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POVZETEK 

Magistrska naloga predstavlja motivacijo za doseganje osebnih ciljev. V teoretičnem delu so 

opisane teorije motivacije. Poseben poudarek je na Reissovi teoriji, na podlagi katere je bil 

izdelan anketni vprašalnik za empirično raziskavo, v kateri je sodelovalo 50 anketirancev vseh 

starosti (od 10 do 71 let oziroma več). Raziskava je pokazala, da je najpomembnejša potreba 

individualnost in neodvisnost, in sicer je na lestvici od 1 do 5 dosegla aritmetično sredino 

4,44. Potreba po družini in vzgajanju otrok je pomembnejša za ženske kot moške. To kaže na 

splošno znano dejstvo, da imajo ženske materinski čut, so matere in imajo drugačen odnos do 

družine. Pri potrebi po sprejetju in spoštovanju ni statistično pomembnih razlik glede na 

starost. Pokazale so se razlike v aritmetičnih sredinah, ki kažejo, da starejši od 50 let dajejo 

večji poudarek potrebi po sprejetju in spoštovanju. Omenjeni rezultati so prispevek k znanosti 

in stroki, saj ponujajo novo znanje in ugotovitve, ki bodo uporabni v teoriji, raziskovanju in 

praksi na področju motivacije za doseganje osebnih ciljev. Magistrska naloga ima ne le 

teoretično in empirično, ampak tudi aplikativno vrednost, saj so rezultati raziskave uporabni 

za psihologe, splošno javnost in druge zainteresirane, ki želijo ugotoviti vsaj osnovno (zaradi 

majhnega vzorca) stanje osebne motivacije in potreb v Sloveniji. Prav tako lahko podjetja 

dobijo vpogled v potrebe ljudi in to uporabijo pri marketinških strategijah. 

 

Ključne besede: osebna motivacija, motivacija za doseganje osebnih ciljev, motivacijske 

teorije, notranja motivacija, motivacijski dejavniki, potrebe 

 

  



 

SUMMARY 

This M.A. thesis concerns itself with motivation to achieve personal goals. In the theoretical 

part, theories of motivation are described. Special attention is given to Steven Reiss' theory 

that provided the base for the questionnaire. The empirical research encompassed 50 

respondents of varying ages from 10 to 71 and over. The results show that for the 

respondents, the most salient basic desire is that for individuality and independence; on the 

scale from 1 to 5, it reached the arithmetic middle of 4,44. The basic desire to raise a family is 

more important to female respondents than to the males. This is indicative of the generally 

acknowledged fact that women possess the maternal drive and consequently have stronger 

feelings for family life. No statistically significant differences were obtained with regards to 

the basic desire for acceptance and respect; there were differences in the arithmetic middles 

however that indicate that respondents over 50 years of age stress this basic desire more 

strongly. These results comprise a contribution to science as they offer new knowledge and 

insights that are useful both for the theory, research, and practice in the field of motivation for 

personal goals. Aside to its theoretical and empirical contribution, the thesis is of applicative 

value as the results are of use for psychologists, other interested parties and the public at large 

who are interested in at least the basic features, given the limited sample in the thesis, of the 

situation in the Slovenian population concerning personal motivation and basic desires. 

Likewise, businesses may find the results useful in planning of their marketing strategies. 

 

Key words: personal motivation, motivation to achieve personal goals, motivation theories, 

inner motivation, motivation factors, needs (desires) 
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1 UVOD 

Pojem motivacija izhaja iz latinske besede moverne, kar pomeni premik, korak, akcija 

(Hodgetts 1991, 129; Kreitner 1992, 385). V splošnem pomenu je to gibanje, gibati se, smisel 

ali vodilo, v psihološkem pa človekova vedenjska težnja k doseganju nekega cilja. Motivacija 

nastane kot potreba po izpolnitvi človekovih osnovnih življenjskih potreb in je posebno 

psihološko stanje, ki ustvarja določeno vedenje, s katerim se zadovoljijo neke potrebe. 

Izpolnjevanje potreb je nujno tako za preživetje kot za uspešnost. Na podlagi tega ločimo 

primarne fiziološke in socialne potrebe, nujne za preživetje, in sekundarne, ki niso nujne za 

preživetje, vendar povečujejo zadovoljstvo in kakovost življenja. Zadovoljitev primarnih 

potreb je samoumevna in ne potrebuje osebnih spodbud ali motivacije. Pri njihovem 

izpolnjevanju lahko govorimo le o osebnih željah ali zahtevah po večji ali manjši kakovosti 

zadovoljitve. Motivacijo potrebujemo za zadovoljitev sekundarnih potreb, za kar potrebujemo 

motiv, ki nas usmerja v dejavnosti, da bi zadovoljili sekundarne potrebe. Motivacija povzroči 

psihološko stanje, zaradi katerega posameznik vloži večji napor za doseganje ciljev. 

Motivacija je torej težnja k napredku in razvoju, za kar sta potrebna razum ter sposobnost 

abstraktnega in logičnega mišljenja (Dermastja 2009, 1).  

 

V sodobnem poslovnem svetu je postala motivacija eden najpogosteje obravnavanih pojmov, 

saj motivirani zaposleni bolje delajo, so uspešnejši in sledijo svojim ciljem in ciljem 

organizacije. Zaposleni so usmerjeni k različnim ciljem (Pavšič 2004, 9). Motivacija za 

doseganje ciljev v delovnem okolju je močno povezana z motivacijo v zasebnem življenju, 

vendar o zadnji ni izdelanih študij. Pri pregledu domače in tuje literature nismo našli nobenih 

študij, ki bi analizirale osebno motivacijo, zato smo za temo te magistrske naloge izbrali 

analizo motivacijskih faktorjev za izpolnjevanje osebnih potreb posameznika. 

 

Motiviranje je vedno odvisno od posameznika. Ljudje smo zelo različni, po spolu, starosti, 

izobrazbi in še bi lahko naštevali. Nemalokrat se motivi istih ljudi sočasno menjajo (Rozman 

et al. 1993, 240). Motivacija je v neposredni navezi s potrebo. Potreba se aktivira z dogodki in 

okoljem; če ni zunanjih dražljajev, ne pride do akcije. 

 

Motivacija za doseganje cilja obstaja, dokler obstaja nezadovoljena potreba. Zadovoljene 

potrebe posameznika ne motivirajo več, motivirajo ga le nezadovoljene. Avtorji različno 
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raziskujejo motivacijo za zadovoljitev potreb človeka. Za izhodišče naloge nas je zanimalo, 

katere so tiste potrebe, ki posameznika motivirajo, da jih zadovolji. 

 

Na prvem mestu so potreba po zadovoljitvi osnovnih fizioloških potreb, potreba po varnosti, 

spoštovanju, samospoštovanju in samouresničevanju. Socialne potrebe pa sledijo osnovnim 

potrebam (Jurančič 1980, 64 v Tominc 2004, 18). Cilje lahko posameznik uresniči le takrat, 

ko sprejme načela samomotiviranja in se nauči doseči uspeh tudi, kadar usoda ne igra nobene 

vloge (Dermastja 2009, 14). 

 

Na področju osebne motivacije v zasebnem življenju ni študij, zato bomo izdelali 

kvantitativno analizo na podlagi rezultatov ankete. Anketa bo vsebovala vprašanja, ki se 

nanašajo na mnenja anketirancev o pomembnosti njihovih osnovnih potreb v povezavi z 

motivacijo.  

1.1 Namen in cilji naloge 

Namen raziskave je ugotoviti, kateri so najpomembnejši motivatorji anketirancev za 

zadovoljitev osebnih ciljev, pri čemer so zajeti spoštovanje, neodvisnost in sprejetje. Namen 

je proučiti in raziskati motivacijske faktorje za zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb na 

podlagi teorije Stevena Reissa (2000), ki je človekove potrebe razdelil v šestnajst osnovnih 

potreb, ki vplivajo na obnašanje in motiviranje posameznika. Za Reissa smo se odločili, ker 

so njegova dela izvirna in drugačna od preostalih avtorjev s tega področja, zato smo ga želeli 

podrobneje proučiti in na podlagi njegove teorije narediti raziskavo v slovenskem prostoru. 

Reiss se je prvi lotil obsežne raziskave in rezultate opredelil v šestnajstih psiholoških potrebah 

oz. osnovnih željah posameznika. Pripravil je psihološko orodje za oceno, kaj motivira osebo, 

kar je tudi dobra podlaga za našo raziskavo. 

 

Cilj magistrske naloge je ugotoviti, katere so najpomembnejše potrebe, ki motivirajo 

posameznika. Poleg tega pa raziskati razlike med motivacijskimi faktorji glede na spol, starost 

in izobrazbo, ugotoviti, kateri so najpomembnejši motivatorji za doseganje osebnih ciljev, ter 

oceniti vzroke za spremembe motivacijskih faktorjev v različnih življenjskih obdobjih. 

1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Glavno raziskovalno vprašanje je:  
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 Katere skupine potreb so najpomembnejši motivatorji v populaciji, ki jo bomo 

raziskovali? 

 

Podvprašanji sta: 

 Primarne potrebe so pomembnejše od sekundarnih? 

 Kakšne so potrebe glede na spol, starost in izobrazbo posameznika? 

 

Na podlagi odgovorov na raziskovalna vprašanja smo pridobili vpogled v problematiko 

motivacije za izpolnjevanje človekovih potreb. Odgovori so ovrednotili pomen motivacijskih 

faktorjev posameznika za zadovoljevanje človekovih potreb. 

 

Da bi dosegli raziskovalni namen in cilje, smo si postavili naslednje hipoteze: 

H1: Potreba po individualnosti in neodvisnosti je najpomembnejša potreba. 

H2: Potreba po družini in vzgajanju otrok je pomembnejša za ženske kot moške. 

H3: Potreba po sprejetju in spoštovanju bolj motivira starejše kot mlajše. 

 

»Postopek preverjanja hipotez nam pove, ali lahko posplošimo rezultate iz vzorca na 

populacijo« (Klemenčič and Hlebec 2007). 

