznejših nalog ter posledično večjega uspeha in zadovoljstva pri delu. Uspešnost in 

zadovoljstvo pri delu ter drugih področjih življenja je posledica zavedanja prednosti in 

pomanjkljivosti vsakega posameznika ter značilnosti delovnega mesta. To pomeni, da so na 

delovnem mestu izpostavljene v ospredje vse sposobnosti in prednosti zaposlenega, katere 

znova nadgrajuje z znanjem in, da so pomanjkljivosti zmanjšane do mere, da niso več moteče 

za napredovanje in razvijanje posameznika na vseh ostalih področjih (Povše, 2015, 191). 

Pomembno je opazovati delovno okolje, ljudi in znotraj dogodkov so lahko razvidne tiste 
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kvalitete in vloge, ki so nujno potrebne na delovnem mestu za večjo učinkovitost (Hogan in 

Hollan, 2003, v; Hoti, 2008, 31 - 32). 

Avtorja George in Gareth (1999) pojasnita, da že obstajajo raziskave, ki kažejo na povezanost 

osebnostnih značilnosti z zadovoljstvom pri delu (George, Gareth, 1999, 78- 87). Poudarjata, 

da s poznavanjem osebnosti vsakega slehernega posameznika lažje razumemo tako njega 

osebno kot tudi njegove misli, občutja in vzroke za njegovo vedenje. Vodstvenem delavcem 

in manegerjem organizacij je lahko takšno spoznanje v veliko pomoč, ker lahko tako izvedo 

in razumejo, kaj zaposlenega pri delu razveseljuje in zadovoljuje. V okviru družbenega vpliva 

je pomembno poudariti sovplivanje zaposlenega in sodelavcev, s katerimi je zaposleni 

obkrožen največ časa. Njihovo morebitno nezadovoljno, pasivno stanje in počutje, bo 

negativno vplivalo na počutje posameznika, kar pa lahko le ta vrednoti in enači z 

nezadovoljstvom pri svojem delu (George in Gareth, 1999, 79). Nekateri avtorji trdijo, da bi 

bilo za potrditev dejstva, da na izbiro delovnega mesta in zadovoljstvo pri delu lahko vpliva 

osebnost posameznika, potrebno opravljati dodatne raziskave (Tartara, 2011).  

 

Teorije osebnosti in organizacijska psihologija kot vedi stremita k temu, da bi lahko na osnovi 

psiholoških testov, ki merijo osebnostne lastnosti predvideli, katero je najbolj primerno 

delovno mesto za posameznika (pri katerem bo najbolj zadovoljen in uspešen). Uspešen in 

zadovoljen posameznik pa bo posledično dobičkonosen tudi za celotno organizacijo. Izbira 

novih sodelavcev je pomembna poslovna odločitev za vodje, tako vpliva to tudi na ostale v 

organizaciji, ob enem pa način pridobitve novih kadrov vpliva na delo vseh znotraj 

organizacije. Take odločitve so pomembne in zato je toliko bolj potrebno, da so tudi pravilne, 

ker je škoda za napačno odločitev lahko zelo visoka. Ne gre samo za denar organizacije, pač 

pa gre tudi za čas pri izbiri, ves ta proces pa sodeluje z roko v roki na vseh področjih (Keenan, 

1996, 5). Mnoge študije, ki so bile v preteklosti opravljene in, ki so se ukvarjale s 

proučevanjem osebnosti v povezavi s procesom zaposlovanja, so se izkazale za uspešne (Hoti, 

2008, 23- 64).  

 

Pomembno je torej raziskovati in razumeti zaposlene, ter poskušati približati najbolj ustrezno 

delovno mesto in okolje za posameznika, v nasprotnem bo le ta delal le toliko, kolikor je 

najmanj potrebno in ne bo izkoristil svojega potenciala, ki bi morebiti bil pozitiven za 

uspešnost organizacije.  
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2.4.1 Uspešnost in spopadanje z izzivi na delovnem mestu glede na tip temperamenta 

 

V tem poglavju so predstavljene prednosti in slabosti posameznega tipa temperamenta v 

povezavi z delovnim mestom in primer vrste dela. Pri posameznem tipu temperamenta se 

pojavljajo razlike pri postavljanju zaposlitvenega cilja, pasteh pri zaposlovanju in morebitnih 

težavah, ki lahko nastopijo na delovnem mestu ter načinu, kako se lahko poudarijo prednosti 

posameznega tipa in načine, kako se soočajo z izzivi na delovnem mestu.  

 

2.4.1.1 Priljubljen sangvinik 

 

Prednost pri priljubljenem sangviniku na delovnem mestu je, da je dober pri vzpostavljanju 

stikov z ljudmi, je prijazen in zabaven ter kljub temu, da rad govori, dela hitro. Pasti pri 

pripravljanju na zaposlitev so predvsem v impulzivnosti in površinskem premišljevanju. 

Značilno za ta tip temperamenta je, da posameznik išče delo, ki vključuje vzpostavljanje 

stikov z drugimi, zadostno plačilo in le občasne nove dolžnosti. Po naravi se rad izraža in je 

vesel, ampak lahko ta humor uporablja tudi z namenom, da pridobi pozornost in se ob enem 

izmika dejavnostim in nalogam, ki jih delo zahteva. Pomanjkljivost je, da običajno hitro 

konča delo, zato je malomarno opravljeno in ne sledi navodilom. Pri takem tipu osebnosti je 

najlažje poudariti njegove prednosti ravno z vzpodbudo, prošnjo, da popravi delo oziroma ga 

izboljša na točno določen način in postopoma z jasnimi navodili in pa načrtovanje dejavnosti 

in nalog, ki spodbujajo govorno sodelovanje (Litthauer F., M., 2006, 124-199). Sangvinikovo 

delovno mesto kaže na njegov sproščeni stil, kar pomeni, da je njegova delovna miza prekrita 

s kupi papirjev, na videz neurejena in polna nepotrebne pisarniške opreme. Sangvinik v tej 

zmešnjavi v trenutku najde tisto nekaj, kar potrebuje. Med vsemi papirji in projekti na taki 

mizi, je pri sangviniku najverjetneje, da najdemo tudi kakšno osebno stvar (stare čestitke za 

rojstni dan, igrača kot darilo, družinske slike vključno s sliko hišnega ljubljenčka), kot tudi 

kakšen ostanek hrane. Veliko verjetnosti je, da se najde na mizi kakšen list, polit s kavo, 

njegovi pisarniški predali pa so običajno prazni, ker so vse stvari na mizi,. Sangvinik je v 

splošnem neorganiziran. Rokovniki in vse, kar je napisano, sangviniku ne ustreza in na to 

enostavno pozabi. Takšen stil organiziranosti delovnega prostora mu ustreza in omogoča 

fleksibilnost ter boljše delovne rezultae, kar je za druge tipe osebnosti lahko moteče (Littauer, 

F., M., 1999, 30).  Najuspešnejši in najbolj zadovoljen je na delovnem mestu, ki mu dopušča 

fleksibilnost in stike z ljudmi, kar mu predstavlja zabavo, ki jo enostavno obožuje. 



Bitenc, Darja. 2017. »Povezanost tipov temperamenta z zadovoljstvom pri delu.« Diplomska 

naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

30 

 

Fleksibilnost je nujna zato, ker običajno sangvinik deluje po svojih čustvih in ne po racionalni 

presoji, kar pomeni, da opravi delo takrat ko je dovolj motiviran, v nasprotnem tega ne naredi, 

in to brez občutka krivde. Občutek za čas je njegova slabost, kar pomeni, da se mu lahko 

večkrat zgodi, da zamuja (vedno ima opravičilo za zamudo), zato potrebuje določene roke za 

opravljeno delo. Ko se nečesa loti, njegovo delo poteka brez premorov. Sangvinik je rojen 

prodajalec, ker mu to dopušča delo z ljudmi in fleksibilnost. Na pravem delovnem mestu je 

priljubljen sangvinik tudi najpopularnejši in najbolj storilen. Od sangvinika naj se ne 

pričakuje točnosti, pozornosti na malenkosti, da se bo držal urnika in, da delo popolno 

opravljeno, pač pa bo njegov prispevek pri delu  najbolj izrazit, če dopušča kreativnost, 

raznoliko delo, delo z ljudmi (delo  s strankami) in svobodo (Littauer, 1999, 61- 66).  

 

Najbolj primerni poklici za sangvinika so poklici za storitve, delo na področju prodaje, delo v 

gostinstvu, blagajništvo, delo hostes in promocij, trgovstvo, delo na področju marketinga, 

delo na terenu, telefonski stiki, delo na recepciji, vodjenje manjših skupin ipd. Sangvinik ni 

ljubitelj detajlov, številk in analiz, vendar pa zato toliko raje razveseljuje druge ljudi. 

Pomembno je, da ga imajo drugi pri svojem poklicu radi, da ima občinstvo in, da se drugi ob 

tem zabavajo, med tem ko je v središču pozornosti in, ko se čuti potreben ljudem. Še bolj 

uspešen pa je sangvinik takrat, ko ima ob sebi nekoga, ki ga spominja na določene roke in ga 

opozarja na disciplino (Littauer, 1999, 143- 164). 

 

2.4.1.2 Močni kolerik 

 

Močna specifika tipa kolerik je odgovornost. Močni kolerik je rojen vodja, trdo dela in je 

dinamičen in aktiven. Sposoben je hitrega odločanja, je avtoritativen in običajno ima prav. Pri 

izbiri zaposlitve je egocentričen in gleda samo nase. Običajno ima kolerik previsoko 

izobrazbo. Na delovnem mestu se mora ves čas nekaj dogajati, da mu ne postane dolgčas. Ko 

išče zaposlitev, se osredotoča na primerno plačilo za svoje znanje, določeno stopnjo 

odgovornosti, da obstajajo časovno razporejeni projekti in da delovno mesto zahteva 

prevzemanje odgovornosti. Na delovnem mestu lahko nastopijo težave, ker pri tem tipu 

temperamenta tipično nastanejo ukazovalne vodstvene sposobnosti, na način, ki gre večini 

ljudi v nos. Zna biti kritičen do tistih, ki ne delajo tako trdo kot on sam, zna manipulirati z 

drugimi, da doseže svoje, vedno prevzame razprave in odloča namesto drugih. Koleriku se 

vedno mudi, in želi, da je vse narejeno takoj, ko si zamisli. Prednosti tega temperamenta se na 
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delovnem mestu izkažejo, če ima priložnost, da se uči veščin vodenja, da se lahko pogovarja o 

načinih, kako voditi brez ukazovanja in, na vodstvenem položaju, da se ga nauči, kako lahko 

svojo sposobnost govora uporabi tako, da k diskusiji in sprejemanju odločitev privabi še 

druge (Litthauer, F., M., 2006, 124-199). Močni koleriki ne prenesejo zavlačevanja. Običajno 

jih prepoznamo z močnimi potezami, odločno držo, ki bo nakazovala, da razmišljajo o 

projektih in trenutnih ciljih, ki jih morajo doseči, kar lahko prepoznamo že po načinu hitre 

hoje in kratkih hitrih korakov. Kolerik se ne obremenjuje s tem, če je v njegovem delovnem 

prostoru na steni obešena slika, ali pa če je vse pohištvo v istem stilu. Rad ima uporabne 

stvari, miza mora biti uporabna in s polno predali. Ta tip temperamenta bolj zanima funkcija 

kot blišč (Littauer, 1999, 42- 44).  Ker ima močni kolerik rad izzive, se odlikuje v krizi in je 

hiter organizator ter rojeni vodja, so vodenje, popravljanje nepravilnosti in reševanje izzivov 

in težav zanj popolnoma naravna stvar, ki jo opravlja spontano, kljub temu, da ga drug ne 

prosi za pomoč. Pomanjkanje zadolžitev kolerika ne zadržuje pred prevzemom nadzora. 

Tipično za kolerika je, da se bo osredotočil na tisto, kar je njegov cilj in to za vsako ceno. 

Pomanjkanje kriznih situacij ga lahko zelo dolgočasi. Njihova prednost je tudi samozaupanje, 

vendar je povezano z stopnjo nadzora nad situacijo. Njihova osnovna želja je nadzor. Izhaja iz 

čustvenih potreb kot so zvestoba dosežki in cenjenje. Slaba volja na splošno in predvsem na 

delovnem mestu je pravzaprav posledica občutja, da kolerik nima življenja pod nadzorom 

(Littauer, F., M., 2006, 326).  

 

Kolerik ima edinstvene sposobnosti  za področje dela, ki mu omogoča prednost na 

kateremkoli delovnem področju ali delu. Sposoben je videti celotno sliko, se hitro odločati in 

najti praktične rešitve. Zanimiva kombinacija močnega kolerika in popularnega sangvinika je 

lahko rezultat za vrhunskega delavca na področju trgovanja (npr. trgovski potnik) ali pa 

samostojnega predstavnika. Najprimernejše delovno mesto za kolerika je vodstveni položaj, 

najprimernejši poklici pa so potniki, samostojni delavci, delo, kjer lahko nadzoruje okolje 

(nadzorniki, upravitelji, visoki uradniki, kontrolorji, menedžerji, zakonodajalci ...) in delovno 

mesto, kjer ni potrebno veliko sočutja, ker to ni njihova močnejša stran. V primeru 

neposrednega ali posrednega dela s strankami ali problem osebja, je kolerika bolj primerno 

prestaviti na drugo mesto, ker zna s svojim nastopom človeku dati občutek manjvrednosti, 

nesposobnosti ali pa arogantnosti. Uspešni so tudi na področju marketinga, kjer je le 

obljubljen zadosten izkupiček denarja in, če so dovolj motivirani s priložnostjo, ki jo dobijo 

(Littauer, 1999, 75- 84). 
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Koleriki so v večini tisti, ki na delovnem mestu nenehno delajo. Trudijo se povečati svojo 

storilnost, ker je njihova osnovna čustvena potreba delo in doseganje zastavljenih ciljev. 

Zahtevajo hvaležnost in spoštovanje, in radi vidijo, da jih drugi cenijo. Potrebujejo zunanjo 

potrditev in pohvalo za opravljeno delo. Če posameznik ceni delo kolerika, je le ta lahko 

njegov najboljši sodelavec, v nasprotnem primeru pa oseba, ki se jo komaj prenaša. Če je 

kolerik na vodstvenem položaju, morajo podrejeni poročati o povratnih informacijah, da ima 

občutek nadzora in se ne sme pustiti čakati. Šef kolerik zahteva spoštovanje do njegovega 

dela, zato bo v primeru hvale veliko bolj prijazen do vseh (Littauer, 1999, 131- 135). 

Običajno imajo prav oziroma želijo vedno imeti svoj prav. Njihovo geslo bi lahko bilo »Jaz se 

ne držim slepo svojih prepričanj. Vendar imam vedno prav« (Littauer, 1999, 77). 

 

2.4.1.3 Popolni melanholik 

 

Popolni melanholik je tip temperamenta, pri katerem je najpomembnejša struktura in 

opredelitev. Pri iskanju zaposlitve posameznik s tem tipom temperamenta išče delo, ki je 

popolno zanj, čeprav mu lahko izobrazbeni pogoj da občutek nezadostnosti. Potrebuje idealen 

čas in kraj zaposlitve. Jezijo ga nenadne spremembe, ker se le tem težje in počasneje 

prilagaja. Njegovi zaposlitveni cilji vključujejo jasno opredeljeno delo in nujno časovno 

določene projekte in visoko plačo, ki priča o tem, da je njegovo delo cenjeno (Littauer, F., M., 

2006, 126). Popolni melanholik strmi k popolnosti. Vzrok za slabo voljo na delovnem mestu 

je pogosto povezan z občutkom nepopolnosti, in da ima premalo upanja za izboljšanje 

situacije. Potrebuje organiziran delovni prostor in zasebnost (Littauer, F., M., 2006, 326). 

 

Prednosti tega tipa temperamenta so urejenost, brezhibno in popolno opravljeno delo, držanja 

urnika in rokov in zagotovilo, da bodo delovne naloge vedno opravljene. Tu je poudarjena 

mirnost osebe, ki pa ni kos pretiranim in hitrim spremembam v urniku. Težave nastopijo, ko 

naloge niso jasno razložene. Značilno je, da se popolni melanholik raje ne loti naloge, za 

katero ve, da je ne more opraviti popolno in potrebuje preveč časa za to, da doseže popolnost. 