1.3 Postopki zbiranja podatkov 

Na podlagi raziskovalnega problema in zastavljenih ciljev smo definirali ključne besede in za 

tem pregledali relevantno domačo in tujo literaturo z uporabo naslednjih podatkovnih baz: 

COBISS, Proquest, Web of Science, EBSCO web, EMERALD in druge.  

1.4 Metodologija 

»Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere smo se 

odločili v procesu raziskovanja teme ali problema« (Easterby-Smith, Thorpe and Lowe 2007). 

 

Pojma osnovnih človekovih potreb in motivacije smo opisali s pomočjo domačih in tujih 

virov. Pri delu so uporabljene naslednje metode dela: 

 metoda deskripcije, s katero so opisani pojmi in ugotovljena dejstva, 

 metoda klasifikacije, s katero so definirani pojmi, 

 metoda analize, s katero so analizirani podatki, in 
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 metoda komparacije, s katero so primerjana ugotovljena dejstva. 

 

V praktičnem delu naloge je uporabljena smo uporabili kvalitativno in kvantitativno metodo 

analiziranja pridobljenih podatkov, in sicer: 

 metodo sinteze, s katero so povezane ugotovitve iz teorije z rezultati naše ankete,  

 metodo kvalitativne analize, s katero smo izvedli triangulacijo na podlagi intervjujev, 

ter, 

 metodo kvantitativne analize, s katero je izdelana statistična raziskava. 

 

Pri izdelavi empirične analize so uporabljeni neodvisni t-test, analiza variance in faktorska 

analiza, ki pomagata pri analiziranju povezav med spremenljivkami človekovih potreb, 

motivacije in demografskih podatkov. 

1.5 Kritičen pregled literature 

Kot smo že omenili, na področju motivacije v zasebnem življenju ni pomembnejših raziskav. 

Literatura obravnava motivacijo na splošno, obstaja tudi mnogo raznih priporočil in navodil 

za motiviranje in samomotiviranje, opisane so metode za povečevanje motivacije, pametno 

izpostavljanje ciljev in metode motiviranja zaposlenih za povečanje delovne uspešnosti, 

raziskave pa obravnavajo le motivacijo za doseganje boljših rezultatov dela. Namen večine 

raziskav je ugotavljanje motivacijskih faktorjev za uspešnost posameznika v zvezi z njegovo 

uspešnostjo ali uspešnostjo poslovanja podjetja. Motivacijo posameznika za doseganje 

osebnih ciljev obravnava samo Dermastja (2009), vendar le povezavo med osebno motivacijo 

in motivacijo na delovnem mestu. 

2 TEORETIČNI OKVIR 

Za uvod v teorijo raziskovalnega dela je treba najprej pojasniti osnovne pojme področij, na 

katera posegamo v magistrskem delu. Najprej se osredotočamo na motivacijo in doseganje 

osebnih ciljev, sledi področje motivacijskih teorij s posebnim poudarkom na teoriji Reissa. Na 

podlagi obravnavane teorije smo dobili širši pogled na problematiko motivacije in tako 

raziskali stanje na področju motivacije za doseganje osebnih ciljev v Sloveniji. Z naslovom 

magistrske naloge posegamo predvsem na področje psihologije, podrobneje v motivacijske 

teorije, pri obravnavanju motivacije glede na starost, spol in družbeno vlogo pa na področje 
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sociologije. Na podlagi zastavljenih hipotez je treba opredeliti tudi pojme, kot so 

individualnost in neodvisnost, družina in staranje. 

2.1  Individualnost in neodvisnost 

Pri razlagi pojma bomo začeli s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2008), ki 

pravi, da se individualen nanaša na posameznika; »mišljen, obravnavan izvzeto, ločeno od 

skupnosti ali celote, posamezen; ki izhaja iz posameznika, ki je posamezniku lasten, oseben«. 

Pojem neodvisen pa se razlaga v odnosu do nečesa (od koga/česa) ter pomeni samostojen in 

nasproten od odvisen (SSKJ 2008). 

 

Zelo publicistično bi lahko rekli, da je individualizem moralna drža, politična filozofija, 

ideologija ali pogled na družbo. Kakorkoli, vse to poudarja moralno vrednost posameznika. 

Individualisti torej zagovarjajo uresničevanje posameznikovih ciljev/hotenj/želja. S tem 

čislajo posameznikovo samostojnost (zmožnost, da se zaneseš sam nase) in neodvisnost. 

Nasprotujejo vmešavanju družbe ali institucij, ki zastopajo družbo v interesu posameznika. 

Individualizem postavlja v ospredje posameznika, ne glede na to, kakšen je, saj ima vsak 

pravico do uresničevanja lastnih ciljev/hotenj/želja. To pravico pridobi s tem, ker obstaja 

(Jamnik in Laat 2016). Jung (citirano v Jamnik in Laat 2016, 1) pravi, da je »individualiziran 

človek tisti posameznik, ki ga kolektivne norme ne omejujejo, ki se zaveda svojega 

edinstvenega notranjega potenciala, ki je lasten samo njemu in ga zato ločuje od kolektive, 

torej drugih ljudi. Vendar Jung individualiziranega posameznika ne vidi kot izoliranega, 

ločenega v svoji eksistenci, temveč je zanj individualiziran človek najbolj razvit član družbe«. 

O procesu individualizacije je pisal tudi ameriški psiholog Abraham Maslow, h kateremu se 

bomo vrnili še kasneje pri vsebinskih teorijah motivacije. Maslow (Jamnik in Laat 2016, 1) 

pravi, da je za človekovo samorealizacijo ključna individualizacija. Šele posameznik, ki je 

samorealiziran, se zaveda svojega notranjega potenciala. Takrat se lahko ravna in deluje v 

skladu s tem, kar misli, da je prav. Včasih to pomeni tudi, da bo moral prelomiti družbene 

norme. Vendar zanj samorealizirani posameznik ni egocentričen in sebičen, ampak je njegova 

osrednja lastnost izvirnost ali posebnost. Zanj posameznik in družba nista v nasprotju, ampak 

se dopolnjujeta.  
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Danes je vse bolj očitno, da je sodobno pojmovanje individualista kot racionalnega, vase 

usmerjenega posameznika le sredstvo mitologije, ki organizira in izkrivlja znanost, 

ekonomijo, politiko in religijo (Winter 2011, 225). 

2.2 Družina 

Najbolj temeljna definicija pojma družine, ki jo pozna vsak, je: družina je osnovna celica 

družbe. Toda tradicionalna slika družine v teh časih ni več realna. Zato Uletova (2000, 53) 

pravi: »Gre za subjektivno po izbiri in odgovarjajočim sorodstvenim odnosom po izbiri. 

Pomeni, da se ne da več (objektivno) potegniti meje med družino in nedružino, ampak se meje 

postavljajo subjektivno glede na posameznega člana.« Družina je kot sistem organizem, ki se 

nenehno spreminja. Sicer je potreba po pripadnosti univerzalna (kot bomo videli v 

nadaljevanju teorije). Zato še vedno institucija družine obstaja ne glede na kulturološke 

spremembe, kot pravijo Boscolo in soavtorji (citirano v Perić 2010, 6). Skozi zgodovino sta se 

glede na okolje in družbo družina in njeno razumevanje spreminjala. V različnih družbah 

pojem družine razumejo različno. Prav tako imajo različno organizacijo sorodstvenih in 

družinskih razmerij (Perić 2010).  

 

Horwitz (citirano v Jha 2016, 62) v svoji knjigi pravi, da je dinamika tržnega gospodarstva, ki 

je privedlo do povečanja življenjskega standarda, produktivnosti dela, dostopa do blaga za 

široko porabo in višje plače, spremenila tudi družino; tako njeno vlogo v družbi (njeno 

funkcijo) kot njen videz (njeno obliko). V zvezi z današnjo družinsko strukturo je treba 

opozoriti, da tradicionalne družine sestavljajo poročeni heteroseksualni par in njihovi otroci. 

Tradicionalne družine se znajdejo v »popolni instituciji« in so zaščitene z zakonom. V njih so 

jasno opredeljene vloge, pravila in pričakovanja. Netradicionalne družine pa se še vedno 

znajdejo v »nepopolnih institucijah«. Zaščita z zakonom ni tako jasna. A znotraj teh je večja 

fleksibilnost v smislu vlog, pravil in pričakovanj (Bouchard in Lachance-Grzela 2016, 238). 

2.3 Staranje 

Danes smo bolj zdravi in živimo dlje. Število zdravih starejših državljanov, ki so tudi 

družbeno organizirani, je vse večje. Tudi družbena vloga starejših posameznikov bo zaradi 

poglabljanja sprememb v družbi čedalje pomembnejša. V takih okoliščinah je posameznik 

bolj ozaveščen o pomembnosti zdravega staranja. Naš organizem se stara vse življenje in tako 

zdravo staranje ni omejeno le na starost. Zdrav življenjski slog je pomemben od rojstva, 
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odraščanja, odraslosti do starosti. Se pa v starosti pojavijo socialni in tudi zdravstveni pretresi. 

Duhovno bogato, aktivno in predvsem zdravo pa se da živeti tudi v tem obdobju, seveda ob 

upoštevanju etničnih vrednot zdravja in razumevanju samega sebe. V tem času pa je 

pomemben tudi primeren odnos do smrti, za katero si verjetno vsak posameznik želi, da bi 

bila dostojanstvena (Voljč 2007).  

 

»Evropa se srečuje z doslej še ne videnimi trendi staranja. Prav tako v Sloveniji ugotavljamo, 

da imamo podobne demografske trende. Leta 2011 je delež starejših od 65 let pri nas znašal 

16,5 % , do leta 2060 pa naj bi se po projekcijah podvojil na 33,4 %.« (Hlebec, Kavčič and 

Ogulin Počrvina 2013, 9) Nekaj zanimivosti glede staranja v svetovnem merilu je navedenih 

na straneh Inštituta Antona Trstenjaka, in sicer: 

 Naraščanje deleža starejšega prebivalstva je v večini primerov posledica 

demografskega prehoda z visokih stopenj rodnosti in smrtnosti na nizke. 

 Staranje prebivalstva je svetovni pojav. A ta pojav neposredno vpliva na 

medgeneracijska in znotrajgeneracijska razmerja z vidikov pravičnosti in solidarnosti. 

 Staranje prebivalstva se bo v prihodnosti videlo na več družbenih področjih. 

 Naraščanje trenda rasti deleža starejših je danes skoraj nemogoče spremeniti. 

 Starostna skupina starejših (65 let in več) se vsako leto v svetovnem merilu poveča za 

2 %, kar pomeni, da narašča precej hitreje kot celotno svetovno prebivalstvo. 

 Več kot polovica svetovne populacije starejših živi v mestih. 

 V zadnji polovici 20. stoletja se je življenje posameznika podaljšalo za okoli 20 let, a 

ne v vseh državah enako. 

 Srednja starost svetovnega prebivalstva je danes 26 let, do leta 2050 naj bi bila že 36 

let. 

 V svetu najhitreje narašča število ljudi, starih 80 let in več. Ta starostna skupina 

naraste na leto za 3,8 % in predstavlja 11 % vseh starejših prebivalcev sveta, do 

sredine 21. stoletja pa bo po pričakovanjih dosegla že petino vseh starejših. 

 Danes je v razvitih državah pet delovno sposobnih prebivalcev na osebo, staro 65 let 

in več, do sredine 21. stoletja bosta to le še dva prebivalca. 

 55 % starejšega prebivalstva na svetu predstavljajo ženske. 

 Starejši so v manj razvitih državah vključeni v trg delovne sile v večjem obsegu kot v 

bolj razvitih državah (Hvalič Touzery 2010). 
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3 MOTIVACIJA IN DOSEGANJE CILJEV 

Vsak posameznik ima želje, hrepenenja, cilje in vsak razmišlja, kako bi uresničil želje, 

nahranil svoja hrepenenja in dosegel cilje. Preverjamo možnosti in poti. Zdi se, da nekateri 

zlahka uresničijo svoje želje in pridejo do cilja, drugi pa se prebijajo z muko in kdaj tudi ne 

dosežejo konca. Spet tretjim pa je dovolj, da o cilju le razmišljajo in ga v resnici nikoli ne 

poskusijo doseči. Ti se delijo na tiste, za katere je cilj le fantaziranje, in tiste, ki nikoli ne 

zberejo moči niti za začetek. Kaj nas sili k razmišljanju o akciji? Nezadovoljstvo s trenutnim 

stanjem, predstave, hotenja, želje, potrebe ... In kaj sproži, da postanemo aktivni? In seveda, 

velika razlika je v tem, kaj motivira enega in kaj drugega (Haivas, Hofmans and Pepermans 

2014). V tem poglavju bomo raziskali, kako strokovnjaki z več področij odgovarjajo na ta 

vprašanja. Kaj je tisto, kar nas žene, da nekaj naredimo in dosežemo neki cilj. Vsa ta 

vprašanja že nekaj časa preganjajo behavioristične znanstvenike in strokovnjake, ki 

proučujejo človeške vire (David, Megginson and Clutterbuck 2013, 1). Središče magistrske 

naloge bo beseda motivacija. Luthans (1995, 6) pravi, da je v definicijo motivacije vedno 

vključena vsaj ena od naslednjih besed: želja, potreba, cilj, zahteva, namera, napor, motiv in 

spodbuda. 

 

Najprej pa bomo pogledali, kaj sploh pomeni cilj. Proučevanja ciljev so se lotili na dva 

načina: skozi teorijo postavljanja ciljev in teorijo upravljanja ciljev (David, Megginson and 

Clutterbuck 2013, 1–2). Cilj v slovarju pomeni »kraj ali predmet, do katerega se hoče priti« 

in/ali to »kar se hoče doseči s prizadevanjem« (SSKJ 2008). Iz definicije razberemo, da pojem 

cilja zahteva neko fizično ali mentalno energijo v nekem določenem obdobju. Splošno 

sprejeta akademska definicija, ki sta jo napisala Locke in Latham, pravi, da je cilj regulatorni 

mehanizem za spremljanje, ocenjevanje in prilagajanje posameznikovega vedenja oziroma 

obnašanja (citirano v David, Megginson and Clutterbuck 2013, 2). Deci (citirano v David, 

Megginson and Clutterbuck 2013, 2) pa pravi, da so cilji bolj notranja kot zunanja funkcija, 

ne glede na to, da so lahko usmerjeni v doseganje spremembe v posameznikovem okolju in 

motivirani od zunaj ali znotraj. 

3.1 Motivacija in potrebe 

Motivacija je lahko sklop dejavnikov, ki usmerjajo človeka v neki cilj ali smer. Je težnja k 

zadovoljitvi človekovih potreb. Primarne potrebe so osnovne biološke potrebe, kot so potreba 
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po hrani, vodi in izločanju, potreba po spanju in počitku ter drugo. Sekundarne potrebe pa so 

socialne potrebe, kot so potreba po družbi, uveljavljanju, po spremembah, simpatija, empatija 

in podobno. Če sekundarne potrebe niso izpolnjene, lahko pri človeku nastanejo usodne 

motnje. »Potreba sama po sebi še ne pomeni začetka motivacije, ampak je ključnega pomena 

aktivacija te potrebe. Da se potreba aktivira, pa moramo najprej videti končno želeno stanje, 

ki se razlikuje od trenutnega. To v nas sproži nelagodje, katerega želimo odpraviti« (Lovšin 

2010, 3). 

 

»Vsako človeško vedenje, obnašanje pogojuje sila v njem samem,« pravi Možina (1992, 153). 

In tej sili, kot smo že zapisali, rečemo potreba, ki je v slovarju razložena s »kar obstaja, 

nastane zaradi odsotnosti tega a) kar je potrebno za življenje, delo« (SSKJ 2008). Potreba je 

velikokrat vzrok za motivacijo. V nadaljevanju bomo natančneje opisali vsebinske teorije 

motivacije, ki slonijo na potrebah. V raziskavi bomo uporabili Reissovo teorijo, ki govori o 

hotenjih, željah ali potrebah.  

 

Različni avtorji so potrebe različno razdelili. Maslow (1943) jih je delil na psihološke in 

biološke, Freud (citirano v Lovšin 2010, 18) na biološke, psihološke, sociološke, zavedne in 

nezavedne. Kotler (citirano v Lovšin 2010, 18) pravi, da so vse potrebe prirojene in jih deli na 

biogene oziroma fiziološke in psihološke. Lambin (Lambin, Chumpitaz and Schuiling 2007, 

55–59) jih je razdelil v dve skupini. V prvi so prirojene ali naravne in so v posamezniku od 

rojstva. Druge so pridobljene ali generične in so posledica kulture, izkušenj, socialnega 

okolja, okolijskih pogojev in evolucije družbe.  

 

Slovenska psihologa Musek in Pečjak (2001, 90–94) sta potrebo opredelila kot stanje. Gre za 

stanje neravnotežja posameznikovega organizma. To nastane, kadar je nečesa premalo ali 

preveč; lahko zaradi pomanjkanja neke snovi – to je označeno kot organska potreba (potreba 

po kisiku, hrani, razmnoževanju), ali pa pomanjkanja informacij – to je označeno kot 

psihološka potreba (zbliževanje, ugled, spoznanje ...). Dodata jim še socializirane potrebe, ki 

niso prirojene, saj nanje vplivata kultura in vzgoja. »Mnoge motive in potrebe si je človek 

tako rekoč sam ustvaril. Medtem ko se živali rodijo že s celotnimi, seveda nagonskim 

motivacijskim 'repertoarjem', je človeštvo v svojem kulturnem razvoju ustvarilo niz dodatnih 

pravil, norm in načel, po katerih naj bi se ravnali pripadniki vsake kulture. Posameznik se v 

svojem razvoju nauči teh pravil ter norm in jih sprejme kot motive, ki so pogosto celo 

pomembnejši od bioloških in nagonskih« (Musek and Pečjak 2001, 91–93). 
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»Skupno vsem avtorjem je, da označijo potrebo za stanje neravnovesja. Avtorji najbolj 

prepoznavajo razliko med organskimi ali biološkimi potrebami ter med psihološkimi 

potrebami. Nekateri avtorji pravijo, da obe kategoriji potreb pretežno izvirata iz genov, in sta 

torej pretežno prirojeni, medtem ko določen del psiholoških potreb smatrata za pridobljen. 

Musek in Pečjak pa celo uvedeta novo kategorijo potreb, in sicer socializirane potrebe, ki so v 

celoti konstrukt družbe in okolja« (Lovšin 2010, 19). 

 

Ko raziskujemo posameznikovo obnašanje, ga lahko pojasnimo z motivacijo. Motivacija nam 

lahko namreč pove, zakaj je naše obnašanje takšno, kot je. Pri motivaciji poznamo dva 

pristopa: nekateri jo razlagajo skozi proučevanje potreb, drugi pa s pomočjo proučevanja 

ciljev. Cilji in potrebe so močno povezani. Potrebe predstavljajo notranje vzgibe, spodbude in 

prihajajo iz posameznika ter so zato subjektivne, od zunaj jih ne vidimo in tudi težje 

določimo. Po drugi strani pa cilji predstavljajo neke zunanje dražljaje oziroma spodbude za 

akcijo. Zato jih tudi lažje objektivno in empirično ugotavljamo, vidni so navzven in tudi v 

večini primerov jih lažje merimo. Cilj tako predstavlja neko želeno stanje v prihodnosti, ki si 

ga posamezniki želimo tako ali drugače doseči (Rozman, Kovač and Koletnik 1993, 236–

237). Motivacija je torej pojav brez enotne opredelitve, a se različni avtorji strinjajo, da je z 

njo mogoče razložiti vzroke posameznikovega obnašanja (Pintrich and Garcia 1991). 

Opredeljena jo kot proces, ki usmerja in spodbuja posameznikovo obnašanje k določenemu 

cilju. 