Njegove prednosti se pokažejo takrat, ko je vnaprej obveščen o spremembah (v urniku ipd.), 

ko so mu dane točno določene naloge z roki že vnaprej, ker tako ima občutek, da mu ni treba 

hiteti. Spodbuda na delovnem mestu mu ugaja tudi, ko ima dovoljenje, da z nalogo konča 

kasneje, če si tako želi in lahko nalašč naredi nekaj napak (Littauer, F., M., 2006, 148). 
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Popolnega melanholika spodbuja pravica. Posameznik s tem tipom temperamenta skrbno 

izbira svoj poklic. Ob vzpostavljanju stikov z ljudmi ni najbolj srečen, kljub svojemu sočutju. 

Ima čut za podrobnosti, in detajli mu ne uidejo. Primeren je za delo na področju 

računovodstva, statistike, centrov za preiskave, službe za operativno podporo, delo v pisarni, 

delo s podatki (s številkami, tabelami, grafi, računi, bilancami, sledmi), tajnik/tajnica, 

koordinatorji, organizatorji, strokovnjaki, zdravstvo, rokodelstvo, delo na področju 

znanstvenega raziskovanja in načrtovanja ter analiziranja informacij, analize- povsod, kjer je 

potrebna pikolovska natančnost in približek brezhibnosti.  Primer melanholika pri delu v 

zdravstvu, kot zdravnik, je tipičen primer, ki kaže na to, da dela tako, da je kos kakršni koli 

grožnji nepopolnosti. Dela skrbno in natančno. Ta tip je popolni strokovnjak, ki si zapomni 

vse podrobnosti, zato je pomembno, da si izbere področje dela, na katerem resnično blesti in 

je v tem najboljši in ima zadolžitve in nujno uporabo znanja in veščin. Za vsa področja velja, 

da je vedno točen in enako pričakuje od drugih. Popolni melanholik bo najprej preveril 

delovanje v organizaciji znotraj vseh zornih kotov, preden se bo odločil za sodelovanje. Ima 

smisel za podrobnosti in ima odlične organizacijske sposobnosti. Je zelo natančen in ima 

strukturiran poslovni pristop. Potrebno je poudariti, da melanholik ni najbolj zadovoljen, če 

delo vključuje ljudi. Izogiba se vzpostavljanju stikov (Littauer, F., M., 2006, 133- 195).  

 

Delovni prostor popolnega melanholika bo temu primerno izgledal profesionalno in popolno. 

Vsaka stvar je na svojem mestu, vse je pospravljeno in urejeno. Dokumenti so urejeni in 

spravljeni v mape, listi pravilno obrnjeni in na mizah so vidni le tisti projekti, na katerih 

trenutno dela. Vedno počistijo za seboj svoj delovni prostor, in odložijo stvari vedno na isto 

mesto. Predali miz so najverjetneje zaklenjeni, ker ima melanholik rad svojo zasebnost. 

Popolni melanholik dobro dela sam. Je dober načrtovalec, organiziran posameznik, ki ceni 

tišino in poštenost. Kljub temu, da je natančen in analitičen, je pretirano perfekcionističen. 

Popolni melanholik je zanesljiv, dosleden delavec, ki je najbolj zadovoljen na delovnem 

mestu, kjer se upoštevajo pravila in roki, njegova občutljivost in možnost dela v urejenem 

okolju (Littauer, 1999, 33-129). 

 

Če povzamemo, popolni melanholik raje deluje v ozadju. Ima prirojeno prednost pri sledenju 

pravilom in smernicam, rad ima naloge, ki zahtevajo zbiranje podatkov in natančnost in je 

zelo uspešen pri individualnem delu (prej kot pri skupinskem delu). Mora biti seznanjen z 

vsemi pomembnimi informacijami in specifičnimi podrobnostmi, preden se loti dela in preden 
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z delom nadaljuje. Potrebuje točna navodila za delo in išče zadolžitve, kjer lahko uporabi 

svoje organizacijske sposobnosti in natančnost (Littauer, F., M., 2006, 230). 

 

2.4.1.4 Mirni flegmatik 

 

Pri tipu mirni flegmatik je najbolj pomembna vrednota spoštovanje, kar pričakuje tudi v 

delovnem okolju. Pri iskanju zaposlitve mirni flegmatik išče delo, ki ne zahteva veliko 

odgovornosti, lažje se zadovolji z nižjo izobrazbo in, da delo ne vključuje pretirane aktivnosti. 

Njegovi zaposlitveni cilji vključujejo malo stresnih dolžnosti in le občasne zunanje stike, in 

tudi glede plačila ni zahteven; plačilo zadostuje za preživetje. Njegove prednosti na delovnem 

mestu se kažejo na način, da je zanesljiv, prijeten, miren, zna poslušati in je nekonflikten. To 

so lastnosti, ki ustrezajo večini delodajalcev kot tudi sodelavcem v organizaciji. Težave 

nastanejo, ker se mirnega flegmatika ne da prepričati naj dela, raje posluša kot sodeluje pri 

obravnavah, razpravah in sprejemanju odločitev pomembnih za organizacijo. Dovoli, da se 

drugi odločajo namesto njega in izražajo mnenja, sam pa se raje izogne razmišljanju o 

kontroverznih temah in idejah. Njegove prednosti so izražene, ko se ga poskuša spodbuditi, se 

mu pokaže spoštovanje in cenjenje njegovega miru in zanesljivosti v kaotični situaciji in v 

primerih, da se mu pomaga izbrati teme za dodeljene projekte in se ga ob enem nauči zavrniti 

nekoga, brez slabe vesti. Njegova najboljša lastnost je njegov miren odziv na kakršnokoli 

situacijo. Je dober svetovalec in poslušalec, rad ugodi potrebam drugih in skrbi drugih 

delavcev, in je uspešen pri posredovanju in pomoči v kriznih situacijah (Littauer, F., M., 

2006, 126 - 171). 

 

Primarna želja mirnega flegmatika je izogib konflikom in soočenju. Ta tip temperamenta 

potrebuje mirno okolje, čas zase za razmislek in spoštovanje ter občutek samozavesti s strani 

drugih ljudi. Mirni flegmatik podobno kot popolni melanholik raje deluje v ozadju. Zanj so 

primerna dela v skupinah, varovanje otrok, prostovoljna dela, oskrbovalci, pomočniki, 

asistenti- vse kar ne vključuje pretiranega stresa in pomanjkanja miru ter spoštovanja s strani 

drugih. Najboljše delovne lastnosti so vztrajnost, potrpežljivost in zmožnost dela pod 

pritiskom- od vseh štirih tipov, je mirni flegmatik tisti, ki najboljše deluje pod pritiskom 

(Littauer, F., M., 2006, 133-199).   

Prirejeni prednosti tega tipa sta sodelovanje in rutina. Je zvest in podporen član skupine ali 

organizacije, predvsem uspešen je takrat, ko sledi dobremu vodji. Rad ima miren in dosleden 
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tempo, očna navodila, zadolžitve, ki vključujejo preprost, miren in topel pristop, in vse v kar 

ni vključenih neprestanih sprememb. Nanje se s težavo prilagodijo. Mnogokrat je miren 

flegmatik označen za lenega, ker je preprost in zadev ne zapleta, ker se mu zdi to ne potrebno. 

Za ta tip temperamenta je najbolj značilna pomembnost zavedanja, da se dobro počuti  na 

svojem delovnem mestu in področju dela, ker je to najboljši način, kjer je lahko deležen 

spoštovanja, ki ga tako nujno potrebuje (Littauer, F., M., 2006, 132- 230). 

 

Na delovnem mestu so mirni flegmatiki srečni, kamor koli so postavljeni (Littauer, 1999, 49). 

Njihov delovni prostor je v osnovi urejen, morda včasih le zapolnjen z različnimi na pol 

narejenimi projekti. Imajo radi vse na mizi, da imajo vse pri roki. Delujejo po liniji 

najmanjšega odpora in ne zapletajo stvari po nepotrebnem. Mirni flegmatik ne razjezi 

avtoritete, na delo prihaja pravočasno, svoje delo opravi tiho in učinkovito, in poskuša ugajati 

vsem po svojih najboljših močeh s pokornim odnosom do ostalih. Na delovnem mestu ostaja 

mirni flegmatik zvest in vztrajen sredi kaosa in krize. Je zanesljiv delavec, dosleden, 

učinkovit motivator, in zna predati naloge drugim. Slabosti so na delovnem mestu se lahko 

pokažejo na način, da ne mara sprememb, je zunanji opazovalec tudi če se ga potrebuje v 

zapletu, odlaša in mu manjka pobude in pomanjkanje motivacije (Littauer, 1999, 47- 52, 85).  

 

V diplomski nalogi smo se osredotočili na povezanost med tipi temperamenta in 

zadovoljstvom pri delu, kar je predstavljeno in opisano v nadaljevanju, v empiričnem delu 

diplomskega dela. 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Izvedli smo raziskavo, kjer smo s pomočjo ankete preverili povezanost tipov temperamenta z 

zadovoljstvom pri delu. V okviru empiričnega dela so predstavljeni problem, namen in cilji 

raziskave, raziskovalna vprašanja in hipoteze. Sledi opis metodološkega okvira. V naslednjem 

poglavju so predstavljeni in analizirani rezultati. 
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3.1 Opredelitev raziskovalnega problema, namen in cilj raziskave 

 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali obstaja povezanost med različnimi tipi 

temperamenta in zadovoljstvom pri različnih vrstah dela in kakšno je zadovoljstvo ljudi z 

določenim tipom temperamenta pri različnih vrstah dela. Dodatno smo želeli ugotoviti, 

kakšna vrsta dela je za določen tip temperamenta najbolj zadovoljujoča.  

 

Cilji diplomske naloge so: 

- raziskati povezanost med tipi temperamenta in zadovoljstvom pri delu 

- raziskati stopnjo zadovoljstva pri delu pri posameznih tipih temperamenta 

- raziskati najbolj zadovoljujočo vrsto dela za določen tip 

- primerjalno raziskati zadovoljstvo pri delu pri sangivnikih in melanholikih 

- primerjalno raziskati zadovoljstvo pri delu s strankami pri različnih tipih osebnosti 

- primerjalno raziskati zadovoljstvo pri delu kolerikov glede na zaposlitev v javnem ali 

zasebnem sektorju 

V diplomski nalogi želimo prikazati pomembnost posameznikovega zadovoljstva pri delu in 

upoštevanja njegove osebnosti in njenih lastnosti. Glede na prevelik poudarek na intelektualne 

sposobnosti posameznika v današnjem svetu, le te ne odražajo celotne slike vedenja, 

uspešnosti in realnih kvalitet delavca na določenem delovnem mestu.  

 

3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Glede na cilje diplomske naloge smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1: Ali je zadovoljstvo pri delu različno pri različnih tipih temperamenta? 

RV2: Kolikšna je stopnja zadovoljstva pri delu pri posameznih tipih temperamenta? 

RV3: Kakšna vrsta dela je za določen tip temperamenta najbolj zadovoljujoča?  

 

Glede na raziskovalna vprašanja, smo postavili naslednje hipoteze:  

Hipoteza 1: Zadovoljstvo pri delu je v povprečju različno pri različnih tipih temperamenta 

neodvisno od vrste dela.  

Hipoteza 2: Pri delu so v povprečju najbolj zadovoljni sangviniki, najmanj pa melanholiki.  

Hipoteza 3.1.: Flegmatiki in melanholiki so v povprečju manj zadovoljni pri delu s strankami 

ko tipa sangviniki in koleriki.  
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Hipoteza 3.2.: Sangviniki so bolj zadovoljni pri delu v zasebnem kot v javnem sektorju.  

Hipoteza 3.3.: Najbolj zadovoljujoča vrsta dela je za kolerika vodstven položaj.   

 

3.3 Raziskovalna metodologija 

 

V raziskavi smo uporabili kvanitativno raziskovalno metodo. S pomočjo vnaprej 

sestavljenega anketnega vprašalnika smo glede na namen in cilj naše raziskave dobili podatke 

od udeležencev raziskave. Anketni vprašalnik je bil objavljen na spletnem mestu 1ka.si, ki 

nudi možnost spletnega anketiranja. Metodološko ocenjeno je prednost spletnega anketiranja 

hitrost zbiranja podatkov. V grobem je tudi možnost napak manjša, spremljanje reševanja je 

dostopno, tako kot je možno tudi razvrščanje podatkov in samo grafično in osnovno analizo 

potrebnih podatkov.  

 

Podatke raziskave smo pridobili s pomočjo dveh ankentih vprašalnikov, združenih v en 

vprašalnik. Prvi del vprašalnika se nanaša na zadovoljstvo pri delu, pri katerem smo priredili 

oziroma prilagodili vprašanja glede na zadana raziskovalana vprašanja in postavljene 

hipoteze. Vprašalnik smo priredili na podlagi vprašalnika iz Sladoje M., 2015. Vprašanik 

spada pod neekespirementalne metode raziskovanja, in zajema 9 vprašanj odprtega in 

zaprtega tipa. (Priloge). Odprti tip vprašanj predstavlja vprašanja, ki so vnaprej napisana in 

lahko anketiranec sam odgovori nanj kakor želi. Ta tip vprašanja je vključen pri 6. in 7. 

vprašanju ankete, kjer so anketiranci pri zadnji možnosti odgovora »Drugo:« lahko svoj 

odgovor napisali. Ostala vprašanja v tem delu so zaprtega tipa, kar pomeni, da so odgovori 

vnaprej določeni in si je anktiranec izbral enega izmed odgovorov.  

 

Anketiranci so na 8. in 9. vprašanje ankete, ki sta ključna za obravnavo stopnje zadovoljstva 

pri delu, odgovarjali z ocenjevanjem trditev na 5. stopenjski Likertovi ocenjevalni lestvici, in 

sicer z odgovori: Sploh se ne strinjam (1), Delno se strinjam (2), Niti da niti ne (3), Večinoma 

se strinjam (4), Popolnoma se strinjam (5). Ti dve vprašanji sta poleg 4. vprašanja (vprašanje 

o zaposlitvi v javnem ali zasebnem) in 7. vprašanja ankete (vprašanje o vrsti delovnega 

mesta), ključna pri naši raziskavi za odgovor na eno izmed raziskovalnih vprašanj (RV3). S 

tem namenom so podrobneje obravnavana le ta štiri vprašanja iz tega sklopa, ker so  tista, ki 

zahtevajo statistično obdelavo podatkov za doseganje cilja razsikave. Pri vprašanju o vrsti 

dela smo dali na voljo 11 odgovorov. Anketiranec je lahko svojo vrsto delovnega mesta (Glej 
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poglavje 2.2.4. Vrste dela) umestil med prvih deset poklicev po kvalifikaciji SKP – 08 

(SURS, 2011). Zadnji možen odgovor je dovoljeval možen dopis drugega delovnega mesta, 

katerega smo kasneje umestili v smiselno kategorijo poklicev.  

Ostala vprašanja, ki se nanašajo na spol, starost, stopnjo dosežene izobrazbe, trajanje 

zaposlitve in vrsto oziroma status zaposlitve, so prikazana v analizi rezultatov raziskave, 

vendar niso ključna za obravnavo v naši diplomski nalogi. Vprašanja so kljub temu vključena 

v vprašalnik z namenom možnosti nadaljnega raziskovanja.  

 

Drugi del vprašalnika se nanaša na tip temperamenta. Vprašalnik je izbran iz knjige 

Osebnostna sestavljanka, avtorjev Florence Littauer in Marita Littauer, 1999. S pomočjo tega 

vprašalnika smo preverjali tip temperamenta oziroma test osebnostnega prereza posameznega 

anketiranca. Vprašalnik zajema 40 vprašanj, prvih 20 se nanaša na moči oziroma prednosti 

določenega tipa, drugih 20 pa šibkosti oziroma slabosti določenega tipa temperamenta. 

Skupni seštevek predstavlja prevladujoči osebnostni tip. Vsak anketiranec je izpolnil celoten 

vprašalnik.  