 

Kaj torej pomeni motivacija? To lahko pomeni neko voljo, moč, željo, gonilno silo, 

zanimanje ali spodbudo, da nekaj naredimo. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je izraz 

motivirati opredeljen kot »spodbuditi, navdušiti« (SSKJ 2008). Izhaja iz latinskega glagola 

movere, ki pomeni gibati se. Iz tega lahko izpeljemo, da ko smo motivirani, se gibamo k cilju. 

Cilj pa je neka želja ali potreba, ki jo želimo doseči ali zadovoljiti. Beseda potreba pa je 

razložena kot nekaj, kar obstaja oziroma nastane zaradi odsotnosti tega (SSKJ 2008). 

 

Trenutno razumevanje motivacije je označeno z naslednjimi značilnostmi (Goetz and Hall 

2013, under »Motivation«): Motivacija se dotika psiholoških mehanizmov, ki se pojavljajo 

skozi celoten proces sledenja določenemu cilju. V tem procesu je treba najprej prepoznati in 

izbrati izvedljive postopke za dosego določenega cilja. Fokus zgodnjih raziskav je bil omejen 

le na ta vidik motivacije, zdaj pa se je razširil in je v zadnjih desetletjih poskrbel za bolj 
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celovito analizo o tem, kako ljudje načrtujejo, izvedejo in ocenjujejo svoje delovanje. 

Naslavlja torej celoten proces sledenja cilju. 

 Trenutno stanje razumevanja motivacije kot sledenja določenemu postopku doseganja 

cilja je odvisno tako od posameznikovih značilnosti kot od specifike situacije. To 

razumevanje se je razvilo iz zgodnejših konceptualizacij motivacije, kjer so to 

razumeli le skozi oči osebnostnih lastnosti, ki so enake ne glede na situacijo. 

Natančneje pa zdaj ta način priznava, da lahko motivacija močno variira glede na 

okoliščine oziroma glede na situacijo ali specifiko cilja, ne glede na stabilnost 

posameznikovih osebnih lastnosti, ki ga ločujejo od drugih. Teoretično gledano so 

torej te stabilne motivacijske težnje in prepričanja ločeni od posameznikove trenutne 

motivacije, da se vključi v neko situacijo ali dejanje. Razumljene so kot osebnostni 

dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo trenutno motivacijo, ki je v stiku s posebnimi 

značilnostmi določene situacije. 

 Kognitivni (miselni) proces je osrednjega pomena za motivacijo. To med drugim 

vključuje cilje oziroma želena končna stanja, o katerih mislimo vnaprej oziroma jih 

načrtujemo, ter ocenjevanje posameznikovih zmožnosti za ukrepanje, ki je povezano s 

posameznikovimi zmožnostmi oziroma sposobnostmi. 

 Zelo pomembni pa so tudi družbeni oziroma socialni procesi, ki vplivajo na 

motivacijske težnje in prepričanja. Kot primer Goetz in Hall (prav tam) navajata 

družbene primerjave, tj. primerjanje posameznikovih dosežkov z dosežki drugih 

(tekmovanje). Drugi primer je to, kar imenujemo puščanje vtisov – vsak želi pri drugih 

»pustiti dober vtis«, seveda glede na svoje sposobnosti. 

 

Motivacija se lahko izraža kot (Pogačnik 1997): 

 osebna motivacija, ki je neposredna, brezpogojna in od osebe neodvisna,  

 ego motivacija, ki je podvržena zavestnemu nadzoru in upošteva realne možnosti za 

doseganje ciljev, 

 superego motivacija, ki je težnja k temu, kar je v skladu z vrednotami, moralo in 

družbenimi normami človeka,  

 konfliktna motivacija, ki nastane, kadar si več motivov nasprotuje. 

 

Poglejmo še nekaj krajših definicij motivacije izpod peresa tujih avtorjev. Motivacija je 

pripravljenost na akcijo, da posameznik zadovolji svojo potrebo, pravi Robbins (1992, 4). 
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Posameznikovo duševno stanje je tesno povezano z motivacijo; tako posameznik sprejema 

lastne usmeritve, določa oblike lastnega vedenja ter vztrajnost in intenzivnost lastnega 

delovanja, kot razmišljata Landy in Becker (1987, 5). O motivacijskih dejavnikih, ki 

usmerjajo in uravnavajo vedenje, piše Feldman (1996). Tudi Luthans (1995) govori o 

motivaciji kot procesu, ki se začne, ko niso zadovoljene posameznikove potrebe oziroma 

proces teče naprej z določenim ciljem, ki je zadovoljitev potrebe. Odnos med 

zadovoljevanjem potrebe in motivacijo je dobro zastavljen znotraj teorije o samodeterminaciji 

(Vandercammen, Hofmans and Theuns 2014, 62). 

 

Musek in Pečjak pravita, »motivacija je proces, ki zajema tako spodbujanje aktivnosti kot 

njeno usmerjanje. Naše obnašanje usmerjajo številni motivi, tako fiziološki kot psihosocialni. 

Motivirano obnašanje izhaja iz neravnovesja (potreb) in je usmerjeno k objektom (ciljem), ki 

zadovoljujejo potrebe. Motivacija se pogosto povezuje s čustvovanjem, povezana pa je tudi z 

našimi dosežki« (Musek and Pečjak 2001, 102). Še en slovenski avtor, Uhan (2000, 11), pa 

pravi, da je »motivacija usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih 

motivov. Bolj natančno pa je motivacija zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi 

notranjosti ali njegovem okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k 

cilju in s tem spreminjajo možnosti v resničnosti. Potreba je razlika med želenim in dejanskim 

stanjem«.  

 

Marentič Požarnikova (1980, 2000, 2002) raziskuje motivacijo, in sicer v povezavi z učenjem. 

Ločuje jo na zunanjo in notranjo. Vsakemu posamezniku je prirojena notranja motivacija. To 

pomeni, da je »naravno nagnjenje za razvoj naših notranjih sposobnosti« (Marentič Požarnik 

2002, 8–13). Piše še, da se »notranje motiviran človek ne oprijema zunanjih ciljev, kot so 

nagrada, dobra ocena, priznanje in uveljavitev v javnosti« (prav tam). Za notranje 

motivacijske spodbude so značilni: radovednost, interesi, vzburjanje, zanos, pozitivna 

samopodoba, ki neposredno spodbujajo motivacijski proces. Zunanje motivacijske spodbude 

pa so po drugi strani značilne za zunanjo motivacijo in izhajajo iz okolja ter so posredne. 

Tako prihajajo npr. od družine, delodajalca, države, sodelavcev idr. Tovrstne spodbude 

»uporabljajo« drugi na nas, ko nas želijo motivirati oziroma pri nas sprožiti motivacijski 

proces. Človek, ki je motiviran od zunaj, deluje zaradi zunanjih vplivov, ki so lahko: nagrada, 

kazen, pohvala, graja, preverjanje, ocenjevanje ipd. Proces, ki ga sproži tovrstna motivacija, je 

le sredstvo za doseganje, predvsem pa izogibanje posledic, ki so lahko negativne (Marentič 

Požarnik 2002). 
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Človeško obnašanje ali vedenje lahko razložimo in motivacija pomaga razložiti dejavnike, ki 

ga izzovejo, oblikujejo, usmerjajo in določajo trajanje. Na vprašanje, zakaj se posameznik 

obnaša na določen način ter ali mu uspe doseči cilj neke stopnje ali ne, pomaga odgovoriti 

motivacija. Torej je motivacija lahko neki imenovalnik (skupni pojem) za vse notranje 

dejavnike, ki združujejo energijo (fizično in intelektualno), uvedejo in organizirajo 

posameznikove aktivnosti, usmerjajo vedenje in mu določajo smer, trajanje in intenzivnost 

(Bahtijarević Šiber 1999, 557). 

3.2 Vrste motivacij 

V tem pod poglavju bomo razmišljali predvsem o vrstah motivacije oziroma od kod vplivi na 

posameznikovo delovanje. Na naša dejanja vplivajo vzgibi od znotraj in impulzi od zunaj. Ali 

povedano drugače, »delovanje, ki temelji na notranjih vzgibih, ne potrebuje dodatne zunanje 

stimulacije, medtem ko je delovanje zaradi zunanjih vzrokov odvisno od zunanje stimulacije: 

nagrad, prisil, pohval in sankcij« (Nastran Ule 2000, 101). 

 

Po drugi strani pa je zanimiva razdelitev vrst motivacije po Barrieku (citirano v Batey et al. 

2011, 116). Definirane so tri vrste motivacije. Statusna (prizadeva si doseči status) se nanaša 

na potrebo po uspehu in dvigu statusa. Izvira iz ekstravertiranosti. Socialna motivacija 

(prizadeva si za odnose v skupnosti) se ukvarja s potrebo, da bi se z drugimi razumeli in 

dosegli prijateljske osebne odnose. Izvira iz prijetnosti. Tretja pa je motivacija, ki stremi k 

dosežkom in ima fokus na potrebi po končanju in dokončanju naloge. Izvira iz vestnosti. 

 

Če se vrnemo k prvotni delitvi, je treba motivacijo ločevati glede na izvor. Tako lahko 

vidimo, ali prvotni vzrok za posameznikovo obnašanje prihaja iz njega samega ali pa je zaradi 

zunanjih okoliščin sprejel odločitve in temu primerno prilagodil svoje ravnanje. Deci in Ryan 

(Deci in Ryan 1985, 11) pravita, da je notranja motivacija pravzaprav energija, ki poganja 

naš organizem. Ko je posameznik motiviran od znotraj, dela določeno stvar iz ugodja in 

užitka, ki ju ob tem občuti (Deci in Ryan 1985, 42). Dejavnost pa ne prinaša nagrade, ker je 

že sama nagrada. To pomeni, da na posameznika, ki je notranje motiviran, ni treba vplivati 

oziroma ga motivirati od zunaj. Po drugi strani pa zunanjo motivacijo, ki poganja 

posameznikovo obnašanje, vidimo kot izrazito usmerjeno proti cilju in mu ugodja kot takega 

ne prinaša. Deci in Ryan (prav tam) pravita, da tisti, ki so motivirani od zunaj, dejavnosti ne 

povezujejo s ciljem – končnim stanjem. 
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Notranja motivacija po R. Trunklu (1995, 21–20) izvira neposredno iz človeka samega 

oziroma njegovih notranjih spodbud. Nekaj primerov spodbud navede, in sicer so to interesi, 

izzivi na delovnem mestu, kreativnost, raven pričakovanja, samonagrajevanje, 

samopotrjevanje, spoštovanje, želja po doseganju cilja itd. Marentič Požarnikova (2000, 192–

193) pa dodaja, da so močan vir notranje motivacije lahko osebni interesi in cilji. Ti so vodilo 

posameznikovega ravnanja, vedenja, razmišljanja in čustvovanja. Loči dve vrsti ciljev. Prvi so 

cilji obvladanja (angl. mastery goals). Rezultati teh so večja vztrajnost ne glede na ovire, 

pripravljenost vložiti večji napor, pripravljenost na tveganje, strategije so bolj razdelane, 

posameznik teži k poglobljenemu razumevanju, neodvisnost. Drugi so cilji dosežkov (angl. 

performance goals). Za te so značilni iskanje bližnjic do rezultata, površinskost, odvisnost od 

pozitivne evalvacije, strah pred porazom in tveganjem ter želja biti boljši kot drugi. Ali kot 

pravi Marentič Požarnikova (2000, 188): »Aktivnost je le sredstvo za doseganje pozitivnih in 

izogibanje negativnih posledic.«   

 

Za zunanjo motivacijo so značilne spodbude, celo nagrade in kazni, ki prihajajo iz 

posameznikovega okolja, torej od zunaj. Te spodbude lahko uporablja nekdo drug, ki nas želi 

motivirati (v nas sprožiti motivacijski proces). Trunkl (1995, 20–21) jim pravi tudi zunanje ali 

posredne, deli pa jih na materialne in nematerialne. Materialne so v prvi vrsti denar (dobra, 

večja plača ali denarna nagrada), nematerialne pa so dobre delovne razmere, pohvala oz. 

graja, socialni status, razne ugodnosti, varnost pri delu, dobra ocena itd. To je spet odvisno od 

okolja, v katerem se posameznik giblje oziroma nanj vpliva (šolsko, poslovno, družinsko 

ipd.). Ryan in Deci (2000, 69–75) pišeta, da lahko zunanjo motivacijo razčlenimo na tri veje. 

Prva so zunanja pravila, ki posameznika usmerjajo h končnemu želenemu cilju ali stanju, ki je 

pozitivno (npr. plačilo za delo), ali izogibanju negativnega stanja ali cilja (npr. slaba ocena). 

Druga veja so ponotranjena pravila. Pri teh dobi posameznik spodbude iz okolja in jih 

ponotranji. Dober primer tega je udeležba na volitvah, ki se jih posameznik udeleži iz občutka 

državljanske dolžnosti in ne iz svoje želje. Dejanje oziroma vedenje je notranje motivirano, ne 

zaradi zadovoljstva, ampak bolj zaradi izkušenj in občutka nujnosti. Tretja veja zunanje 

motivacije pa so identificirana pravila. Ta pomenijo, da ko je vzrok za neko vedenje 

ponotranjen, se bo posameznik tako vedel oziroma opravljal neko dejavnost z občutkom 

samostojne izbire. Zaposleni bo na primer ostal v službi po koncu delovnika, da bi dobro 

opravil nalogo, ki mu jo je dal nadrejeni. Toda ne zaradi tega, ker bi se bal negativnih 

posledic, temveč zaradi zavestnega občutka, da je to zanj pomembno. 
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Morda bi bilo treba omeniti še pojem intrinzične in ekstrinzične motivacije, ki sta jo uvedla 

že omenjena Deci in Ryan (Self-Determination Theory Institute 2016). V okviru teorije 

samodeterminacije, znotraj katere sta v pojmovanje motivacije vnesla tridimenzionalni 

pristop, navedeta tri vrste motivacije, in sicer : 

 Intrinzična motivacija, ki jo nekateri avtorji enačijo z notranjo, pomeni potrebo ali 

željo po izvajanju dejavnosti zaradi dejavnosti same in ne toliko zaradi cilja. Proces 

posamezniku prinaša zadovoljstvo in ugodje, in sicer brez zunanjih pritiskov (Deci in 

Ryan 1985, 120). 

 Ekstrinzična motivacija, ki jo nekateri avtorji enačijo z zunanjo, pa se nanaša na 

instrumentalno izvajanje naloge ne zaradi nje same, temveč nekega zunanjega razloga 

(Deci and Ryan 1985, 129). 

 Amotivacijo pa pojmujejo kot odsotnost motivacije, ki označuje odsotnost namena in 

je najnižja stopnja avtonomije (Ryan in Deci 2000). 

 

»Nekateri avtorji poudarjajo, da naj bi zunanje nagrade zmanjševale notranjo motivacijo za 

delo in tako posledično vplivale na manjšo učinkovitost. Drugi pa so prepričani, da se obe 

obliki motivacije med seboj prepletata, pogojujeta in dopolnjujeta. Po njihovem mnenju naj bi 

bile prav zunanje spodbude pogoj za doseganje notranje motiviranosti« (M. Trunkl 2004, 12). 

3.3 Motivacijske teorije 

V začetnih fazah razvoja motivacijskih teorij (npr. Maslow 1954; McClelland 1961) je bil 

koncept potreb osnova za študij motivacije. Potrebe so bile definirane kot vsebina motivacije 

in so podajale osnovo in smer delovanja posameznika. Sredi šestdesetih let se je pojavil nov 

pristop, ki je poudarjal proces motivacije (npr. Vromm 1964). Pozornost se je iz potreb 

preusmerila na izbiro in sledenje ciljem, ki je postal dominantni motivacijski koncept. V 

zadnjih tridesetih letih pa je teorija samodeterminacije (tj. SDT; Deci in Ryan 1985) ponovno 

uokvirila koncept psiholoških potreb s poudarkom njihove vloge v vsebini in procesu 

obnašanja posameznika (Haivas, Hofmans and Pepermans 2014, 326–327). Motivacijskih 

metod je mnogo, nanašajo pa se predvsem na motivacijo za delo. Najbolj znane so (Raspor 

2010, 32–68):  

 Murrayeva teorija motivacije, pri kateri je razdelanih dvajset priučenih potreb. 

 Maslowova motivacijska teorija, ki deli motivacijo glede na hierarhijo potreb (najprej 

pet, potem jo je avtor razširil na osem). 
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 McClellandova motivacijska teorija dosežkov, ki jo je razvijalo več avtorjev, razdelali 

so tri potrebe, ki so značilne za posamezne poklice. 

 Alderferjeva teorija ERG, kjer so v središče postavljene tri potrebe, in sicer obstoj 

(angl. Existence), povezovanje (angl. Relatedness) in rast (angl. Growth), 

 Glasserjeva kontrolna teorija govori o vedenju; »vse, kar delamo, je vedenje, in vsa 

pomembna vedenja si izberemo sami« (citirano v Raspor 2010, 44). Definiral je pet 

gensko pogojenih osnovnih potreb, in sicer: ljubezen, moč, svoboda, zabava in 

preživetje. 

 Herzbergova dvofaktorska teorija, ki deli motivacijske dejavnike na satisfaktorje 

(higienike) in motivatorje. 

 Hackman-Oldhamova teorija, ki poudarja pomen človekovega zaznavanja vrednosti 

dela, občutka odgovornosti in zavedanja o osebni uspešnosti (Hackman in Oldham, 

1976). 

 Minerjeva teorija motivacijskih vlog, ki jo je avtor razvil na podlagi analize 32 

različnih motivacijskih teorij, pojasnjuje motivacijo glede na različno vlogo (v 

delovnem procesu). 

 Teorijo ekonomske motivacije so razvijali različni avtorji, osrednja točka pa je denar, 

ki mu pripisujejo posredno vlogo, saj je možno z njim doseči različne cilje. 

 Frommova motivacijska teorija, ki deli motivacijo na usmeritev nekaterih 

posameznikov bolj v materialne dobrine, drugih pa bolj v ustvarjanje statusa v družbi. 

 Adamsova teorija enakosti, ki trdi, da sta motivacija in posledično zadovoljstvo 

delavca (oziroma zaposlenega) odvisna od njegovega prepričanja, da organizacija 

enakopravno obravnava njega v primerjavi z drugimi zaposlenimi. 

 Skinnerjeva teorija okrepitve pojasnjuje motivacijske procese in motivacijo kot izbiro 

vedenja, pri čemer so opisane štiri strategije nadrejenih (menedžerjev) do podrejenih 

(zaposlenih), in sicer: pozitivna okrepitev, negativna okrepitev, kazen in odpis ali 

ignoranca. 

 Leavittova motivacijska teorija, ki definira motivacijo kot potrebo, ki sproži proces 

motivacije. 

 Teorija socialnega učenja, ki govori o učenju kot o procesu opazovanja obnašanja 

drugih, razumevanje posledic, ki doletijo druge, in posledično spreminjanje lastnega 

obnašanja kot rezultat tega. 
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 Vroomova motivacijska teorija, ki definira motivacijo kot izbiro vedenja, ki se 

pojavlja v procesu za doseganje cilja, kjer so cilji zaposlenega drugačni od cilja 

institucije, ki ga zaposluje. 

 Zmožnosti, vrednote, življenjski interesi so posebna motivacijska teorija, ki povzema 

raziskave, ki iščejo odgovor na vprašanje, kaj osrečuje ljudi pri delu. 

 Teorija postavljanja ciljev govori o tem, da zavesten cilj zaposlenega vpliva na 

njegovo delovno vedenje. Je odgovor na Vroomovo teorijo, saj trdi, da ima zaposleni 

lahko enake cilje kot institucija, ki ga zaposluje. Avtorja te teorije sta Locke in 

Latham. 

 Porter-Lawlerjev model motivacije, pri katerem sta avtorja želela vsebinske in 

procesne teorije motivacije postaviti v enoten okvir. 