 

Rezultate, pridobljene z izvedbo ankete, smo obdelali s programskim orodjem za satistično 

analizo podatkov SPSS in s pomočjo Excela. S pomočjo Excela smo razporedili frekvence in 

strukturni odstotek v tabele in za prikaz podatkov izdelali grafe. S pomočjo programa SPSS 

smo izvedli pretvorbo in manipulacijo podatkov. Pri analizi posameznih podatkov smo 

izračunali povprečno vrednost danega odgovora, standardni odklon in varianco. Za smiselno 

nadaljevanje analize je bilo potrebno podatke iz drugega dela ankete (vprašalnik o 

temperamentu) ročno kodirati v Excelu. Zaradi majhnega vzorca oziroma števila anketirancev 

za posamezno anketo, smo uporabili različne teste, s pomočjo katerih smo preverili in 

prikazali največji približek statističnih značilnosti rezultatov. Za pomoč pri statistični analizi 

smo uporabili naslednje teste:  

- T-test: Osnovna statistična metoda, ki preverja različnost oz. podobnost aritmetičnih 

sredin dveh setov podatkov 

- ANOVA test: Analysis Of Variance ali ANOVA je statistični test, ki omogoča 

preverjanje enakosti aritmetičnih sredin in povezanih lastnosti več skupin oz. setov 

podatkov.  
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- Welch's test: Je verzija ANOVE, ki omogoča bolj natančne rezultate, ko variance (ali 

razlike med testnimi dosežki posameznikov) med skupinami katerih enakost 

preverjamo niso podobne ali pa so skupine med seboj različne v velikosti  

- Levenov test enakosti varianc je statistična metoda, ki preveri enakost razlik v testnih 

dosežkih udeležencev med skupinami. V primeru, da je p < 0.05, potem obstaja 

neenakost varianc med skupinami, zato je bilo potrebno rezultate T- testov drugače 

interpretirati, in sicer s pomočjo verzijo ANOVE (Welch), ki na neenakost ni tako 

občutljiva- to pomeni, da ne prihaja do krivljenja rezultatov. Obstaja več verzij tega 

testa, ker originalen ne deluje dobro na podatkih, ki niso normalno porazdeljeni. V 

našem primeru, primer nenormalne porazdelitve podatkov, je bilo opravljanje tega 

testa smiselno.   

- Shapiro-Wilk in Kolmogorov-Smirnova testa sta statistični metodi za preverjanje 

normalnosti porazdelitve. 

 

3.4 Vzorec 

 

Spletni anketni vprašalnik je bil prostovoljen, anketiranci so bili izbrani naključno. Predpogoj 

izpolnjevanja spletne ankete je bil, da anketiranec ni brezposeln ali prijavljen na Zavodu za 

zaposlovanje. V vzorec je bilo zajeto 106 oseb, 6 več kot predvidenih. Zaradi zavedanja, da je 

vzorec relativno majhen oziroma premajhen za postavljanje statističnih značilnosti15 in 

zagotovljenih zaključkov, je bil način statistične obdelave podatkov narejen temu primerno.  

 

Anketiranje je bilo anonimno. Uporabljena je bila metoda snežne kepe. Vabila udeležencem 

anket so bila poslana na zasebna sporočila socialnega omrežja Facebook in osebne 

elektronske naslove s priprošnjo nadaljnega posredovanja.  

 

3.5 Analiza rezultatov 

 

Najprej je v rezultatih predstavljena opisna statistika, sledi prikaz rezultatov po sklopih glede 

na zastavljena raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze. 

 

                                                 
15 Statistična značilnost se ocenjuje s statističnimi testi. Je mera kvaliete napovedi oziroma osnovanih trditev na 

podlagi rezultatov statističnega testa. 
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3.5.1 Opisna statistika 

 

V tem poglavju so predstavljeni opisni rezultati po demografskih značilnostih, stopnji 

zaposlitve, vrsti in trajanju zaposlitve, stopnji zadovoljstva in temperamentnih lastnostih. 

 

3.5.1.1 Število anketiranih po spolu 

 

V tem poglavju so predstavljeni podatki o anketirancih glede na njihov spol (Slika 3.1, Tabela 

3.1). 

 

Slika 3.1: Prikaz odstotka anketirancev razdeljenih glede na spol  

 
Bitenc, anketa (2017) 

 

Tabela 3.1: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketirancev po spolu 

SPOL FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

MOŠKI 45 42,55% 

ŽENSKE 61 57,55% 

Skupaj 106 100,00% 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Iz zgornje slike (Slika 3.1) in tabele (Tabela 3.1.) je razvidno, da je celotni vzorec raziskave 

sestavljalo 106 anketirancev. Vzorec je bil izbran priložnostno in je nereprezentativen glede 

na izbrano populacijo. Vzorec je sestavljalo 45 moških, kar predstavlja 42,55% celotnega 

vzorca in 61 žensk, kar predstavlja 57,55% celotnega vzorca. 
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3.5.1.2 Število anketiranih glede na starost 

 

V tem poglavju so predstavljeni podatki o anketirancih glede na njihovo starost (Slika 3.2, 

Tabela 3.2). 

 

Slika 3.2: Prikaz odstotka anketiranih glede na starostne kategorije 

 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Tabela 3.2: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka starostnih skupin anketirancev 

STAROST FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Do 20 let 1 0,94% 

21 - 40 let 72 67,92% 

41– 60 let 33 31,13% 

Skupaj 106 100,00% 

VIR: Bitenc, anketa (2017)  

 

Med vsemi anketiranci je bil le 1 anketiranec uvrščen v starostno kategorijo do 20 (0,94% 

celotnega vzorca). Večinski vzorec (67,92%) predstavlja 72 anketirancev starih med 21 in 40 

let, 31,13% celotnega vzorca pa predstavlja 33 anketirancev starih med 41 in 60 let. V 

starostno kategorijo starih nad 61 let se ni uvrstil noben anketiranec. 
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3.5.1.3  Število anketiranih po izobrazbi 

 

V tem poglavju so predstavljeni podatki o anketirancih glede na njihovo izobrazbo (Slika 3.3, 

Tabela 3.3). 

 

Slika 3.3: Prikaz odstotka dosežene stopnje izobrazbe anketirancev 

 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Tabela 3.3: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka dosežene izobrazbe anketirancev 

STOPNJA DOSEŽENE IZOBRAZBE FREKVENCE 

STRUKTURNI 

ODSTOTEK 

II. (OŠ) 2 1,89% 

III. (nižje poklicno izobraževanje- 2 letno) 1 0,94% 

IV. (srednje poklicno izobraževanje – 3 letno) 
11 10,38% 

V. (gimnazija, srednja poklicna ali druga 

strokovna šola) 31 29,25% 

VI/1. (višješolski strokovni program) 11 10,38% 

VI/2. (visokošolski strokovni in univerzitetni 

program- 1. bolonjska stopnja program) 
26 24,53% 

VII. (univerzitetni program, magisterij 2. 

bolonjska stopnja) 
17 16,04% 

VIII/1. (specializacija po univerzitetnem 4 3,77% 
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programu, magisterij znanosti) 

VIII/2. (doktorat znanosti, doktorat znanosti 

3. bolonjska stopnja) 
3 2,83% 

SKUPAJ 106 100,00% 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Med 106 anketiranimi sta 2 anketiranca zaključila II. stopnjo izobrazbe (OŠ), kar predstavlja 

1,89% anketiranih v celotnem vzorcu, le 1 anketiranec je zaključil III. stopnjo izobrazbe 

(nižjo poklicno dveletno izobraževanje), kar predstavlja 0,94% celotnega vzorca. Srednje 

poklicno triletno izobraževanje (IV. stopnjo izobrazbe) je zaključilo 11 anketirancev, kar 

predstavlja 10,38% celotnega vzorca, največje število anketiranih (31) je zaključilo V. stopnjo 

izobrazbe (gimnazijo, srednjo poklicno ali strokovno šolo), kar predstavlja 29,25% celotnega 

vzorca anketiranih. Dalje, 11 anketiranih je zaključilo VI/1. stopnjo izobrazbe (višješolski 

strokovni program), kar predstavlja 10,38% celotnega vzorca. Drugo največje število 

anketiranih (26) po razporeditvi odgovorov za doseženo stopnjo izobrazbe je zaključilo VI/2. 

stopnjo izobrazbe (visokošolski strokovni in univerzitetni program- 1. bolonjska stopnja), kar 

predstavlja 24,53% celotnega vzorca, tretje največje število anketiranih (17) pa  VIII/1. 

stopnjo izobrazbe (specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti), kar 

predstavlja 16,04% celotnega vzorca. Število anketiranih (4) z zaključeno VIII/1. stopnjo 

izobrazbe (specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti) predstavlja 3,77% 

delež celotnega vzorca, najvišjo VIII/2. stopnjo izobrazbe (doktorat znanosti, doktorat 

znanosti 3. bolonjska stopnja) pa so zaključili 3 anketirani, ki predstavljajo 2,83% celotnega 

vzorca.  

 

3.5.1.4 Vrsta zaposlitve (javni/ zasebni sektor) 

 

V tem poglavju so predstavljeni podatki o anketirancih glede na njihovo vrsto zaposlitve 

(Slika 3.4, Tabela 3.4). 
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Slika 3.4: Prikaz števila in delitve anketiranih po spolu glede na zaposlitev v javnem in 

zasebnem sektorju 

 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Tabela 3.4: Prikaz frekvenc strukturnega odstotka anketiranih glede na zaposlitev v javnem in 

zasebnem sektorju  

ZAPOSLITEV 

Spol 

M 

Spol 

Ž FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

JAVNI SEKTOR 12 24 36 33,96% 

ZASEBNI SEKTOR 33 37 70 66,04% 

Skupaj 45 61 106 100,00% 

Bitenc, anketa (2017)  

 

Med 106 anketiranih je 36 odgovorilo, da je zaposlenih v javnem sektorju, kar predstavlja 

33,96% celotnega vzorca, ostalih 70 pa je zaposlenih v zasebnem sektorju, kar predstavlja 

66,04% celotnega vzorca. Med 36 anketiranimi je v javnem sektorju zaposlenih 12 moških in 

24 žensk, v zasebnem pa 33 moških in 37 žensk.  

 

3.5.1.5 Število anketirancev glede na trajanje zaposlitve v sedanji organizaciji 

 

V tem poglavju so predstavljeni podatki o anketirancih glede na trajanje njihove zaposlitve v 

sedanji organizaciji (Slika 3.5, Tabela 3.5). 
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Slika 3.5: Prikaz števila anketiranih glede na trajanje zaposlitve v sedanji organizaciji 

 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Tabela 3.5: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketiranih glede na trajanje zaposlitve v 

sedanji organizaciji 

ČASOVNO OBDOBJE  FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Do 5 let 60 56,60% 

6- 10 let 16  15,09% 

11 -20  let 21 19,81% 

Nad 20 let 9 8,49% 

Skupaj 106 100,00% 

Bitenc, anketa (2017)  

 

Zgornji slika (Slika 3.5) in tabela (Tabela 3.5) prikazujeta podatke o trajanju zaposlitve 

anketirancev v sedanji organizaciji. Anketiranci so imeli svoj odgovor možnost razvrstiti v 

štiri časovna obdobja.  V prvo časovno obdobje trajanja zaposlitve, kjer zaposlitev traja do 

vključno 5 let, se je uvrstilo največ anketirancev (60), kar predstavlja 56,60% celotnega 

vzorca, v drugo obdobje (zaposlitev v sedanji organizaciji traja od 6 do 10 let) se je uvrstilo 

16 anketirancev, kar predstavlja 15,09% celotnega vzorca. V predzadnjo časovno obdobje 

zaposlitve (od 11 do 20 let) se je uvrstilo 21 anketirancev, kar predstavlja 19,81% celotnega 

vzorca, in v zadnjo (zaposlitev traja več kot 20 let) 9 anketirancev, kar predstavlja 8,49% 

celotnega vzorca.  Prikaz razvrstitve anketirancev po spolu, starosti in izobrazbi v povezavi z 
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trajanjem zaposlitve v sedanji organizaciji, ni prikazan, ker ni ključen za obravnavo v naši 

diplomski nalogi. 

 

3.5.1.6 Število anketirancev glede na status zaposlitve 

 

V tem poglavju so predstavljeni podatki o anketirancih glede na status njihove zaposlitve 

(Slika 3.6, Tabela 3.6). 

 

Slika 3.6: Prikaz števila anketiranih glede na status zaposlitve 

 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Tabela 3.6: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketiranih glede na status zaposlitve 

STATUS ZAPOSLITVE  FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Študent 13 12,26% 

Zaposlitev po pogodbi 2  1,89% 

Zaposlitev za določen čas 19 17,92% 

Zaposlitev za nedoločen čas 56 52,83% 

Podjetje (s.p., d.o.o., d.n.o., ipd) 16 15,09% 

SKUPAJ 106 100,00% 

Bitenc, anketa (2017)  

 

Zgornja slika (Slika 3.6) in tabela (Tabela 3.6) prikazujeta podatke o vrsti oziroma statusu 

zaposlitve anketiranih. Anketiranci so imeli možnost razvrstitve svojega statusa v 5 različnih 
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skupin vrst zaposlitve. V prvo, ki predstavlja status študenta, se je razvrstilo 13 anketiranih, 

kar predstavlja 12,26% celotnega vzorca. Naslednji status zaposlitve je zaposlitev po pogodbi 

(podjemna, itd.), v katerega sta se razvrstila 2 anketiranca in predstavljata 1,89% celotnega 

vzorca. Med vsemi anketiranimi, se je 19 anketirancev razvrstilo v tretjo skupino, ki 

predstavlja zaposlitev za določen čas, to je 17,92% celotnega vzorca. Četrta skupina, kamor se 

je razvrstilo največ anketiranih (56) vključuje zaposlitev za nedoločen čas in predstavlja 

52,83% celotnega vzorca. Zadnja skupina vključuje status zaposlitve v obliki podjetja (s.p., 

d.o.o., d.n.o., ipd), v to skupino je razvrščenih 16 anketirancev in predstavlja 15,09% 

celotnega vzorca. 

 

3.5.1.7 Število anketirancev glede na vrsto delovnega mesta 

 

V tem poglavju so predstavljeni podatki (Slika 3.7, Tabela 3.7) o anketirancih glede na vrsto 

delovnega mesta po klasifikaciji poklicev po SKP – 08 (SURS, 2011).  

 

Slika 3.7: Prikaz števila anketiranih glede na vrsto delovnega mesta po klasifikaciji poklicev 

po SKP – 08 

 

Bitenc, anketa (2017) 
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Tabela 3.7: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka glede na kategorijo poklicev (vrsto 

delovnega mesta) po klasifikaciji poklicev po SKP – 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda kategorije poklicev16 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja slika (Slika 3.7) in tabela (Tabela 3.7) kažeta razporeditev števila anketirancev po 

kategorijah poklicev po SKP- 08. Klasifikacija SKP- 08 (SURS, 2011) vsebuje 10 kategorij 

poklicev (glej poglavje 2.3.4. Vrste dela). V prvo kategorijo poklicev po SKP- 08 

(Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji) je bilo uvrščenih 8 anketirancev, kar predstavlja 

7,55% celotnega vzorca. V drugo kategorijo poklicev (Strokovnjaki) se je uvrstvilo največ 

anketiranih (25), kar predstavlja 23,58% celotnega vzorca. V tretjo kategorijo poklicev 

(Tehniki in drugi strokovni delavci) se je uvrstilo 17 anketirancev, kar predstavlja 16,04% 

celotnega vzorca. V četrto kategorijo (Uradniki) se je uvrstilo 18 anketiranih, kar predstavlja 

16,98% celotnega vzorca. V peto kategorijo (Poklici za storitve, prodajalci) se je uvrstilo 11 

anketirancev, kar predstavlja 10,38 % celotnega vzorca. Najmanj anketiranih (4) se je uvrstilo 

v sedmo kategorijo (Poklici za neindustrijski način dela), kar predstavlja 3,77% celotnega 

vzorca, 5,66% vzorca pa predstavlja 6 anketiranih uvrščenih v osmo kategorijo poklicev 

(Upravljavci strojev in naprav, ...). V predzadnjo kategorijo poklicev (Poklici za preprosta 

dela) se je uvrstilo 5 anketiranih, kar predstavlja 4,72% celotnega vzorca, enak delež 

                                                 
16 Opis poklicev po SKP- 08 (SURS, 2011) si lahko pogledate v poglavju »2.3.4.2 Vrsta delovnega mesta«  

KATEGORIJA POKLICEV FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

1 8 7,55% 

2 25  23,58% 

3 17 16,04% 

4 18 16,98% 

5 11 10,38% 

7 4 3,77% 

8 6 5,66% 

9 5 4,72% 

10 5 4,72% 

DRUGO 7 6,60% 

SKUPAJ 106 100,00% 
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celotnega vzorca pa predstavlja tudi enako število uvrščenih v zadnjo kategorijo poklicev 

(Vojaški poklici).  

 

V našem primeru 6. kategorija poklicev po SKP – 08 (6 Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci) ni 

vključena, ker nihče od anketirancev ni odgovoril na ta odgovor. Anketirancem je bil na voljo 

odgovor »Drugo«, kjer so lahko zapisali svoj poklic. Na ta odgovor je odgovorilo 7 

anketirancev, kar predstavlja 6,60% celotnega vzorca. Te poklice smo za lažjo obdelavo 

podatkov v programu SPSS umestili v ustrezno kategorijo poklicev po SKP – 08. 

 

3.5.1.8  Splošno zadovoljstvo anketirancev 

 

V tem poglavju smo preverjali zadovoljstvo pri delu (Slika 3.8, Tabela 3.8), katerega so 

anketiranci ocenjevali s pomočjo Lickhartove lestvice. Ocenjevali so splošno zadovoljstvo pri 

delu, in sicer s pomočjo 11 trditev, katere so ocenili z oceno od 1 do 5 (1- Sploh nisem 

zadovoljen do 5 - Zelo zadovoljen). 

 

Slika 3.8: Prikaz števila anketirancev glede na njihovo oceno splošnega zadovoljstva 

 

Bitenc, anketa (2017) 
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Tabela 3.8: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketirancev glede na njihovo oceno 

splošnega zadovoljstva pri delu  

OCENA SPLOŠNEGA ZADOVOLJSTVA  FREKVENCE 

STRUKTURNI 

ODSTOTEK 

1 Sploh nisem zadovoljen 2 1,89% 

2 Ne preveč zadovoljen 13  12,26% 

3 Srednje zadovoljen 23 21,70% 

4 Še kar zadovoljen 40 37,74% 

5 Zelo zadovoljen 28 26,42% 

SKUPAJ 106 100,00% 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Iz zgornjega slike (Slika 3.8) in tabele (Tabela 3.8) je razvidno, da je od vseh 106 

anketirancev, največ anketirancev (40) svoje splošno zadovoljstvo pri delu ocenilo z oceno 4 

(Še kar zadovoljen) po Likartovi lestvici, kar predstavlja 37,74% celotnega vzorca. Najvišjo 

oceno zadovoljstva (5- Zelo zadovoljen) je podalo 28 anketiranih, kar predstavlja 26,42% 

celotnega vzorca. Srednje zadovoljnih (ocena 3) je 23 anketirancev, kar predstavlja 21,70% 

celotnega vzorca, 13 anketirancev ni preveč zadovoljnih (ocena 2), kar predstavlja 12,26% 

celotnega vzorca, najbolj nezadovoljna (1- Sploh nisem zadovoljen) pa sta 2 anketiranca, ki 

predstavljata 1,89% celotnega vzorca. 

  

V nadaljevanju smo prikazali opisno statistiko spremenljivke zadovoljstva pri delu.  

 

Tabela 3.9: Prikaz opisne statistike spremenljivke zadovoljstva pri delu glede na celotni 

vzorec 

 
Število 

anketirancev 

MIN št. 

točk 

MAX št. 

točk 

Aritmetična 

sredina 

Stardandni 

odklon 

ZADOVOLJSTVO 106 11,0 55,0 38,557 7,3951 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.9) prikazuje opisno statistiko spremenljivke zadovoljstva pri delu. 

Glede na vzorec 106 anketirancev, je aritmetična sredina ocenjenega zadovoljstva pri delu 
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bila 38,56, z najvišjo možno vrednostjo 55 doseženih točk pri odgovorih in najnižjo možno 

vrednostjo 11 doseženih točk. 

 

3.5.1.9 Tip temperamenta 

 

S pomočjo Excela smo razvrstili anketirance po tipih temperamenta (Slika 3.9, Tabela 3.10). 

Vprašalnik o temperamentu je vseboval 40 vprašanj. Prvih 20 vprašanj predstavlja moči 

posameznega temperamenta, drugih 20 pa šibkosti. Glede na skupni seštevek vseh vprašanj, 

smo določili prevladujoč tip temperamenta.  

 

Slika 3.9: Prikaz števila anketirancev glede na tip temperamenta 

  

Bitenc, anketa (2017) 

 

Tabela 3.10: Prikaz frekvenc in strukturnega odstotka anketirancev glede  na tip 

temperamenta 

TIP TEMPERAMENTA   FREKVENCE STRUKTURNI ODSTOTEK 

Popularni sangvinik 28 26,42 % 

Močni kolerik 35 33,02 % 

Popolni melanholik 16 15,09 % 

Mirni flegmatik 27 25,47 % 

SKUPAJ 106 100,00% 

Bitenc, anketa (2017)  

Med 106 anketiranih je 28 anketirancev sangvinikov (tip »popularni sangvinik«), kar 

predstavlja 26,42% celotnega vzorca. Največ (35) je kolerikov (tip »močni kolerik), kar 

predstavlja 33,02% celotnega vzorca. Melanholikov (tip »popolni melanholik) je 16, kar 
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predstavlja 15,09% celotnega vzorca, ostalih 25,47% celotnega vzorca pa so flegmatiki (tip 

»mirni flegmatik«), katerih je 27. 

3.6 Analiza rezultatov glede na zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Glede na temo in cilj naše diplomske naloge, smo v nadaljevanju predstavili rezultate analize 

raziskave, katere smo analizirali s pomočjo SPSS in odgovarjajo na naša raziskovalna 

vprašanja.  

 

3.6.1 Prvo raziskovalno vprašanje (RV1) 

 

RV1: Ali je zadovoljstvo pri delu različno pri različnih tipih temperamenta? 

H1: Zadovoljstvo pri delu je v povprečju različno pri različnih tipih temperamenta 

neodvisno od vrste dela.  

 

S pomočjo testa normalnosti porazdelitve (Tabela 3.11) smo najprej preverili normalnost 

porazdelitve za spremenljivko zadovoljstva na celotnem vzorcu, z namenom ugotovitve, če 

obstaja statistično značilna razlika v zadovoljstvu pri delu med vsemi tipi temperamenta 

neodvisno od vrste dela in različnim tipom temperamenta.  

 

Tabela 3.11: Prikaz testa normalnosti porazdelitve spremenljivke zadovoljstva pri delu na 

celotnem vzorcu 

 KOLMOGOROV- 

SMIRNOV TEST 

SHAPIRO- WILK  

TEST 

 

Testna 

statistika 

 

df 

 

p 

 

Testna 

statistika 

 

df 

 

P 

ZADOVOLJSTVO 0,096 106 0,017 0,983 106 0,207 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.11) prikazuje rezultate testov normalnosti porazdelitve za 

spremenljivko zadovoljstvo na celotnem vzorcu. Kolmogorov-Smirnov test kaže na statistično 

značilno nenormalno porazdelitev spremenljivke (p = 0,017), medtem ko Shapiro-Wilk-ov 

test kaže na normalno porazdeljenost podatkov (p = 0,207), ker je p > 0,05. Za ugotavljanje 
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končne potrditve al zavrnitve H1, smo zaradi nasprotujočih si rezultatov testov normalnosti 

porazdelitve splošnega zadovoljstva za večjo točnost ter zaradi konzervativnosti testa za 

preverjanje enakosti varianc med tipi temperamentov, uporabili neparametrični Levenov test.  

 

Tabela 3.12: Prikaz neparametričnega Levenovega testa enakosti varianc med skupinami 

temperamentov 

 

LEVENOV TEST 

 

df 

 

F 

 

P 

SKUPINE 

TEMPERAMENTOV 

 

3 

 

0,585 

 

0,626 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.12) prikazuje rezultate neparametričnega Levenovega testa enakosti 

varianc. Rezultati testa ne kažejo statistično značilnih razlik v variancah obravnavanih skupin 

(p = 0,626, ker je p > 0,05). 

Iz rezultatov opravljenih testov je razvidno, da zadovoljstvo pri delu ni različno pri različnih 

tipih tempermenta (RV1) oziroma ne obstajajo statistično značilne razlike pri splošnem 

zadovoljstvu anketiranih, tako kot ni statistično značilnih razlik pri zadovoljstvu pri delu 

znotraj skupin različnih temperamentov neodvisno od vrste dela. Na osnovi teh rezultatov 

zavržemo hipotezo 1 (H1). 

 

3.6.2 Drugo raziskovalno vprašanje (RV2) 

 

RV2: Kolikšna je stopnja zadovoljstva pri delu pri posameznih tipih temperamenta? 

H2: Pri delu so v povprečju najbolj zadovoljni sangviniki, najmanj pa melanholiki. 

 

Za pojasnitev odgovora na drugo raziskovalno vprašanje (RV2) smo najprej opravili opisno 

statistiko dosežkov zadovoljstva pri delu glede na posamezen tip temperamenta. 
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Tabela 3.13: Prikaz opisne statistike (frekvenc, aritmetične sredine in standarnega odklona) 

testnih dosežkov zadovoljstva pri delu glede na posamezen tip temperamenta 

 Opisna statistika  ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

TIP TEMPERAMENTA   FREKVENCE 

ARITMETIČNA 

SREDINA 

STANDARDNI 

ODKLON 

Popularni sangvinik 28 39,857 7,2914 

Močni kolerik 35 37,229 7,2359 

Popolni melanholik 16 38,625 6,3443 

Mirni flegmatik 27 38,889 8,3451 

SKUPAJ 106 38,557 7,3951 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.13) prikazuje opisno statistiko testnih dosežkov zadovoljstva pri delu 

glede na tip temperamenta. Zaradi precejšnjih razlik med skupinami (glej Tabelo 3.9), 

največja skupina (skupina močnih kolerikov) je več kot 2- krat večja od najmanjše (skupine 

popolnih melanholikov), smo se odločili za Welchev test kot dodatek klasični ANOVI v 

izogib morebitnim izkrivljanjem rezultatov. 

 

Tabela 3.14: Prikaz testa ANOVA oziroma testnih dosežkov med skupinami temperamentov 

 

ANOVA TEST 

 

df 

 

F 

 

P 

MED SKUPINAMI 

TEMPERAMENTOV 

 

3 

 

0,677 

 

0,568 

Bitenc, anketa (2017) 

Zgornja tabela (Tabela 3.14) prikazuje rezultat ANOVE testnih dosežkov glede na tip 

temperamenta, ki ne kaže statistično značilnih razlik med skupinama (F=0,677; p = 0,568). 

 

Tabela 3.15: Prikaz testne statistike razlik med skupinami temperamentov s pomočjo Welch- 

evega testa 

Testna statistika (F) Df1 Df2 P 

0,686 3 49,836 0,565 

Bitenc, anketa (2017) 
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Zgornja tabela (Tabela 3.15) prikazuje rezultat Welchevega testa (F=0,686, p = 0,565), kot 

dodatka ANOVI. Tako klasična ANOVA kot Welch-ev test ne kažeta statistično značilnih 

razlik med skupinami. Da bi poiskali morebitne skrite razlike med tipi temperamenta, in se s 

tem približali najbolj neizkrivljenim rezultatom (zaradi majhnosti vzorca), smo opravili post-

hoc Games-Howellov test, s katerim smo primerjali posamezne tipe temperamenta glede na 

dosežek pri vprašanjih o zadovoljstvu pri delu (H1).  

 

Tabela 3.16: Prikaz rezultatov testa Games- Howell multiple primerjave (primerjava dosežkov 

skupin pri zadovoljstvu pri delu vsakega tipa temperamenta z ostalimi tremi tipi) in razliko 

aritmetičnih sredin glede na splošno zadovoljstvo pri delu 

TEMPERAMENT 

1 

TEMPERAMENT 

2 

RAZLIKA 

ARITMETIČNIH 

SREDIN (1-2) 

 

P 

SANGVINIK Kolerik 2,2686 0,488 

Melanholik 1,2321 0,936 

Flegmatik 0,9683 0,968 

KOLERIK Sangvinik -2,6286 0,488 

Melanholik -1,3964 0,897 

Flegmatik -1,6603 0,844 

MELANHOLIK Sangvinik -1,2321 0,936 

Kolerik 1,3964 0,897 

Flegmatik -0,2639 0,999 

FLEGMATIK Sangvinik -0,9683 0,968 

Kolerik 1,6603 0,844 

Melanholik 0,2639 0,999 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.16) prikazuje rezultate multiplih primerjav med dosežki skupin pri 

zadovoljstvu pri delu s pomočjo Games-Howellovega testa. Analiza ni pokazala nobene 

statistično značilne razlike (p > 0,05) v zadovoljstvu pri delu med posameznimi tipi 

temperamenta, zato zavrnemo predpostavko (H2), da so pri delu v povprečju najbolj 

zadovoljni sangviniki, najmanj pa melanholiki. Prav tako ni statistično značilnih razlik v 

stopnji zadovoljstva pri delu pri posameznih tipih temperamenta (RV2).  
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3.6.3 Tretje raziskovalno vprašanje (RV3) 

 

RV3: Kakšna vrsta dela je za določen tip temperamenta najbolj zadovoljujoča? 

H3.1.: Flegmatiki in melanholiki so v povprečju manj zadovoljni pri delu s strankami 

kot tipa sangvinik in kolerik. 

H3.2.: Sangviniki so bolj zadovoljni pri delu v zasebnem kot v javnem sektorju. 

H3.3.: Najbolj zadovoljujoča vrsta dela je za kolerika vodstven položaj. 

 

V nadaljevanju smo prikazali rezultate analize, s pomočjo katerih smo lahko odgovorili na 

naše tretje raziskovalno vprašanje (RV3) in vse tri dele tretje hipoteze (H 3.1., H 3.2., H 3.3.). 

Za ta del raziskave sta pomembni prva in peta kategorija poklicev po SKP – 08, kamor so 

anketiranci razvrstili vrsto svojega delovnega mesta. Zaradi predpostavk o delu s strankami za 

dve skupini tipov temperamenta (H3.1.) in zadovoljujoči vrsti delovnega mesta za tip 

temperamenta kolerik (H3.3.), smo se odločili za najbolj smiselno razporeditev dela glede na 

vrsto dela in posameznimi delovnimi mesti, ker predvidevamo, da je vodstveni položaj bolj 

verjeten v prvi kategoriji, delo s strankami pa bolj verjetno in pogostejše v tretji kategoriji 

poklicev po SKP – 08.  

 

V nadaljevanju predstavimo opisno statistiko anketirancev razporejenih po tipu 

temperamenta, ki so se uvrstili v peto kategorijo poklicev po SKP – 08, kar predstavlja delo s 

strankami. 

 

Tabela 3.17: Prikaz opisne statistike (frekvenc, aritmetične sredine in standardnega odklona) 

anketirancev razdeljenih po tipih temperamenta pri zaposlenih pri delu s strankami 

Opisna statistika  ZADOVOLJSTVO PRI DELU S STRANKAMI 

TIP 

TEMPERAMENTA   FREKVENCE 

ARITMETIČNA 

SREDINA 

STANDARDNI 

ODKLON 

Popularni sangvinik 7 37,29 9,464 

Močni kolerik 6 30,17 7,195 

Popolni melanholik 2 40,00 7,071 

Mirni flegmatik 3 43,00 3,606 

SKUPAJ 18 36,17 8,631 

Bitenc, anketa (2017) 
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Zgornja tabela (Tabela 3.17) prikazuje opisno statistiko posameznikov zaposlenih pri delu s 

strankami. V našem vzorcu je bilo skupaj 18 anketirancev. Zaradi razlik v velikosti skupin, 

najmanjša skupina (skupina melanholikov) je 3,5- krat manjša od največje (skupina 

sangvinikov), smo se odločili za dodatek ANOVI testa, in sicer smo poleg Lenovega testa 

varianc, Welch- ev F-testa in Welch-evjevega F- testa, ki niso pokazali statistično značilnih 

razlike varianc po skupinah in med skupinami v zadovoljstvu pri delu, opravili še Games- 

Howellov test multiple, s pomočjo katerega smo opravili primerjave med posameznimi tipi 

temperamenta v povezanosti z zadovoljstvom pri delu. 