 

Marzelova (2000, 349) na primer pravi, da je »naše ravnanje motivirano takrat, kadar je ciljno 

usmerjeno, pri tem pa ga spodbujajo številne potrebe in vzgibi«. Za motivacijske teorije pravi, 

da »preučujejo, zakaj se ljudje obnašamo točno tako, kakor se, in zakaj torej med različnimi 

možnimi načini ravnanja izberemo prav to obnašanje in ne drugega« (prav tam). Pri 

proučevanju pojma motivacije se je sicer razvilo več skupin teorij, in sicer jih Marzelova 

(prav tam) razdeli na: vsebinske in procesne teorije, behavioristične ter teorije socialnega 

učenja: 

 Vsebinske teorije poznamo iz psihologije. Temeljijo na razlagi posameznikovih 

potreb. Razložijo, zakaj želijo ljudje doseči določene faktorje in zakaj drugih ne in 

katere cilje želijo izpolniti. Cilji, ki jih želijo uresničiti ali doseči, so temelj za analizo 

potreb. Med te spadajo teorije po Maslowu in Herzbergu. 

 Procesne teorije proučujejo, kot pove že ime, procese. Razlagajo, kakšen je proces, ki 

posameznika pripelje do želenega cilja. Podlaga tovrstnih teorij sta zavestno in voljno 

delovanje in ravnanje ljudi. Posameznik torej presodi možne posledice svojega 

ravnanja. Aktivnost pa izbere prav zaradi pričakovanja določenega rezultata. Ali 

povedano drugače; tukaj je poudarek na premišljenem ravnanju posameznikov, za 

katero so se odločili zaradi svojega znanja, in zato te teorije imenujemo tudi 

kognitivne (cognitio je latinski izraz in pomeni znanje). Mednje uvrščamo Vroomovo 

in Frommovo motivacijsko teorijo. 
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 Behavioristične teorije so usmerjene na ravnanje ljudi in posledice. Posameznik ravna 

glede na posledice, ki sledijo njegovemu ravnanju. Gre bolj za zunanje procese. 

Mednje spada npr. Skinnerjeva teorija. 

 Teorije socialnega učenja poudarjajo, da na ravnanje posameznika vplivajo zunanji in 

tudi notranji procesi (Marzel 2000, 349). 

 

Ko govorimo o motivaciji in potrebah, ne moremo mimo velikih avtorjev, ki jih bomo v 

naslednjih podpoglavjih natančneje opisali, predvsem zaradi širšega razumevanja področja. 

Čeprav lahko motivacijo preprosto definiramo kot želeti si, kot je to naredil Baumeister 

(2016, 1), pa ne moremo mimo kaosa, ki vlada pri definiciji in številnih teorijah pojma. Tako 

Baumeister (prav tam) opozarja na nujo oziroma potrebo o poenotenju teorij. Prizadeva si za 

široko razumevanje motivacije, ki bi se dotikalo več področij, ki obravnavajo želje in 

motivirano vedenje. Razširjene psihološke teorije, ki združujejo več procesov, bi morale po 

njegovem mnenju dati prednost motivaciji kot temelju. Vzročno zaporedje, ki vodi k 

obnašanju in naprej, se na splošno začne z motivacijo (Baumeister 2016). To so najbolj 

aktualne težnje strokovnjakov, ki raziskujejo ta pojem. 

3.3.1 Vsebinske teorije 

V podpoglavju bodo predstavljene teorije pomembnih avtorjev s področja vsebinskih teorij, in 

sicer Maslowova, Alderferjeva in Herzbergova. Uporabljene bodo kot primerjava s teorijo 

motivacije, ki jo je razvil Reiss in bo podlaga pri empiričnem delu. Na splošno so vsebinske 

teorije usmerjene »v odkrivanje in opredeljevanje človekovih potreb, ki spodbujajo 

posameznike, da delujejo na določen način. Usmerjene so bolj na določanje tistih 

spremenljivk, kot so potrebe ali motivi, ki bolj vplivajo na obliko vedenja ljudi, manj pa na 

sam proces« (Trunkl 2004, 20). »Vsebinske teorije motivacije so torej usmerjene na 

proučevanje človeških potreb ali motivov, ki povzročajo določeno obliko vedenja ali 

obnašanja. Vse izhaja iz človekovih nezadovoljenih potreb. Vsebinske teorije motivacije so 

nastale predvsem na podlagi klinične prakse v psihologiji in so usmerjene v identifikacijo in 

klasifikacijo potreb« (Gotlib 2006, 13). 
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Slika 3.1: Proces motivacije pri vsebinskih teorijah 

 

Vir: prirejeno po Bahtijarević Šiber (1999, 560) 

3.3.1.1 Maslowova motivacijska teorija 

To je ena najstarejših teorij, ki jo povzemajo številni avtorji. Temelj so potrebe. Maslow je 

želel razumeti, kaj je tisto, kar motivira ljudi. Navaja, da so ljudje motivirani takrat, ko želijo 

doseči oziroma zadovoljiti določeno potrebo. Nekatere potrebe imajo prednost pred drugimi. 

Ko je ena teh potreb izpolnjena, želi oseba izpolniti naslednjo, in tako naprej. Najstarejša in 

najbolj poznana hierarhija potreb po Maslowu (iz let 1943 in 1954) vključuje pet 

motivacijskih potreb, ki so najpogosteje predstavljene v piramidi (McLeod 2014). 

 

Maslow (1943, 375) pravi: Res je, da človek živi samo od kruha – takrat, ko kruha ni. Toda 

kaj se zgodi z željami posameznika takrat, ko je kruha veliko in je njegov trebuh kronično 

napolnjen? Naenkrat se pojavijo druge (»višje«) potrebe in te, namesto fiziološke lakote, 

prevladajo organizmu. In ko so zadovoljene, se pojavijo spet nove (še »višje«) in tako naprej. 

To je tisto, kar mislimo z besedami, da so osnovne človekove potrebe organizirane v 

hierarhijo relativne prevlade.
1
 

                                                 
1
 »It is quite true that man lives by bread alone — when there is no bread. But what happens to man’s 

desires when there is plenty of bread and when his belly is chronically filled? At once other (and 

“higher”) needs emerge and these, rather than physiological hungers, dominate the organism. And 

when these in turn are satisfied, again new (and still “higher”) needs emerge and so on. This is what 

we mean by saying that the basic human needs are organized into a hierarchy of relative prepotency« 

(Maslow 1943, 375). 
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Slika 3.2: Hierarhija potreb po Maslowu 

 

Vir: prirejeno po McLeod (2014) 

 

Fiziološke potrebe: k njim spadajo potreba po hrani, vodi in spancu, ki posameznika 

ohranjajo pri življenju. Človeško telo deluje homeostatično. To pomeni, da ko zadovoljimo 

potrebo, se vzpostavi prejšnje stanje oziroma ga vzpostavimo mi. To je stanje zadovoljstva, ki 

traja, dokler spet ne nastane pomanjkanje. Homeostaza imenujemo stanje, ko so telesne 

fiziološke potrebe zadovoljene v celoti. Maslow (1943, 372) je ugotovil, da ko organizmu 

primanjkuje neke snovi, jo ta poskuša pridobiti tako, da človek podzavestno začuti potrebo po 

vrsti hrane, ki takšno snov vsebuje.  

 

Potrebe po varnosti: k njim spadajo potreba po svobodi, potreba po redu in potreba po 

urejenem življenju. Ko so zadovoljene, ubežimo nasilju, vojnam, kriminalu, lakoti, revščini 

itd. Tudi najmanjši otroci se počutijo varne, kadar imajo red oziroma rutino. 

 

Socialne potrebe ali potrebe po varnosti: te potrebe se zrcalijo v našem vedenju do drugih 

ljudi oziroma do družbe. Posameznik si želi biti v svojem okolju sprejet (potreba po sprejetju) 

in pripadati določenemu krogu ljudi (potreba po pripadanju). Znotraj družine, okoliša, v 

katerem živi, in sredine na delovnem mestu itd. 
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Potreba po statusu: pri tej skupini potreb imamo željo po tem, da nas drugi člani v družbi 

spoštujejo, nas priznavajo in nam s tem predajajo neko moč. Sem štejemo potrebe po statusu, 

dosežkih, samozavesti, prestižu, slavi itd. 

 

Samouresničevanje oziroma potrebe po samoaktualizaciji: kažejo se v željah, da postanemo 

tisto, kar želimo in smo sposobni postati. Posameznik želi doseči tisto, za kar je talentiran. V 

to skupino je vključena tudi potreba po smislu, ustvarjanju, sproščenosti itd. 

 

Pomembno je omeniti, da je Maslow v kasnejših letih prvotni model petih faz razširil na osem 

faz. Dodal je še kognitivne in estetske potrebe ter potrebo po transcendaciji (tj. potreba, da 

posameznik pomaga drugim, da dosežejo samoaktualizacijo) (McLeod 2014). Prav tako ni 

pravilo, da mora biti prvotna potreba že popolnoma zadovoljena, preden se sproži potreba na 

višji ravni. Temu Maslow pravi sorazmernost, kar lahko razumemo, da motiv po višji potrebi 

narašča sorazmerno z zadovoljevanjem nižje potrebe (prav tam). 

Slika 3.3: Razširjena Maslowova hierarhija potreb 

 

Vir: prirejeno po McLeod (2014) 
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3.3.1.2 Alderferjeva teorija ERG 

To teorijo je leta 1969 utemeljil Alderfer (citirano v Raspor 2010, 42–44). Središče teorije so 

tri potrebe, ki ji dajejo tudi ime, in sicer gre za obstoj (angl. Existence), povezovanje (angl. 