 

Tabela 3.18: Prikaz rezultatov testa Games- Howell multiple primerjave med posameznimi 

tipi temperamenta (primerjava vsakega tipa z ostalimi tipi temperamenta) in razliko 

artimetičnih sredin tipov glede na zadovoljstvo pri delu s strankami 

TEMPERAMENT 

1 

TEMPERAMENT 

2 

RAZLIKA 

ARITMETIČNIH 

SREDIN (1-2) 

 

P 

SANGVINIK Kolerik 7,119 0,450 

Melanholik -2,714 0,966 

Flegmatik -5,714 0,543 

KOLERIK Sangvinik -7,119 0,450 

Melanholik -9,833 0,509 

Flegmatik -12,833* 0,037 

MELANHOLIK Sangvinik 2,714 0,966 

Kolerik 9,833 0,509 

Flegmatik -3,000 0,936 

FLEGMATIK Sangvinik 5,714 0,543 

Kolerik 12,833* 0,037 

Melanholik 3,000 0,936 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.18) prikazuje rezultate Games-Howellovega testa, ki pokaže 

statistično značilno razliko v povprečnem zadovoljstvu pri delu s strankami le med koleriki in 

flegmatiki (p = 0,037, to pomeni, da je p < 0,05), vendar ne med katerim koli drugim parom 
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temperamentov. S tem delno potrdimo hipotezo 3.1 (H3.1.), saj smo opazili statistično 

značilno razliko med koleriki in flegmatiki. 

 

V nadaljevanju so prikazani rezultati treh opravljenih testov, ki so pomembni za obravnavo in 

potrditev/zavrnitev H3.2. Glede na našo hipotezo (H3.2.), da so sangviniki bolj zadovoljni pri 

delu v zasebnem kot v javnem sektorju, smo najprej predstavili opisno statistiko sangvinikov 

glede na zaposlitev v javnem ali zasebnem sektorju. V opisni statistiki je prikazano, ali 

obstajajo statistično značilne razlike s pomočjo aritmetične sredine in standardnega odklona. 

 

Tabela 3.19: Prikaz opisne statistike (frekvenc, aritmetične sredine in standardnega odklona) 

vzorca sangvinikov razdeljenih glede na zaposlitev v javnem in zasebnem sektorju 

Opisna statistika  ZADOVOLJSTVO PRI DELU  

ZAPOSLITEV FREKVENCE 

ARITMETIČNA 

SREDINA 

STANDARDNI 

ODKLON 

JAVNI SEKTOR 9 41,56 7,316 

ZASEBNI SEKTOR 19 39,05 7,337 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Iz zgornje tabele (Tabela 3.19) je razvidno, da je med anketiranimi 9 anketiranih sangvinikov 

zaposlenih v javnem sektorju, 19 anketiranih sangvinikov pa v zasebnem sektorju. Na prvi 

pogled tabela ne prikaže statistično značilnih razlik, da pa bi vseeno preverili zgornji prikaz, 

smo v nadaljevanju prikazali rezultate testa normalnosti porazdelitve spremenljivke 

zadovoljstva med sangviniki. 

 

Tabela 3.20: Prikaz testa normalnosti porazdelitve zadovoljstva med sangviniki 

 KOLMOGOROV- SMIRNOV 

TEST 

SHAPIRO- WILK TEST 

 

Testna 

statistika 

 

df 

 

P 

 

Testna 

statistika 

 

Df 

 

P 

ZADOVOLJSTVO 0,111 28 0,200 0,973 28 0,650 

Bitenc, anketa (2017) 

 



Bitenc, Darja. 2017. »Povezanost tipov temperamenta z zadovoljstvom pri delu.« Diplomska 

naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

59 

 

Test normalnosti porazdelitve smo opravili s pomočjo Kolmogorov- Smirnovega testa in 

Shapiro- Wilk testa. Tako Kolmogorov-Smirnov (p = 0,2) kot Shapiro-Wilk (p = 0,65) ne 

kažeta statistično značilnega odstopanja spremenljivke zadovoljstva od normalne porazdelitve 

(p > 0,05). Kljub rezultatom, smo se za čim bolj točne rezultate, odločili za Levenov test 

enakosti varianc, da ugotovimo morebitne razlike. 

 

Tabela 3.21: Prikaz Levenovega testa enakosti varianc glede na razlike med skupino 

sangvinikov zaposlenih v javnem in skupino sangvinikom zaposlenih v zasebnem sektorju za 

enakost varianc 

LEVENOV TEST ZA ENAKOST VARIANC 

F P 

0,044 0,836 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.21) prikazuje rezultat Levenovega testa enakosti varianc (F = 0,44; p 

= 0,836), ki ne kaže statistično značilnih razlik v variancah skupin (p < 0,05). 

Za prikaz še bolj točnih rezultatov glede statistično značilnih razlik med skupinama, smo 

opravili še tretji test, T- test za neodvisne vzorce, s katerim smo preverjali razliko v 

zadovoljstvu pri delu pri sangvinikih glede na to, ali so zaposleni v javnem ali v zasebnem 

sektorju. 

 

Tabela 3.22: Prikaz rezultatov primerjave zadovoljstva pri delu pri sangvinikih glede na 

njihovo zaposlitev v javnem ali v zasebnem sektorju s pomočjo T-testa za neodvisne vzorce 

 

T- TEST 

 

T 

 

Df 

 

P 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

ZADOVOLJSTVO 0,844 26 0,406 2,503 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.22) prikazuje rezultate t-testa za neodvisne vzorce, s katerim smo 

preverjali razliko v zadovoljstvu pri delu pri sangvinikih glede na to, ali so zaposleni v 

javnem ali v zasebnem sektorju. T-test (t = 0,844; p = 0,406) ne kaže statistično značilnih 
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razlik med sangviniki zaposlenimi v javnem ter sangviniki zaposlenimi v zasebnem sektorju 

(ker je p > 0,05). Na podlagi tega zavrnemo H3.2, saj ne opažamo statistično značilnih razlik 

v zadovoljstvu sangvinikov glede na sektor zaposlitve. 

 

Za prikaz rezultatov analize za tretjo hipotezo (H3.3.) smo predstavili in prikazali tri 

opravljene teste, ki so nam pomagali prikazati rezultate, ki so pomembni za obravnavo in 

potrditev/ zavrnitev hipoteze 3.3. Zaradi naše predpostavke (H3.3.), da je za kolerika vodstven 

položaj najbolj zadovoljujoča vrsta dela, smo  najprej predstavili opisno statistiko 

zadovoljstva vzorca vseh kolerikov, razdeljenih v kategorije poklicev oziroma vrste 

delovnega mesta po SKP – 08. V opisni statistiki je prikazano, ali obstajajo statistično 

značilne razlike s pomočjo aritmetične sredine in standardnega odklona. 

 

Tabela 3.23: Prikaz opisne statistike (frekvenc, aritmetične sredine in standardnega odklona) 

glede na zadovoljstvo pri delu vzorca kolerikov, razporejenih po vrsti delovnega mesta po 

SKP – 08 

Opisna statistika  ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

VRSTA DELOVNEGA 

MESTA PO SKP- 08   FREKVENCE 

ARITMETIČNA 

SREDINA 

STANDARDNI 

ODKLON 

1 Zakonodajalci, visoki 

uradniki, menedžerji 3 

 

47,67 4,726 

2 Strokovnjaki  9 39,33 4,444 

3 Tehniki in drugi strokovni 

sodelavci 4 

 

32,50 7,195 

4 Uradniki 3 41,67 7,371 

5 Poklici za storitve, 

prodajalci 6 

 

30,17 7,195 

8 Upravljavci strojev in 

naprav, indrustrijski 

izdelovalci in sestavljavci 3 

 

 

34,33 9,866 

9 Poklici za preprosta dela 2 

 

43,50 4,950 

10 Vojaški poklici 3 34,00 1,732 

SKUPAJ 33 37,12 7,428 
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Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.23) prikazuje opisno statistiko zadovoljstva vzorca kolerikov, 

razdeljenih glede na delovno mesto, ki ga zasedajo. En anketiranec iz 7. kategorije poklicev 

po SKP – 08 in enega anketiranca iz 6. kategorije smo izključili (ker se enega člana ne da 

primerjati s samim s seboj ali z drugimi skupinami). Zaradi razlik v velikosti skupin smo se za 

preverjanje H3.3., odločili za Welch-ev test, s pomočjo katerega je razvidno, ali obstaja 

statistična razlika med skupinami in v izogib izkrivljanja rezultatov 

 

Tabela 3.24: Prikaz rezultatov testne statistike Welch-ev F- testa za prikaz razlik med 

skupinami (razlik med vrsto delovnega mesta) po zadovoljstvu pri delu za vzorec kolerikov 

Testna statistika (F) Df1 Df2 P 

4,058 7 7,045 0,042 

Bitenc, anketa (2017) 

Zgornja tabela (Tabela 3.24) prikazuje rezultate Welch-evega testa za razlike med skupinami 

(F = 4,058; p = 0,042), ki pokaže statistično značilno razliko med skupinami (ker je p > 0,05). 

Da bi ugotovili, katera delovna mesta se po zadovoljstvu kolerikov, ki jih zasedajo, 

razlikujejo med seboj, smo opravili še Games-Howellov test. 

 

Tabela 3.25: Prikaz rezultatov Games- Howell multiple primerjave testa med skupinami 

kolerikov zaposlenimi v prvi kategoriji poklicev in peti kategoriji poklicev po SKP- 08 

 

VRSTA DELOVNEGA 

MESTA PO SKP- 08 

 

RAZLIKA 

ARITMETIČNIH SREDIN 

 

P 

1 Zakonodajalci, visoki 

uradniki, menedžerji 

2 Poklici za storitve, prodajalci 

 

17,500* 

 

0,047 

Bitenc, anketa (2017) 

 

Zgornja tabela (Tabela 3.25) prikazuje edino statistično značilno razliko (p = 0,047, ker je p > 

0,05) v povprečnem zadovoljstvu med delovnimi mesti kolerikov, ki je bila med delovnim 

mestom vodstvenega položaja (1 Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji) ter delovnim 

mestom, ki zahteva neposreden stik s strankami (2 Poklici za storitve, prodajalci). Opažena 
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razlika je bila med najmanj zadovoljujočim in najbolj zadovoljujočim delom, kar pomeni, da 

za kolerike v povezavi z njihovim zadovoljstvom pri delu ni ključna izbira delovnega mesta, 

razen pri izbiri med vodstvenim položajem in delom, ki zahteva stik s strankami; v tem 

primeru raje izberejo vodstven položaj (RV3). S tem hipotezo  3.3. (H3.3.), da je najbolj 

zadovoljujoča vrsta dela za kolerika vodstven položaj, potrdimo.  

 

3.7 Interpretacija rezultatov 

 

V tem poglavju o povzeti najbolj pomembni in ključni rezultati, ki smo jih pridobili z 

obdelavo in analizo podatkov ter povezava s teoretičnimi dognanji. Rezultati so razdeljeni v 

tri sklope, ki predstavljajo naša glavna tri  raziskovalna vprašanja (RV) in sicer v prvem 

sklopu (A) opišemo in opredelimo razliko v zadovoljstvu, v drugem sklopu (B) zadovoljstvo 

glede na vrsto sektorja in delovnega mesta, v tretjem (C) pa opredelimo najbolj zadovoljujočo 

vrsta dela za določen tip temperamenta. 

 

A) RAZLIKA V ZADOVOLJSTVU (RV1 in RV2) 

 

H1 in H2: Na podlagi dobljenih rezultatov (glej poglavje 3.4 Analiza rezultatov) lahko 

zavrnemo prvo in drugo hipotezo. Kljub predvidevanju, da obstajajo razlike v zadovoljstvu 

pri delu pri posameznih tipih temperamenta neodvisno od vrste dela, rezultati analize ne 

kažejo statistično značilne razlike pri splošnem zadovoljstvu anketiranih (H1), tako kot ni 

statistično značilnih razlik pri zadovoljstvu znotraj skupin različnih temperamentov, 

neodvisno od vrste dela. To pomeni, da ne obstaja razlika v zadovoljstvu pri delu pri različnih 

tipih temperamenta (RV1), posledično to tudi ne pomeni razlike v stopnji zadovoljstva (RV2) 

med sangviniki in melanholiki (H2). 

 

Za predvidene možne razlike v stopnji zadovoljstva pri delu pri različnih tipih temperamenta 

neodvisno od vrste dela (H1), smo izhajali iz teoretičnih predpostavk različnega dojemanja 

sveta vsakega posameznika in posledično različnega vedenja in doživljanja njegovega 

zadovoljstva pri opravljanju svojega dela. Izhajali smo iz stališča, da ljudje z različnim 

temperamentom niso primerni za enako delo, da zaradi razlik med osebnostmi vsak 

posamznik na delovnem mestu deluje drugače in se drugače spoprijema z izzivi. Vsak 

zaposleni potrebuje drugačne pogoje, okolje, način delovanja, komunikacijo, delovni prostor, 
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itd. Neodvisno od dela in strokovnih kompetenc, ki jih ljudje imamo, se vsi zaposleni v veliki 

meri razlikujejo med seboj. Veliko je različnih dejavnikov, ki vplivajo na način delovanja 

zaposlenih v okviru delovnega okolja. Različnost lahko razvrstimo v tri kategorije oziroma 

tipe različnosti (Levi, 2007, v; Draškovič, 2010), in sicer demografska različnost (kar 

predstavlja razlike v spolu, etičnosti, nacionalnosti, starosti in religijo), organizacijska 

različnost (kar predstavlja razlike v statusu, razliko na delovno področje in staž) ter 

psihološko različnost (kar predstavlja razlike med vrednotami posameznikov, njihovimi 

prepričanji, osebnosti, kognitivnega in vedenjskega stila, znanju ter sposobnosti in spretnosti). 

Pri tem določene različnosti lažje prepoznamo, druge težje, vendar ostaja dejstvo, da 

različnost obstaja (Draškovič, 2010). 

Dalje, izhajali smo tudi iz stališča, da ne glede na to, da je vsak posameznik drugačen in 

unikaten, se je v delovnem okolju primoran prilagoditi na razmere, kakršne so tam, čeprav ni 

nujno, da bo posameznik oziroma zaposleni s temi razmerami tudi zadovoljen- to pa se dotika  

samih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo / nezadovoljstvo pri delu. Pomembno je 

omeniti, da so vzroki za zadovoljstvo/ nezadovoljstvo pri delu v različnih obdobjih in okoljih 

različno pomembni za različne ljudi in skupine, vendar se med seboj povezujejo, kaže pa se v 

različnih oblikah in posledicah. Pomembno je upoštevati različne dejavnike, ki na to vplivajo, 

kot npr. razmere, v katerih zaposlen deluje, njegove zmožnosti za delo, motivacijo, tudi 

njegove vrednoste, in poleg tega ugotavljati in posodabljati informacije o vzrokih 

nezadovoljstva ali zadovoljstva zaposlenih, in tudi stopnjo njihove pomembnosti (Bučan, 

2017, 4- 11) Odgovorov na vprašanje, kje se skrivajo vzroki za zadovoljstvo / nezadovoljstvo, 

z našo raziskavo nismo preverjali, vendar je to pri raziskovanju samega zadovoljstva pri delu 

pomemben faktor.  

 

Kljub zavrnjeni prvi (H1) in drugi hipotezi (H2) naše diplomske naloge, smo v nadaljevanju s 

pomočjo rezultatov analize za pojasnitev tretje hipoteze (H3), za bolj podroben opis možnega 

vzroka za odsotnost razlik v zadovoljstvu pojasnili vpliv ekstravertiranosti, kot možen vzrok 

za stopnjo zadovoljstva / nezadovoljstva pri delu pri določenem tipu temperamenta. 

 

Predpostavko (H2) o razlikah med zadovoljstvom pri delu pri melanholikih in sangvinikih, 

smo osnovali na teoretični osnovi, da melanholik išče delo, ki je popolno zanj, potrebuje 

idealen čas in kraj zaposlitve, jezijo ga nenadne spremembe, ker se le tem težje in počasneje 

prilagaja. Njegovi zaposlitveni cilji vključujejo jasno opredeljeno delo in nujno časovno 
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določene projekte in visoko plačo, ki priča o tem, da je njegovo delo cenjeno. (Littauer, F., 

M., 2006, 126) Vendar pa je splošno znano, da je težnja k popolnosti lahko tudi 

pomanjkljivost, ker je popolnost težko doseči. Zaradi težnje po popolnosti lahko pride do 

izgube veselja ali nezadovoljstva in zavrtosti razvoja posameznika (Epsihologija, b.l.). 

Postavljanje visokih standardov in uresničevanje le teh je lahko motivacija posameznika, tako 

kot težnja k odličnosti, vendar pa perfekcionizem ni v človeški naravi. Razlika med 

odličnostjo pri nekem delu in popolnostjo je v prisotnem strahu pred neuspehom, kar privede 

do osebnega prizvoka opravljenih napak, posledično pa k melanholiji in depresivnosti, ki 

označujeta lastnost melanolika. Popolni melanholik strmi k popolnosti. Vzrok za slabo voljo 

na delovnem mestu je pogosto povezan z občutkom nepopolnosti, in da ima premalo upanja 

za izboljšanje situacije. (Littauer, F., M., 2006, 321- 326). Na drugi strani, je za sangvinike 

značilno, da izžarevajo voljo do življenja, so optimistično naravnani, imajo radi delo in ga 

hitro najdejo in so uspešni v vseh aktivnostih (Littauer, 1999, 25- 30), zato se za njih 

predvideva, da so bolj zadovoljni na vseh področjih svojega življenja (Littauer, 1999, 25- 30). 

Teh razlik v stopnji zadovoljstva med sangviniki in melanholiki z našo raziskavo ni bilo moč 

zaznati. To pomeni, da naši rezultati kažejo na to, da so v povprečju s svojim delom enako 

zadovoljni sangviniki kot melanholiki. Možno je, da se razlike niso pokazale, ker nismo 

opredelili vrsto dela, za katerega predvidevamo, da so melanholiki najmanj zadovoljni niti 

dela, za katerega predvidevamo, da so pri opravljanju tega najbolj zadovoljni sangviniki.  

 

B) ZADOVOLJSTVO GLEDE NA SEKTOR ZAPOSLITVE (RV1 in RV2) 

 

H3.2: Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo, da so sangviniki, zaposleni v zasebnem 

sektorju bolj zadovoljni kot tisti sangviniki, ki so zaposleni v javnem sektorju, zavrnemo. 

Rezultati analize niso pokazali statistično značilnih razlik v zadovoljstvu glede na sektor 

zaposlitve.  

 

Za predvidene razlike v stopnji zadovoljstva pri sangvinikih (H3.2.), zaposlenih v dveh 

različnih sektorjih, smo izhajali iz stališča, da je zaradi značilnosti dela v zasebnem sektorju 

več možnosti za večje zadovoljstvo sangvinika, kar pojasnimo na sledeč način. Za 

zaposlenega v zasebnem sektorju značilno, da kot posameznik vloži več truda za čim bolj 

kakovostno in učinkovito opravljeno delo, ne glede na izvor plače in da je v tem sektorju 

večja možnost napredovanja, nagrad, dogovorov, čeprav to predstavlja večje tveganje za 



Bitenc, Darja. 2017. »Povezanost tipov temperamenta z zadovoljstvom pri delu.« Diplomska 

naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

65 

 

izgubo službe, predvsem pa je tu možnost večje fleksibilnosti na vseh področjih zaradi same 

narave dela in zastavljenega sistema, ki ga zasebni sektor ima (Merc in Leben, 2015). V 

zasebnem sektorju se je potrebno vsakodnevno boriti za preživetje in plačevati prispevke in 

davke (Hostnik, 2011, 28), zato smo predvidevali, da bi sangvinik, za katerega je značilna 

borbenost, razburljivost, vztrajnost, in značilno iskanje dela, kjer je možnost dogovarjanja o 

zadostnem plačilu za opravljeno delo in, kjer so prisotne le občasne nove dolžnosti, najbolj 

zadovoljen in uspešen ravno na delovnem mestu, ki mu dopušča fleksibilnost in stike z 

ljudmi, ker mu to predstavlja zabavo, ki jo obožuje. Fleksibilnost je nujna zato, ker običajno 

deluje po svojih čustvih in ne po racionalni presoji, kar pomeni, da opravi delo takrat, ko je 

dovolj motiviran, v nasprotnem tega ne naredi in to brez občutka krivde (Litthauer F., M., 

2006, 124-199). Občutek za čas je njegova slabost, kar pomeni, da se sangviniku večkrat 

dogaja, da zamujajo (vedno imajo opravičilo), zato potrebuje določene roke, do kdaj bo delo 

opravljeno. Od sangvinika se ne pričakuje točnosti, pozornosti na malenkosti, kot so 

upoštevanje urnikov, popolno opravljeno delo in držanje rokov. Prispevek pri delu bo pri 

sangviniku najbolj izrazit, če dopušča kreativnost, raznoliko delo, delo z ljudmi (delo  s 

strankami) in svobodo (Littauer, 1999, 61- 66). To naj bi bilo bolj značilno za delo v 

zasebnem, kot za delo v javnem sektorju (Svetin, Lah, b.l.). V zasebnem sektorju je več 

možnosti za napredovanje, nagrade in dogovora o višini plače. Za razliko od javnega sektorja, 

v zasebnem spremembe običajno ne potekajo nemoteno, ampak imajo večji vpliv na 

zaposlene (Merc in Leben, 2015). V javnem sektorju pa na drugi strani zaposleni delajo v 

skupno dobro in naj bi prispevali v dobrobit družbenega sobivanja, v kar je šteta mesečna 

nagrada v obliki plače in pohvale s strani nadrejenih. Oba sektorja imata prednosti in slabosti, 

vendar gre tu za nujnost povezovanja (Hostnik, 2011, 28). Doprinos večje pobude in 

fleksibilnosti zaposlenih v javni sektor, pa bi lahko razdrl togost in birokracijo v javnem 

sektorju. Ključna razlika med obema sektorjema, je fleksibilnost in možnost prilagoditve 

novim spremembam. Ena izmed slabosti javnega sektorja je časovno daljše in bistveno težje 

spremembe v organizaciji, za kar je potrebna velika fleksibilnost za prilagoditev novim 

spremembam. Fleksibilnost je nizka in več je rigidnosti, kot v javnem sektorju (Merc in 

Leben, 2015). To je ena izmed ključnih značilnosti za sangvinika, ki za uspešno opravljeno 

delo prav to potrebuje; tam je namreč tudi najbolj zadovoljen.  

 

Kljub temu, da je naša prva hipoteza 1 (H1) zavrnjena, in da ni statistično značilnih razlik v 

zadovoljstvu pri delu med temperamenti neodvisno od vrste dela (RV1), smo zaradi 



Bitenc, Darja. 2017. »Povezanost tipov temperamenta z zadovoljstvom pri delu.« Diplomska 

naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

66 

 

teoretičnega izhodišča, da morda obstajajo razlike v delovanju obeh sektorjev in prednostih/ 

slabostih delovnih mest v posameznem sektorju, podrobneje analizirali podatke, ki bi morda 

pokazali razlike glede na sektor zaposlitve. Rezultati raziskave ne kažejo, da bi razlike glede 

na sektor zaposlitve in glede značilnosti delovnega mesta, bile dovolj pomembne, da bi 

vplivale na zadovoljstvo pri delu pri sangvinikih (H3.2.). To, da so rezultati raziskave 

pokazali, da razlik ni, bi lahko pojasnili s pomočjo dejstva, da kljub temu, da sangviniki 

potrebujejo fleksbilnost in večjo rigidnost, katera naj bi jim doprinašala večje zadovoljstvo pri 

delu, so sangviniki tudi tisti tip temperamenta, za katere je značilno, da se hitro prilagajajo na 

nove razmere, so odprti in lažje sprejemajo spremembe (Littauer, F., M., 2006, 239). Drugi 

razlog za odsotnost razlik je lahko v tem, da nismo opredelili točno vrsto delovnega mesta 

znotraj javnega sektorja, kot tudi ne točno določenega delovnega mesta v zasebnem sektorju, 

kjer naj bi bil sangvinik zaposlen. 

Iz tega lahko sklepamo, da zadovoljstvo sangvinikov ni povezano s sektorjem, v katerem 

delajo, saj jim prilagajanje ne predstavlja težave.  

 

V naši raziskavi smo se osredotočili le na en tip temperamenta v povezavi z zadovoljstvom pri 

delu glede na sektor zaposlitve, bilo pa bi zanimivo raziskati, če enako velja tudi za ostale tipe 

temperamenta, prav tako, če so razlike v spolu ali starosti posameznikov, kot bi bilo zanimivo 

raziskati tudi, kaj so vzroki za nastale razlike in kakšne so podobnosti med temi 

spremenljivkami.  

 

C) ZADOVOLJSTVO GLEDE NA VRSTO DELA (RV2 IN RV3) 

 

V diplomski nalogi smo preverjali povezavo zadovoljstva pri delu pri različnih tipih 

temperamenta na področju dela s strankami (H 3.1.) in vodstvenem položaju (H3.3). S tem 

namenom smo tovrstno delo umestili v prvo kategorijo poklicev po SKP- 08 (SURS, 2011), in 

sicer zakonodajalce, visoke uradnike in managerje za področje vodstvenega položaja, ker so 

na tem področju v celoti potrebne vodstvene sposobnosti pri različnih delih in je v večini 

vključena sposobnost in veščina vodenja. Delo s strankami pa smo umestili v peto kategorijo 

poklicev po SKP- 08, in sicer med poklice za storitve in prodajalce, ker na ta način najbolj 

smiselno opredelimo delo s strankami oziroma z ljudmi. Predvidevali smo, da je na tem 

področju stik z ljudmi najpogostejši in najverjetnejši. 
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H3.1: Na podlagi dobljenih rezultatov analize je razvidna statistična razlika v povprečnem 

zadovoljstvu pri delu s strankami med koleriki in flegmatiki, vendar ne med katerim koli 

drugim parom temperamentov. S tem hipotezo, da so flegmatiki in melanholiki v povprečju 

manj zadovoljni pri delu s strankami kot sangviniki in koleriki, le delno potrdimo, ker smo 

opazili zanimiv obraten trend oziroma statistično razliko, ki kaže nasprotno od 

predpostavljene hipoteze, in sicer, da so koleriki tisti, ki so v povprečju manj zadovoljni kot 

flegmatiki. S pomočjo te hipoteze in teoretičnih izhodišč ter pregledane literature, v 

nadaljevanju odgovorimo na raziskovalno vprašanje (RV2), ki se nanaša na stopnjo 

zadovoljstva pri delu pri posameznemu tipu temperamenta. 

 

Bitenc (2008) pravi, da delo s strankami vključuje različna področja in veščine, ki naj bi jih 

posameznik imel. Vendar pa mora imeti posameznik določene kvalitete, katerih se da naučiti, 

da je pri tovrstnem delu uspešen. Med te kvalitete spadajo komunikativnost, ekstravertiranost, 

sposobnost reševanja problemov, računalniške veščine zaradi sodobnega časa in zmožnost 

prilagajanja (LifestyleEna, 2011). Delo s strankami je zanimivo, dinamično, zahtevno in ga 

zato ne more opravljati vsak. Veščina v ravnanju z ljudmi še ne pomeni doprinos željenih 

rezultatov (Bitenc, 2008).  

 

Za predvidevano razliko v povprečnem zadovoljstvu pri delu s strankami med flegmatiki in 

melanholiki ter sangviniki in koleriki, smo izhajali iz stališča ekstrovertiranosti in 

introvertiranosti. Flegmatike in melanholike uvrščamo med introvertirane tipe temperamenta, 

sangvinike in kolerike pa med ekstravertirane tipe temperamenta (Littauer, 1998, 149). V 

okviru teoretičnih izhodišč smo omenili C. Jungovo teorijo osebnosti (Glej poglavje 2.1 

Osebnost). Ta teorija poudarja usmerjenost duševne energije k objektom (predmetom 

stvarnega sveta) ali pa k subjektu, ki pomeni lastni, notranji svet posameznika. Tisti 

posamezniki, ki to energijo usmerjajo navzven, so ekstravertirani, tisti, ki so usmerjeni 

navznoter, pa introvertirani. Te je poimenoval, kot obotavljive, vase potegnjene, tiste, ki se 

raje poslužujejo nezaupnega opazovanja, ekstrovertirane pa je poimenoval tiste osebe, ki so 

vedno prijazne, odprte, hitro in z lahkoto navezujejo odnose in se zlahka znajdejo v vseh 

okoliščinah (Musek, 1977, 130).  Drugi avtor, ki je skušal določiti temeljne osebnostne 

razsežnosti, je H. J. Eysenck, je uporabil že ustaljena pojma, ekstravertnosti in introvertnosti. 

Prvi pojem se kaže kot družabnost, stik z drugimi, živahnosti, impulzivnosti, podjetnosti, 

optimizmu, aktivnostih, iskanju zunanjih dejavnikov motivacije, spodbud; kaže pa se tudi 
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preko zanesljivosti, energičnosti, prilagojenosti, stabilnosti in mirnosti. Introvertiranost, se 

nasprotno, kaže pri posamezniku skozi zadržanost, premišljenost, usmerjenosti vase, manjši 

družabnosti, v manj številnih stikih z drugimi, nemir, občutljivost, nezanesljivost, 

razburljivost in neuravnovešenost (Musek, 1977, 143). Če povzamemo, pomeni, da je za 

flegmatike in melanholike značilno, da so po naravi zadržani, premišljeni, usmerjeni vase, 

manj družabni in raje delujejo v ozadju. Nasprotno temu, pa je za sangvinike in kolerike 

značilna družabnost, lažje se prilagajajo, z lahkoto navezujejo stike in so radi v družbi. 

 

Ena izmed najbolj podobnih kombinacij dveh tipov temperamenta, katero smo delili v eno 

izmed dveh skupin v naši predpostavki (H3.1.) je kombinacija popolnega melanholika in 

mirnega flegmatika. Pri tej kombinaciji je značilna introvertiranost. Oba tipa predstavljata 

pesimističnost, realnost, tiho delovanje, resni videz, poglabljanje v položaj in se izogibata 

pozornosti. Pristna kombinacija je zato, ker mirni flegmatik zna razsvetliti globino popolnega 

melanholika, ta pa zna popraviti površnost mirnega flegmatika. Slabost je v tem, da jima 

težave delata počasno odločanje in obotavljanje pri odločitvah (Littauer, 1998, 148- 149). 

Druga, glede na značilno ekstravertiranost, izmed najbolj podobnih kombinacij dveh tipov 

temperamenta, katero smo delili v drugo izmed dveh skupin v naši predpostavki (H3.1.) je 

kombinacija sangivnika in kolerika. Značilna ekstravertiranost se kaže na način, da oba tipa 

znata oba tipa prisluhniti drugim, sta do drugih odkrita, odprta, optimistična in zgovorna. Ta 

kombinacija je najboljša za področje vodenja na kakršnem koli področju. Taka kombinacija 

pomeni zagon in odločnost (Littauer, 1998, 150).  

 

Različnim vrstam dela s strankami oziroma delu z ljudmi je skupna sposobnost medosebne 

komunikacije, javnega nastopanja, postavljanja ciljev in razvrščanja delovnih nalog, ravnanja 

z ljudmi, obvladovanja konfliktov, sposobnost za delo v timu in skupini in sposobnost 

pogajanja. Poleg prej naštetih kompetenc, so pomembne tudi prilagodljivost, fleksibilnost, 

potrpežljivost, logično razmišljanje in multitasking, ena izmed najpomembnejših pa je hitra 

odzivnost na spremembe (Ivanuša- Bezjak, 2006). To pomeni, da je to nasprotje temu, kar 

predstavljata kombinacija flegmatika in melanholika. Primarna želja mirnega flegmatika je 

izogib konfliktom in soočenju. Ta tip temperamenta potrebuje mirno okolje, čas zase za 

razmislek in spoštovanje ter občutek samozavesti s strani drugih ljudi. Mirni flegmatik 

podobno kot popolni melanholik raje deluje v ozadju in se izogne soočanju, konfliktom in 

nevšečnostim (Littauer, 1999, 180). Ta kombinacija predstavlja počasno odločanje, 
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obotavljanje pri odločitvah, introvertiranost, izogibanje vzpostavljanje stika z ljudmi, 

izogibanje konfrontaciji, počasno iskanje rešitev in nezmožnost hitrega prilagajanja na 

spremembe (Littauer, 1998, 149). To so lastnosti, ki so bolj kot v prid pri delu s strankami, 

izražene kot ovira.  