Relatedness) in rast (angl. Growth). Če potegnemo vzporednice z Maslowom, lahko rečemo, 

da je prva skupina potreb po ERG (potrebe po obstoju) vzporedna s potrebo po varnosti in s 

fiziološkimi potrebami. Potreba po obstoju se tako nanaša na izpolnjevanje osnovnih, 

materialnih in eksistenčnih potreb. Druga skupina potreb po ERG-teoriji (potrebe po 

povezovanju z drugimi ljudmi) je vzporedna s socialnimi potrebami Maslowa in tistimi, ki se 

nanašajo na željo/potrebo/hotenje posameznika po spoštovanju. Te potrebe torej govorijo o 

želji posameznika po vzdrževanju medsebojnih vezi. Tretja skupina potreb po teoriji ERG 

(potrebe po razvoju) slika posameznikovo hotenje/željo po osebnem napredku ali razvoju. V 

te potrebe lahko preslikamo Maslowove potrebe po spoštovanju in samouresničevanju. 

Glavna razlika z Maslowovo osnovno teorijo je v tem, da se pri Alderferju vse vrste potreb 

lahko pojavljajo v enakem času. 

Slika 3.4: Skupine potreb v teoriji ERG 

 

Vir: povzeto po Raspor (2010, 43) 
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3.3.1.3 Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije 

Psiholog Herzberg je prav tako veliko prispeval k proučevanju človeških odnosov in 

motivacije, pri zadnji predvsem na delovnem mestu. Postal je tudi eden najvplivnejših imen 

znanosti poslovnega menedžmenta (Doren 2011). Najbolj pa je znan po vpeljavi dvofaktorske 

motivacijske teorije. Izpeljal jo je iz lastne raziskave, ki jo je naredil med zaposlenimi, 

izsledke pa objavil konec šestdesetih let prejšnjega stoletja v Harvardovi eminentni reviji. Na 

podlagi te raziskave je predlagal dvostopenjski pristop za razumevanje motivacije in 

zadovoljstva delavcev. Temelj njegove teorije tako deli motivacijske faktorje v dve skupini: 

higienike (satisfaktorje) in motivatorje; od tod tudi ime dvofaktorska teorija. 

 

Temelj njegove teorije je, da lahko odsotnost določenih delovnih okoliščin privede do 

nezadovoljstva zaposlenih, po drugi strani pa ni nujno, da njihova prisotnost zadovoljstvo 

prinaša. Obstajajo mehanizmi, s katerimi je mogoče vplivati na zadovoljstvo, in pa tudi 

takšni, s katerimi je mogoče vplivati na učinkovitost. Teh dveh pojmov (zadovoljstvo in 

učinkovitost) pa ne smemo zamenjevati (Lipičnik in Mežnar 1998, 168). 

 

Osnova zadovoljstva in prvi pogoj za motivacijo so higieniki. To so zunanji dejavniki, ki 

izhajajo iz delovnega okolja. Sami po sebi ne spodbujajo zaposlenih k aktivnosti, lahko pa 

odstranjujejo neprijetnosti oziroma preprečujejo nezadovoljstvo ali kako drugače ustvarjajo 

pogoje za motiviranje (Lipičnik in Mežnar 1998, 168). Takšni dejavniki so lahko: »osnovna 

plača, delovne razmere, varnost zaposlitve, kakovost vodstva, medsebojni odnosi, stopnja 

nadzora in organizacijski predpisi« (Račnik 2016). Njihova prisotnost je zaželena, 

motivacijskega učinka na zaposlenega pa nimajo. Uhan (2000, 24–25) jih imenuje še 

»vzdrževalni dejavniki, ki omogočajo nevtralno podlago za delovanje motivacijskih 

dejavnikov. Ti izvirajo iz okolja in se zato imenujejo tudi ekstrinzični faktorji«. Ko pa so 

higieniki izpolnjeni, lahko posameznikom višamo zadovoljstvo, to se pa dela z drugo vrsto 

dejavnikov ali faktorjev, ki neposredno spodbujajo zaposlene k aktivnosti. Motivacijski 

dejavniki se tako nanašajo na vsebino dela, njihova prisotnost pa povzroča zadovoljstvo in 

motiviranost za delo. Izvirajo neposredno iz dela in se imenujejo tudi intrinzični faktorji ali 

motivatorji, gre pa za faktorje, ki povzročajo zadovoljstvo (prav tam). To so lahko: »večja 

stopnja odgovornosti, priznanje za dosežke, občutek uspeha, možnosti za napredovanje in 

osebnostni razvoj ter pomembno delo, ki posamezniku predstavlja izziv« (Račnik 2016).  
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Slika 3.5: Herzbergova dvofaktorska analiza 

 

Vir: prirejeno po Račnik (2016) in Gruban (2011) 

3.3.2 Procesne teorije 

Procesne teorije (poimenovane tudi kognitivne) so druga velika skupina motivacijskih teorij. 

Njihovo bistvo je spoznanje, da sam koncept potrebe ni dovolj za razlago motivacije. 

Motivacija v najširšem pomenu besede pomeni proces začetne posameznikove dejavnosti, ki 

je usmerjena k doseganju določenih ciljev (Grujicic et al. 2016, 735). K razlagi pa je treba 

vključiti še druge vsebine, in sicer percepcije, pričakovanja, vrednote in interakcijo med 

njimi. Tako želijo oziroma poskušajo razložiti procese in glavne razloge, ki vodijo k temu, da 

se (predvsem) zaposleni v določenih situacijah obnašajo na določen način, da vlagajo določen 

napor in vplivajo na trajanje aktivnosti (Bahtijarević Šiber 1999, 580–581). Bahtijarević 

Šiberjeva (1999, 581) pravi, da so vsem procesnim teorijam skupne naslednje štiri lastnosti: 

 Vsak posameznik ima drugačno prioriteto v odnosu z različnimi cilji. To preprosto 

pomeni, da imajo ljudje različne potrebe, želje in cilje, ki jih želijo doseči s svojim 

delom. 

 Posamezniki različno ocenjujejo napor, ki so ga pripravljeni vložiti v odločanje, 

vedenje, obnašanje itd. 
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 Ko se posamezniki odločajo za določeno obnašanje, vedenje, delovanje, ponovno 

ocenjujejo verjetnost in imajo različna pričakovanja, da bo imela opravljena aktivnost 

oziroma naloga neki rezultat oziroma nagrado. 

 V vsaki okoliščini oziroma situaciji je motivacija za neko določeno aktivnost oziroma 

obnašanje ali vedenje rezultanta teh individualnih pričakovanj in preferenc: valenc, 

ciljev in nagrad. 

Slika 3.6: Splošni procesni model motivacije 

 

Vir: povzeto po Bahtijarević Šiber (1999, 581) 

3.3.2.1 Vrommova teorija motivacije – teorija pričakovanj 

Pri procesnih teorijah bomo izpostavili Vrommovo (citirano v Rojec 2012, 32) teorijo 

motivacije. »Vroomova motivacijska teorija oziroma teorija pričakovanj je dejansko skupina 

teorij, katerih glavna teza je, da je količina vloženega truda v veliki meri odvisna od 

pričakovanj glede povračila«. Gre predvsem za teorijo motivacije iz okolja motiviranja 

zaposlenih. Središče teorije so nasprotujoči si cilji delodajalca in delavca. Cilji posameznika 

so protislovni s cilji organizacije. Organizacija želi dosegati največji možni učinek oziroma 

učinkovitost – tako v proizvodnji kot pri dohodku. Zaposleni pa ne stremijo vedno k svojim 

najboljšim delovnim rezultatom. Njihovi cilji so dober in reden zaslužek, ugodne delovne 

razmere (za ene so to izzivi, za druge ležernost), napredovanje, stabilnost in tako naprej (Uhan 

1999). 

 

»Vroomova teorija motivacije pa temelji na teoriji pričakovanja, za katero je značilno, da 

motivacijske procese in motivacijo pojasnjuje kot izbiro vedenja. Posameznik se odloča za 

vedenje na osnovi interakcije med privlačnostjo ciljev (valence) in svoje subjektivne ocene 

verjetnosti, da ga bo izbrano vedenje pripeljalo do določenega cilja (pričakovanje). 

Posameznik je motiviran, če si s svojim vedenjem prizadeva doseči zanj privlačne cilje. 
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Vroom predpostavlja, da so motivacija, pričakovanje, instrumentalnost in valenca druga z 

drugo povezane z naslednjo enačbo: 

 

motivacija = pričakovanje × instrumentalnost × valenca« (Gotlib 2006, 17). 

Slika 3.7: Grafični prikaz Vroomove teorije 

 

Vir: povzeto po Wikipedija (2016) 

3.3.2.2 Motivacijska teorija Erica Fromma 

Frommovo motivacijsko teorijo povezujejo predvsem z delom posameznika, saj je v svojih 

raziskavah iskal med drugimi tudi odgovor na vprašanje, zakaj ljudje delajo. »Prišel je do 

zaključka, da ljudje delajo ali zato, ker bi nekaj radi imeli – nabiranje materialnih dobrin 

(zunanji motiv) ali pa zato, ker bi nekaj radi bili – težnja po družbenem ugledu (notranji 

motiv)« (Kos 2007). Nekateri ljudje naj bi se bolj nagibali k eni strani, drugi pa k drugi. 

Lahko bi rekli, da gre za dve skrajnosti na isti lestvici. 

 

Sam se je spraševal, kaj so tiste motivacijske sile, ki prisilijo človeka, da deluje, oziroma ga 

poganjajo, da stremi v določeno smer. Odgovor je iskal pri Marxu in Freudu. Marxova 

materialistična teorija zgodovine je razumljena tako, da človeka motivira njegova želja po 

materialnem zadoščenju. Osnovna motivacija je tako želja po uporabljanju stvari oziroma 

imeti vedno več in več. Osnovna motivacija je torej pohlep po materialnih stvareh. Tako 

Marx. Freud pa nasprotno pravi, da posameznika najbolj motivira njegov spolni apetit. Želja 

po lastnini na eni strani ter želja po spolni zadovoljitvi na drugi sta dve nasprotujoči si teoriji, 

ki raziskujeta posameznikovo motivacijo (Fromm 1990, 38). Tu je naveden le začetek 

njegovega razmišljanja.  
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Frommova teorija se uporablja v kontekstu posameznik in delo oziroma ko izbiramo, kako 

motiviramo posameznika na splošno in še posebej pri delu (motiviranje zaposlenih). Najprej 

je treba poznati posameznika. Po Frommovi delitvi se nekateri bolj nagibajo k »imeti«. Te 

lažje, bolje in uspešneje motiviramo z materialnim orodjem. Drugi pa se bolj nagibajo k 

»biti«. Te bomo učinkoviteje motivirali z nematerialnim orodjem. Primer iz sveta 

zaposlovanja: vodja z napredovanjem nagradi tistega zaposlenega, ki bi rad nekaj bil, z 

denarno nagrado pa tistega, ki želi nekaj imeti. Prav tako je treba paziti pri izbiri pravilnega 

razmerja med materialnimi in nematerialnimi (moralnimi) dejavniki, saj lahko pride do 

prevlade enih od njih. Takrat pa lahko dosežemo ravno nasprotni učinek – nemotiviranje 

posameznika v navedenem primeru zaposlenega (Lipičnik in Mežnar 1998, 170–171). 