 

Rezultati so pokazali statistično razliko v povprečnem zadovoljstvu pri delu s strankami le 

med koleriki in flegmatiki, ne pa med kombinacijo melanholikov in sangvinikov, kar pomeni 

razliko med drugačno skupino dveh parov temperamenta, kot smo predpostavljali v naši 

hipotezi.  

Da rezultati naše raziskave niso pokazali razlike med kombinacijo melanholikov in 

sangvinikov, lahko pojasnimo na naslednji način. Iz naših rezultatov je razvidno, da je 

melanholik v povprečju manj zadovoljen pri delu s strankami, ker rad deluje v ozadju, ima 

prirojeno prednost pri sledenju in smernicam, raje kot skupinsko delo ima rad indvidiualno 

delo,  dobro dela sam, je organiziran in ceni tišino (Littauer, F., M., 2006, 230). Najbolj 

zadovoljen je na delovnem mestu, kjer se upoštevajo pravila in roki. Njegova občutljivost in 

pretirana perfekcionističnost je pri delu s strankami lahko v večini primerov prej ovira, kot 

prednost.  Delo z ljudmi ne pomeni tišine, pri tovrstnem delu pa je tudi značilno, da je težko 

nadzorovati odločitve strank/ ljudi o držanju rokov in pravil, kot tudi doseganje popolnosti na 

tem področju. Melanholika sicer spodbuja pravica, vendar pa kljub sočutju, ki je značilno za 

ta tip temperamenta, ni najbolj srečen pri delu z ljudmi, ker se raje izogne vzpostavljanju 

stikov z ljudmi in samemu druženju. Iz tega sklepamo, da njegove realne kvalitete niso 

primerne za delo s strankami, ki zahtevajo ravno obratne veščine od značilnosti tega 

temperamenta, zato je smiselno, da je ta tip temperamenta na tem delovnem mestu tudi manj 

zadovoljen (Littauer, 1999, 67- 129). 

 

Nasprotno od melanholika, je sangvinik prijazen, zabaven, družaben in rad govori, in je zaradi 

tega dober pri vzpostavljanju stikov z ljudmi (Litthauer F., M., 2006, 126).  Po naravi se rad 

izraža in je vesel, vendar lahko ta humor uporablja tudi z namenom, da pridobi pozornost 

ljudi. Običajno išče službo, in je najbolj zadovoljen pri delu, ki vključuje ljudi in množico, in 

kjer je dovoljena fleksibilnost. Njegov prispevek pri delu bo najbolj izrazit, če dopušča 

kreativnost, raznoliko delo, delo z ljudmi oziroma delo  s strankami. (Littauer, 1999, 61- 66). 

Iz tega sklepamo, da so vse naštete značilnosti tega tipa njegove realne kvalitete, ki so kot 
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veščine dela z ljudmi, na tem področju tudi potrebne, zato je smiselno, da je ta tip 

temperamenta bolj zadovoljen pri delu s strankami kot melanholik. 

 

Naša raziskava je pokazala statistično razliko le med kolerikom in flegmatikom, kar pa lahko 

pojasnimo na sledeč način. Pri delu s strankami lahko pri koleriku pride do težav, ker ni 

potrpežljiv, se mu vedno mudi, želi, da je delo opravljeno takoj, in na točno določen način, ko 

si zamisli, kar pa je pri delu z ljudmi običajno nemogoče. Rad prekinja sogovornika, in s 

težavo prizna poraz ali napako. To niso odlike in najboljše kompetence pri delu s strankami. 

V primeru neposrednega ali posrednega dela s strankami ali problemi osebja, je kolerika bolj 

primerno prestaviti na drugo mesto, ker zna s svojim nastopom človeku dati občutek 

manjvrednosti, nesposobnosti ali pa arogantnosti (Littauer, 1999, 75- 84). Pri delu s strankami 

lahko pride do najrazličnejših situacij, kjer je pomembna ustrezna komunikacija, sočutje, 

prevzemanje odgovornosti, prilagajanje in zmožnost uvida ter razumevanje drugega človeka. 

Njegov temperament, ki ima svoje prednosti pri drugih področjih, pa je na področju dela s 

strankami in ljudmi, najzahtevnejši za shajanje z drugimi, zato lahko sklepamo, da je to vzrok 

za nastale statistične razlike.  

 

Temu tipu temperamenta je nasproten flegmatični tip. Za našo postavljeno hipotezo (H3.1.), 

da so flegmatiki v povprečju manj zadovoljni pri delu s strankami, smo izhajali iz stališča, da 

je introvertiranost nasprotje veščin in prednosti pri delu s strankami oziroma pri delu z ljudmi.  

 

Kljub temu, da je za flegmatika značilno, da je občutljiv za kritike, da se pretirano obotavlja, 

je najbolj zadovoljen na delovnem mestu, ki ne vključuje zunanjih stikov, se izogiba 

konfliktom in soočanju z neprijetnimi situacijami (kar je pri delu s strankami pogosto), ni rad 

izpostavljen (delo s strankami to zahteva) in težko uveljavlja avtoriteto in se argumentira 

svoje stališče ter se postavi zase (kar predstavlja veščine uspešnega dela z ljudmi), je 

flegmatik tisti, za katerega je značilno, da je dober poslušalec in je nekonflikten (Littauer, 

1999, 148). To so lastnosti, ki ustrezajo večini delodajalcev kot tudi sodelavcem v 

organizaciji in so to ob enem tudi lastnosti, ki predstavljajo prednost pri delu s strankami. Če 

izhajamo iz dejstva, da je delo s strankami lahko zahtevno, ker vključuje veščine 

obvladovanja konfliktov, sposobnosti dela v timu in skupini, sposobnostim pogajanja in 

prilagodljivosti, predvsem pa potrpežljivosti (Ivanuša- Bezjak, 2006), lahko brez težav to 

povežemo z kvalitetami flegmatika. Ker so ene izmed najboljših lastnosti flegmatika ravno 
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njegov miren odziv na kakršnokoli situacijo in tudi v primerjavi z ostalimi tipi temperamenta, 

najbolje deluje pod pritiskom (Littauer, 1999, 166- 199), da je dober svetovalec in poslušalec, 

rad ugodi potrebam drugih in skrbi delavcev, je uspešen pri posredovanju in pomoči v kriznih 

situacijah, lahko iz tega sklepamo, da so to primerne kompetence za delo s strankami, zato so 

pri tem delu uspešni in zadovoljni. Pravzaprav so mirni flegmatiki srečni na kateremkoli 

delovnem mestu, kamor so postavljeni (Littauer, 1999, 49).  

Ker so rezultati pokazali, da so koleriki tisti, ki so v povprečju manj zadovoljni kot flegmatiki, 

hipotezo (H3.1.) le delno potrdimo. 

 

H3.3.: V okviru tretjea raziskovalnega vprašanja (RV3) smo na osnovi teoretičnih izhodišč 

postavili hipotezo (H3.3.), da je najbolj zadovoljujoča vrsta dela za kolerika vodstven položaj. 

Na podlagi dobljenih rezultatov analize smo to predpostavko (H3.3) potrdili.  

 

Pri hipotezi (H3.3.), da je za kolerika vodstven položaj najbolj zadovoljujoča vrsta dela, smo 

izhajali iz stališča najboljših kvalitet in značilnosti kolerika.  Kolerik je najbolj uspešen 

delavec, če zaseda vodstven položaj. Lastnost močnega kolerika je voditeljska moč, zagon in 

cilji. Ima visoke ambicije, je delaven, dinamičen in aktiven in ima nenehno potrebo po 

spremembi. Ima močno voljo in odločnost, zato zna postaviti cilje tako, da jih s pomočjo 

dobre organizacije in motivacije, tudi doseže. Išče praktične rešitve, je sposoben hitrih 

sprememb in dobro sodeluje v timu. (Littauer, 1999, 41 -85, 148). Sposoben je hitrega 

odločanja in je avtoritativen. Na delovnem mestu lahko nastopijo težave, ker pri tem tipu 

temperamenta tipično nastanejo ukazovalne vodstvene sposobnosti, na način, ki gre večini 

ljudi v nos (Litthauer F., M., 2006, 124). Ker ima močni kolerik rad izzive, se odlikuje v krizi 

in je hiter organizator ter rojeni vodja, so vodenje, popravljanje nepravilnosti in reševanje 

izzivov in težav zanj popolnoma naravna stvar, ki jo opravlja spontano, kljub temu, da ga 

drug ne prosi za pomoč. Pomanjkanje zadolžitev kolerika ne zadržuje pred prevzemom 

nadzora. Tipično za kolerika je, da se bo osredotočil na tisto, kar je njegov cilj in to za vsako 

ceno. Pomanjkanje kriznih situacij ga lahko zelo dolgočasi. Njegova prednost je tudi 

samozaupanje, vendar je povezano z stopnjo nadzora nad situacijo. Njegova osnovna želja je 

nadzor. Izhaja iz čustvenih potreb kot so zvestoba dosežki in cenjenje (Littauer, F., M., 2006, 

326). 

Kolerik ima edinstvene sposobnosti  za področje dela, ki mu omogoča prednost na 

kateremkoli delovnem področju ali delu. Sposoben je videti celotno sliko, se hitro odločati in 
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najti praktične rešitve. Najprimernejše delovno mesto za kolerika je vodstveni položaj, 

najprimernejši poklici pa so potniki, samostojni delavci, delo, kjer lahko nadzoruje okolje 

(nadzorniki, upravitelji, visoki uradniki, kontrolorji, menedžerji, zakonodajalci ...) in delovno 

mesto, kjer ni potrebno veliko sočutja, ker to ni njihova močnejša stran. V primeru 

neposrednega ali posrednega dela s strankami ali problem osebja, je kolerika bolj primerno 

prestaviti na drugo mesto, ker zna s svojim nastopom človeku dati občutek manjvrednosti, 

nesposobnosti ali pa arogantnosti (Littauer, 1999, 75- 84). Če je kolerik na vodstvenem 

položaju, morajo podrejeni poročati o povratnih informacijah, da ima občutek nadzora in se 

ne sme pustiti čakati. Šef kolerik zahteva spoštovanje do njegovega dela, zato bo v primeru 

hvale veliko bolj prijazen do vseh. (Littauer, 1999, 131- 135) 

 

Ker je za uspešno organizacijo pomembno dobro vodenje, obstaja številna literatura na temo 

uspešnega vodenja organizacije, in kakšne sposobnosti naj bi imel tisti, ki svoje delo opravlja 

na vodstvenem položaju. Med lastnosti uspešne vodje nedvomno spada lastna dejavnost, ki 

pomeni voljo za dosego cilja, usmerjenost k cilju, sposobnost odločanja, ravnanje in uspešno 

soočanje s konflikti, vzdržljivost in vztrajnost, samokritičnost in sposobnost primernega in 

uspešnega komuniciranja (Brajša, 1996, 88- 90). Kompetence potrebne za tovrstno delo naj bi 

bile avtentičnost, čustvena inteligenca, osredotočenost, pozitiven odnos do sprememb, 

sposobnost implementacije, vodstvene sposobnosti in sposobnost prevzemanja odgovornosti, 

reševanja težav in sposobnost odločanja (Wikipedija). Dodatne lastnosti, katere naj bi vodje 

organizacij imele, so prilagodljivost situacijam, odločnost, zanesljivost, dominantnost, 

energičnost, vztrajnost in visoka toleranca stresa. Vodja naj bi bil kreativen, dober retorik, 

prepričljiv, družaben in nekdo, ki dobro deluje v skupini (Grnjak, 2015, 23). Kolerik ima torej 

vse zgoraj naštete kompetence, ki so potrebne za uspešno vodenje, ob enem pa je na takem 

delovnem mestu tudi najbolj zadovoljen. 

 

Hipotezo (H3.3.), da je najbolj zadovoljujoča vrsta dela za kolerika vodstven položaj, smo 

potrdili.  

Naše raziskovalno vprašanje (RV3) se dotika primerjave najbolj zadovoljujoče vrste dela med 

koleriki, in sicer med vodstvenim položajem in delom s strankami. Opažena razlika je bila 

med najmanj zadovoljujočim in najbolj zadovoljujočim delom, kar pomeni, da če bi koleriki 

morali izbirati med delom, ki zahteva stik s strankami, in med vodstvenim položajem na 

delovnem mestu, bi raje izbrali vodstven položaj.  
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Na onovi rezultatov lahko zaključimo, da zato, ker rezultati raziskave niso pokazali, da 

obstaja razlika v zadovoljstvu pri delu med različnimi tipi temperamenta (RV1 in RV2), 

nismo posebej preverjali zadovoljstvo pri delu v povezavi z različnimi kategorizacijami dela 

in tipi temperamentov; bi pa zato bilo za popolnejši odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje 

(RV3) potrebno razširiti raziskavo. 

 

4 SKLEP/ OMEJITVE/ ZAKLJUČEK 

 

 

Področje zadovoljstva pri delu je pomembno razumeti iz mnogih razlogov, eden izmed 

pomembnejših je ravno dejstvo, da ljudje veliko časa preživimo v delovnem okolju. Čeprav je 

področje dela le eno izmed področji, ki se dotikajo našega življenja, od nas delo zahteva 

prilagajanja, odrekanja in soočanja z izzivi, kar vpliva na ostala področja našega življenja. 

Omenjeno področje je pomembno razumeti, zato, da se znamo v sedanjosti in prihodnosti z 

vsemi izzivi, ki jih to področje vključuje, tudi soočiti, s tem pa posledično izboljšati 

zadovoljstvo na ostalih področjih medosebnih odnosov. Ljudje smo socialna bitja, zato se 

tekom življenja učimo shajanja z drugimi. Razumevanje in sprejemanje drugačnosti drugih, 

nam lahko pomaga pri vzpostavitvi boljših in kvalitetnejših odnosov, bodisi v družini ali 

službi.  

Vsi dejavniki zadovoljstva so prepleteni med seboj, in se dotikajo vseh področjih. Ker smo se 

v naši diplomski nalogi osredotočili na zadovoljstvo pri delu, je pomembno poudariti, da ti 

dejavniki igrajo pomembno vlogo pri načinu in uspešnosti našega dela, in običajno je 

nezadovoljstvo pri delu ena izmed glavnih virov mnogih težav, ki se soočamo na delovnem 

mestu. Osebnost posameznika ima zelo pomembno vlogo v delovnem okolju. S pomočjo 

prepoznavanja osebnosti posameznika in razvijanja pozitivnih osebnostnih kvalitet lahko 

pomagamo posamezniku do izbire primerne vrste dela oziroma zaposlenemu do uspešnejšem 

opravljanju ustreznejših nalog ter posledično večjega uspeha in zadovoljstva pri delu. 

Uspešnost in zadovoljstvo pri delu ter drugih področjih življenja je posledica zavedanja 

prednosti in pomanjkljivosti vsakega posameznika ter značilnosti delovnega mesta. To 

pomeni, da so na delovnem mestu izpostavljene vse sposobnosti, prednosti zaposlenega, 

katere znova nadgrajuje z znanjem, in da so pomanjkljivosti zmanjšane do mere, ki ni več 
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moteča za napredovanje in razvijanje na vseh ostalih področjih (Povše, 2015). Poleg 

omenjenih dejavnikov, ki so vzrok za zadovoljstvo ali nezadovoljstvo na delovnem mestu, je 

pomembno opazovati tudi delovno okolje, odnose in razvoj dogodkov v omenjenem okolju, 

kjer so lahko razvidne tiste kvalitete in vloge, ki so ključne za večjo učinkovitost na delovnem 

mestu, posledično pa tudi večje zadovoljstvo (Hoti, 2008). V naši diplomski nalogi se na 

delovno okolje nismo osredotočili, bilo pa bi zanimivo raziskati, kako to vpliva na naše 

delovanje in vedenje ter posledične odzive na te spremenljivke.  

 

V omenjeni literaturi se Bonnet (2009) sprašuje, zakaj kljub nezadovoljstvu pri delu ni 

sprememb, ki se jih pričakuje ter kaj so zaposleni pripravljeni narediti, da bi izboljšali svoj 

položaj, s pomočjo nadrejenega oziroma vodje organizacije prispevati k skupnim ciljem. Po 

mnenju avtorja, niso materialne zahteve najpogostejši razlog za nezadovoljstvo, pač pa 

pomanjkljivosti vodilnih oziroma njihovih sposobnosti in kolektivne pomanjkljivosti (pomen 

težav na področju medosebnih odnosov znotraj organizacije). Pravzaprav gre za očitajoč 

odnos vodji, ki nosijo del odgovornosti, tako kot zaposleni, nobena stran pa ni pripravljena 

narediti nekaj za to. V podjetjih, kjer je nastalo kolektivno prebujenje (preseganje vzorcev, 

skupno sodelovanje, produktivna komunikacija, ozaveščenost in upoštevanje vseh ostalih 

vidikov za bolj enotno in učinkovitejše delovanje), je opazna sprememba v boljšem počutju 

zaposlenih, večjem zadovoljstvu in posledično boljši učinkovitosti organizacije. Vzajemno 

sodelovanje in volja vseh posameznikov znotraj organizacije, je ključ do sreče in zadovoljstva 

pri delu.   

 

Z drugimi besedami pomeni osnova kvalitete omenjenega področja, zadovoljne zaposlene, ki 

so pripravljeni napredovati in se učiti za doprinos podjetju, na kakršen koli način. Zadovoljen 

zaposleni pomeni produktivni zaposlen, uspešnost podjetja pa v nasprotnem primeru ni 

mogoča. Potrebno je zadovoljiti potrebe zaposlenih, tako sta obe strani najbolj zadovoljni, 

tako zaposlen kot vodja organizacije (Marsic, 2014). 

 

Dejstvo je, da že obstajajo raziskave na področju dejavnikov, ki so ključni za zadovoljstvo 

oziroma nezadovoljstvo pri delu. Dotikajo se medosebnih odnosov, notranjih in zunanjih 

dejavnikov, ipd.  Z pregledom literature, ki je bila potrebna za pregled in opis naše raziskave, 

smo ugotovili, da bi bilo zanimivo raziskati tudi , kaj so ključni dejavniki nezadovoljstva pri 

delu v povezavi z družino, oziroma če ta povezava obstaja. Bonnet (2009) pravi, da naj bi bili 
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družina in delo dve celici, ki sta med seboj tesno povezani, vendar pa lahko na tem področju 

nastane problem socialnih transferjev (dodatkov, plačanega dela za matere, izguba službe). 

Bonnet je namreč prepričan, da zaradi tesne povezave družinske sreče in sreče na delovnem 

mestu to pomeni tudi pravico za takšno vrsto dela, ki spodbuja družinsko politiko in 

dinamiko, s katero dobro vzgojijo bodoče delavce (Bonnet, 2009, 207- 214). Avtor se dotika 

tudi vprašanja ustvarjalnosti in ljubezni do dela. Zanimivo bi bilo raziskati, kako oziroma na 

kakšen način rešujejo te težave določeni tipi osebnosti. Tu se poraja prva ideja o nadgradnji 

naše raziskave, z ključnim vprašanjem, ali se posamezni tipi temperamenta dotikajo 

ustvarjalnosti pri svojem delu in, če dejansko delajo, kar jih veseli, oziroma če upoštevajo 

svoje temperamentne značilnosti, s pomočjo katerih bi lahko dosegali boljše delovne rezultate 

in posledično večje zadovoljstvo pri delu.  

 

V teoretičnih izhodiščih diplomske naloge smo omenili pomembnost določanja lastnosti 

delavca znotraj organizacije in kompetence, ki so ob tem pomembne, da jih delavec ima, zato 

bi lahko bili rezultati naše raziskave v razmislek za nadaljnje raziskovanje na tem področju. 

Zanimivo bi bilo raziskati, katere lastnosti mora imeti delavec, da bom čim uspešnejše  

opravljal delovne naloge in ob tem doživljal svoje osebno zadovoljstvo. Predpostavljamo, da 

zaradi različnosti med vsemi nami, so prisotne razlike v dojemanju, sprejemanju, naših 

sposobnostih, naših želja in naših mej, ki določajo mejo med tem, da smo zadovoljni ali smo 

nezadovoljni pri delu (Možina et. al, 2002, 119- 120). 

 

Dalje, ker v Sloveniji prevladujeta dva sektorja zaposlitve, torej javni in zasebni, bi bilo 

zanimivo raziskati, ali je to eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vpliva na področje 

zadovoljstva pri delu pri vseh tipih temperamenta, in če obstaja povezava, dalje raziskati, 

zakaj je temu tako. Morda bi raziskovanje lahko nadaljevali pri vprašanjih, če obstajajo 

razlike pri vsakem posameznem tipu, zaposlenem v enem izmed sektorjev oziroma, če ima 

sposobnosti oziroma kompetence, ki bi bile razlog za zadovoljne posameznike v posameznem 

sektorju. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, zakaj se določen tip temperamenta odloča 

oziroma se ne odloča za določeno delovno mesto, in kaj so ključne spremenljivke za tako 

odločitev.  

 

Skupno razmišljanju avtorjev in raziskovalcev, ki so se v preteklosti dotaknili raziskovanja 

tega področja je, da je za potrditev dejstva, da na izbiro delovnega mesta in zadovoljstva pri 
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delu vpliva osebnost oziroma temperament posameznika, potrebno opraviti nadaljnje 

raziskave (Tartara, 2011). 

 

Omejitve naše raziskave so vidne predvsem v premajhnem vzorcu, ki bi ga lahko v primeru 

nadaljnjih raziskav povečali. S pomočjo nadaljnjega raziskovanja bi lahko prišli do še 

pomembnejših ugotovitev, ki bi pripomogle k boljšemu razumevanju posameznikov na 

področju njihovega zadovoljstva pri delu, kot tudi učinkovitejšim metodam vodji organizacij, 

v primeru, da bi to upoštevali, raziskovali ali pa poskušali umestiti v delovanje organizacije. 

Menimo, da je naša raziskava lahko dobra izhodiščna točka, s pomočjo katere bi lahko 

preusmerili pozornost in razmislek k temu, da je vredno upoštevati različnost med vsemi 

posamezniki in sposobnosti, ki jih ljudje premoremo, kar bi morda v prihodnosti privedlo tudi 

do sprememb na področju zaposlovanja in brezposelnosti. Zavedamo se, da je za takšno 

področje raziskovanja potrebno upoštevanje različnih spremenljivk (spol, starost, okolje, 

vrednote, stališča, itd.), predvsem pa večji vzorec za določanje statističnih značilnosti 

postavljenih predpostavk in raziskovalnih vprašanj. »Delo mora služiti človeku in ne 

nasprotno« (Bonnet, 2009, 215). 
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PRILOGE 

 

Anketni vprašalnik  

 

Sem študentka Fakultete za uporabne družbene študije, smer psihosocialna pomoč in 

pripravljam diplomsko nalogo o povezanosti temperamenta in zadovoljstva pri različnih 

vrstah dela. S tem namenom sem sestavila anketo in Vas prosim za izpolnitev le te. Anketa mi 

bo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge. Podatki bodo anonimni in se bodo uporabljali 

izključno za satistično analizo v okviru diplomske naloge.  

 

1) SPOL 

 

 M 

 Ž 

 

2) STAROST 

 

 Do 20 let 

 21 – 40 let 

 41 – 60 let 

 61 let ali več 

 

3) STOPNJA DOSEŽENE IZOBRAZBE 

 

 I. (nedokončana OŠ) 

 II. (OŠ) 

 III. (nižje poklicno izobraževanje- 2 letno) 

 IV. (srednje poklicno izobraževanje – 3 letno) 

 V. (gimnazija, srednja poklicna ali druga strokovna šola) 

 VI/1. (višješolski strokovni program) 

 VI/2. (visokošolski strokovni in univerzitetni program- 1. bolonjska stopnja 

program) 

 VII. (univerzitetni program, magisterij 2. bolonjska stopnja) 



 

 

 

 VIII/1. (specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti) 

 VIII/2. (doktorat znanosti, doktorat znanosti 3. bolonjska stopnja) 

 

4) ZAPOSLITEV  

 

 Javni sektor 

 Zasebni sektor 

 

5) TRAJANJE ZAPOSLITVE V SEDANJI ORGANIZACIJI 

 

 Do 5 let 

 6 do 10 

 11 do 20 

 Nad 21 let 

 

6) STATUS ZAPOSLITVE 

 

 Študent 

 Zaposlitev po pogodbi (podjemna ipd.) 

 Zaposlitev za določen čas 

 Zaposlitev za nedoločen čas 

 Oblika podjetja (s.p., d.o.o., d.n.o., d.d.,...) 

 Drugo: __________ 

 

7) VRSTA DELOVNEGA MESTA 

 

 ZAKONODAJALCI, VISOKI URADNIKI, MENEDŽERJI 

(zakonodajalci, visoki uradniki, člani uprave, menedžerji za splošne 

poslovne funkcije in komercialo, mendežerji za proizvodnjo in 

specializirane strokovne in tehnične storitve, menedžerji v gostinstvu, 

trgovini in drugih storitvah) 

 STROKOVNJAKI (strokovnjaki matematično- naravoslovnih in tehnično 

tehnoloških ved, zdravstveni strokovnjaki, strokovnjaki za vzgojo in 



 

 

 

izobraževanje, strokovnjaki za poslovanje in upravljanje, strokovnjaki za 

informacijsko- komunikacijsko tehnologijo, strokovnjaki za pravo, 

družboslovje, kulturo ipd.) 

 TEHNIKI IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI (tehniki tehnično- 

tehnoloških strok, tehniki in strokovni sodelavci v zdravstvu, strokovni 

sodelavci za poslovanje in upravljanje, strokovni sodelavci za pravne 

zadeve, socialno delo, šport, kulturo, umetnost ipd., informacijsko- 

komunikacijski tehniki) 

 URADNIKI (uradniki za pisarniško poslovanje, uradniki za poslovanje s  

strankami, uradniki v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah, 

skladiščih, prometu itd., drugi uradniki za pisarniško poslovanje) 

 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI (poklici za osebne storitve, 

prodajalci, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, varstvo otrok in 

pomoč pri pouku) 

 KMETOVALCI, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI  

 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA (gradbinci ipd. razen 

elektroinštalaterjev, kovinarji, strojni mehaniki ipd, poklici za 

rokodelskoobrtna in tiskarska dela, monterji in serviserji električnih in 

elektronskih naprav ipd., predelovalci živil, obdelovalci lesa, oblačlni in 

drugi poklici za neindustrijski način dela) 

 UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI 

IZDELOVALCI IN SESTAVLJAVCI (upravljavci strojev in naprav, 

sestavljavci strojev, naprav in izdelkov, vozniki, upravljavci transportnih 

naprav in premičnih strojev) 

 POKLICI ZA PREPROSTA DELA (čistilci, pralci, gospodinjski 

pomočniki ipd., delavci za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška dela, 

delavci za preprosta dela v rudarstvu, grabeništvu, predelovalnih 

dejavnostih in transportu, pomočniki za pripravo hrane, delavci za 

preprosta poulična prodajna in storitvena dela, delavci za preprosta 

komunalna dela ipd.)  

 VOJAŠKI POKLICI (častniki, podčasniki, vojaki). 

 DRUGO:_____________ 

 



 

 

 

8) OZNAČITE, KAKO STE V SPLOŠNEM ZADOVOLJNI S SVOJIM 

DELOM? 

 

 Sploh nisem zadovoljen 

 Ne preveč zadovolljen 

 Srednje zadovoljen 

 Še kar zadovoljen 

 Zelo zadovoljen 

 

9) OZNAČITE SVOJE STRINJANJE S TRDITVIJO S POMOČJO LESTVICE 

OD 1- 5 (1 Sploh se ne strinjam, 2 Delno se strinjam, 3 Niti da niti ne, 4 

Večinoma se strinjam, 5 Popolnoma se strinjam) 

 

1 

Sploh se ne strinjam 

2 

Delno se 

strinjam 

3 

Niti da niti ne 

4 

Večinoma se 

strinjam 

5 

Popolnoma se 

strinjam 

1.       Zadovoljen sem s plačo. 1 2 3 4 5 

2. Zadovoljen sem z delovnim mestom, ki ga 

upravljam.  

1 2 3 4 5 

3.       Zadovoljen sem z delovnim okoljem. 1 2 3 4 5 

4.       Zadovoljen sem z delovnim časom.  1  2  3  4  5 

5.       Zadovoljen sem z vodilnimi.  1  2  3  4  5 

6.    Odnosi med sodelavci so zelo dobri.  1  2  3  4  5 

7.    Zadovoljen sem  s komunikacijo v 

organizaciji. 

 1  2  3  4  5 

8 Menim, da dobro opravljam svoje delo.  1  2  3  4  5 

9. Če bi še enkrat izbiral/a, bi izbrala drugo 

delovno mesto in delovno okolje.  

 1  2   3   4   5 

10.    Menim, da je moje delovno mesto primerno za 

moj tip osebnosti.  

 1  2  3  4  5 

 



 

 

 

10) Navodila: V vsaki vrsti izberite eno od 4-ih vodoravnih besed, ki vas najbolj 

označujejo in pred njo napišite znak X. Izpolnite vseh 40 vrstic in ne 

preskočite nobene. V primeru, da ne boste povsem prepričani, katera beseda 

vas najbolj označuje, povprašajte o tem prijatelja, pomislite pa tudi, kakšen bi 

bil vaš odgovor, ko ste bili še otrok. 

1. __ živahen __ pustolovski __ analitičen __ prilagodljiv 

2. __ igriv __ prepričljiv __ vztrajen __ miroljuben 

3. __ priljuden __ trdovraten __ požrtvovalen __ ubogljiv 

4. __ prepričevalen __ tekmovalen __ uvideven __ se nadzoruje 

5. __ osvežujoč __ iznajdljiv __ spoštljiv __ zadržan 

6. __ duhovit __ samozaupljiv __dojemljiv __ zadovoljen 

7. __ zagovornik __ pozitiven __ načrtovalec __ potrpežljiv 

8. __ spontan __ zanesljiv __ načrten __ sramežljiv 

9. __ optimističen __ pošten __ urejen __ uslužen 

10. __ zabaven __ silovit __ predan __ prijazen 

11. __ veder __ tvega __ pedanten __ diplomatski 

12. __ vesel __ zaupljiv __ kulturen __ dosleden 

13. __ navdihujoč __ neodvisen __ idealističen __ nenapadalen 

14. __ odkrit __ odločen __ globok __ ciničen 

15. __ družaben __ povzročitelj __ muzikalen __ posredovalec 

16. __ pripovedovalec __ žilav __ premišljen __ strpen 

17. __ navdušen __ voditelj __ zvest __ poslušalec 

18. __ prisrčen __ šef __ dela diagrame __ prilagodljiv 

19. __ priljubljen __ produktiven __ perfekcionist __ prijeten 

20. __ navdušen __ drzen __ spodoben __ uravnovešen 

 

1. __ nesramen __ oblasten __ plah __ breizrazen 

2. __ nediscipliniran __ nenaklonjen __ ne oprošča __ malodušen 

3. __ dolgočasen __ uporen __ zamerljiv __ zadržan 

4. __ pozabljiv __ prostodušen __ siten __ bojazljiv 

5. __ prekinja __ nepotrpežljiv __ negotov __ neodločen 

6. __ nepredvidljiv __ brezčuten __ nepriljubljen __ nevpleten 

7. __ slučajen __ trmoglav __ zahteven __ omahljiv 



 

 

 

8. __ popustljiv __ ponosen __ pesimističen __ običajen 

9. __ jezljiv __ prepirljiv __ odtujen __ brezciljen 

10. __ naiven __ živčen __negativno naravnan __ malomaren 

11. __ lasti si zasluge __ zasvojen z delom __ samoten __ zaskrbljen 

12. __ zgovoren __ neolikan __ preobčutljiv __ sramežljiv 

13. __ zmeden __ ukazovalen __ potrt __ dvomeč 

14. __ nedosleden __ nestrpen do drugih __ introvertiran __ brezbrižen 

15. __ zanemarljiv __ manipulatorski __ muhast __ mrmra 

16. __ bahav __ trmast __ skeptičen __ počasen 

17. __ glasen __ gospodovalen __ samotar __ len 

18. __ raztresen __ nagle jeze __ sumničav __ okleva 

19. __ nemiren __ zaletav __ maščevalen __ nevoljen 

20. __ spremenljiv __ premeten __ kritičen __ spravljiv 

 

Hvala za sodelovanje!  

 

 

 