3.4 Reissova teorija potreb 

V tej magistrski nalogi se bomo osredotočili na teorijo Stevena Reissa, saj smo njegovo 

delitev potreb uporabili kot osnovo za empirični del (anketo). Steven Reiss je definiral 

šestnajst osnovnih potreb (nekateri prevajajo želje, drugi hotenja), ki vplivajo na vedenje 

človeka. Številne vplivne analize človeške motivacije so temeljile na teoretični obrazložitvi, 

opazovanju bolnikov ali pa na osebni izkušnji, ne pa na tem, kaj posamezniki sami pravijo, da 

motivira njihovo obnašanje/vedenje (Reiss in Havercamp 1998, 97). Po Reissovi definiciji so 

osnovne potrebe, ki motivirajo naša dejanja in določajo naše osebnosti, tiste, ki jih navaja v 

naslednji tabeli. Vrstni red ni pomemben:  
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Tabela 3.1: Šestnajst osnovnih potreb/želja/hotenj
2
 

1 Power is the desire to influence others.  Potreba po vplivu in moči. 

2 Independence is the desire for self-reliance.  Potreba po individualnosti in 

neodvisnosti. 

3 Curiosity is the desire for knowledge. Potreba po učenju in izobraževanju. 

4 Acceptance is the desire for inclusion. Potreba po sprejetju. 

5 Order is the desire for organization.  Potreba po organiziranem, stabilnem 

in predvidljivem okolju. 

6 Saving is the desire to collect things.  Potreba po socialni in finančni 

varnosti. 

7 Honor is the desire to be loyal to one’s 

parents and heritage.  

Pripadnost skupnosti. 

8 Idealism is the desire for social justice.  Idealizem, potreba po socialni 

pravičnosti. 

9 Social Contact is the desire for 

companionship.  

Potreba po dobrih medsebojnih 

odnosih. 

1

0 

Family is the desire to raise one’s own 

children.  

Potreba po družini in vzgajanju otrok. 

1

1 

Status is the desire for social standing.  Socialni status. 

1

2 

Vengeance is the desire to get even.  Pravica in enakopravnost. 

1

3 

Romance is the desire for sex and beauty.  Potreba po spolnosti in osebni 

kakovosti. 

1

4 

Eating is the desire to consume food.  Potreba po prehranjevanju. 

1

5 

Physical Activity is the desire for exercise of 

muscles.  

Potreba po uresničevanju telesne 

dejavnosti. 

1

6 

Tranquillity is the desire for emotional calm Potreba po miru in varnosti. 

Vir: povzeto po Reiss (2000, 17–18) 

 

                                                 
2
 Navajamo jih v izvirniku in prevodu. 
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James in McDougall (citirano v Reiss 2000, 18) pravita, da so naše osnovne potrebe genetsko 

determinirane. Po njunem mnenju se ne odločamo zavestno, kaj hočemo od življenja; naše 

najgloblje želje so avtomatične, in takoj, ko izpolnimo eno od njih, si zaželimo druge. Čeprav 

ima skoraj vsak šestnajst osnovnih želja, se razlikuje po tem, kako intenzivno posamezno 

željo doživlja. Te individualne razlike v doživljanju želj se delno odražajo v genetskih 

variacijah posameznikov (Reiss 2000, 20–21). Ravno teh šestnajst temeljnih želja nas naredi 

individualne posameznike. Vsak ima svojo lastno hierarhijo temeljnih želja in to deloma kaže 

pomen vsake izmed njih za njegovo srečo (Reiss 2000, 22). Šele ko spoznamo lastno 

hierarhično lestvico, kar se imenuje tudi profil lastnih želja ali mehanizem, imenovan Reissov 

profil, dobimo vpogled, kaj je pri vsakem posamezniku prioriteta. Če povzamemo: na 

motivacijsko strukturo posameznika lahko učinkovito vplivamo le, če pravilno razumemo 

njegovo hierarhijo želja (Reiss Profile Europe B. V. 2010).  

 

Reiss in Havercamp (citirano v Weems et al. 2015, 133) sta človeške potrebe opredelila 

psihometrično. Sestavila sta vprašalnik iz 326 pojmov, ki so obravnavali vsako potrebo, ki so 

si jo s sodelavci lahko zamislili. Nato pa so prosili odrasle različnih poklicev in v različnih 

življenjskih obdobjih, da ocenijo, koliko imajo vsake od teh potreb. Podatki so bili ocenjeni z 

raziskovalno faktorsko analizo. Z rezultati so naredili revizijo vprašalnika, ki so ga znova 

razdelili v podobno skupino anketirancev. Ta postopek so ponovili trikrat. V teh študijah je 

sodelovalo skupaj 7700 ljudi. Zdaj je vprašalnik sestavljen iz 128 predmetov in ocenjuje 

šestnajst psiholoških potreb. 

 

Če torej povzamemo nekaj temeljnih spoznanj o motivaciji: 

 Šestnajst osnovnih želja je odraz tega, kar ljudje želijo. Izrazitejša ko je želja, 

pomembnejše je za posameznika, da jo izpolni. 

 Samo če veš, kaj druga oseba res želi, jo lahko motiviraš od zunaj. 

 Človeško vedenje, ki ga izzove motivacija (v nasprotju z biološko določenim 

vedenjem), je mogoče izslediti do ene same osnovne želje ali kombinacije šestnajstih. 

 Osnovne želje neposredno vplivajo na naše dojemanje: osredotočamo se na dražljaje, 

ki sprožajo izražene osnovne želje, ignoriramo pa nasprotujoče nam dražljaje. 

Osnovne želje narekujejo posameznikovo osebno realnost. 

 Ljudje iščejo družbo tistih, ki imajo podobne vrednote, oddaljujejo pa se od tistih, ki 

imajo nasprotne (Reiss Profile Europe B. V. 2010). 
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Reiss motivacijo razlaga še z uporabo načela iskanja ugodja, ki ga posameznik upošteva v 

procesu odločanja. Po tem načelu je oziroma naj bi bila odločitev vsota prednosti in slabosti 

določenega cilja. Posameznik se odloča na podlagi več ugodja oziroma ugodnosti (Reiss 

2000, 3). 

3.4.1 Zgodovina 

Steven Reiss je ameriški psiholog, ki je psihološki znanosti prispeval številne izvirne zamisli, 

postavil nove metode ocenjevanja in izdelal razne raziskovalne študije na področju anksioznih 

motenj, motenj v duševnem razvoju, notranje motivacije in psihologije religije. Rodil se je 

leta 1947 v New Yorku in se izobraževal na kolidžu Dartmouth ter univerzah Yale in 

Harvard. V letih 1972–1991 je deloval kot profesor na univerzah v Illinoisu in Chicagu, v 

letih 1991–2008 pa na državni univerzi v Ohiu, kjer vodil njihov medicinski center 

(Wikipedia 2016). 

 

Reiss je s svojo raziskovalno skupino raziskoval anksiozno občutljivost, ki je postala zelo 

raziskovana tematika klinične psihologije. Narejenih je bilo več kot 1800 raziskav, kar je 

povzročilo spremembe v miselnosti psihologov in izdelavo novih metod ocenjevanja 

posttravmatskih stresnih in paničnih motenj. Uvedel je pojem anksiozne občutljivosti, ki je 

kazalnik morebitne kasnejše anksioznosti, in izdelal indeks anksiozne občutljivosti (angl. 

Anxiety Sensitivity Index), ki se pogosto uporablja pri ocenjevanju anksioznih motenj (Reiss 

et al. 1986). 

 

Drugo Reissovo raziskovalno področje so bile motnje v duševnem razvoju. Bil je pomemben 

soavtor teorije o sopojavnosti duševnih bolezni in motenj v duševnem razvoju (tako 

imenovana dvojna diagnoza). Leta 1980 je ustanovil kliniko za dvojno diagnozo v Chicagu. 

 

Reiss je predstavil danes pogosto uporabljen izraz zasenčenje diagnostike kot težnjo 

psihologov, da spregledajo potrebo po duševnem zdravju pri ljudeh z motnjami v duševnem 

razvoju. Leta 1987 je objavil Reissov pregled (angl. Reiss Screen) za neprilagojeno vedenje, 

ki je postal v Severni Ameriki vodilna metoda za presejalni test za dvojno diagnozo (Reiss in 

Szyszko 1983). Čeprav je bil osredotočen predvsem na raziskovanje dvojne diagnoze, je 

sodeloval pri raznih terminoloških komisijah, zagovarjal program zmanjšanja diskriminacije 
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pri presaditvah organov in pomagal pri gradnji Inštituta za človekov razvoj v Chicagu (angl. 

Human Development Institute in Chicago) . 

 

S sodelavci je izvedel prvo obsežno znanstveno raziskavo o tem, kaj ljudi motivira. Anketirali 

so več kot šest tisoč ljudi s štirih celin. Vedenje ljudi so znanstveniki pred objavo te raziskave 

raziskovali z opazovanjem primitivnih plemen, proučevanjem podzavesti ali sprejemanjem 

odgovorov na filozofska vprašanja iz fotelja. Opredelil je šestnajst psiholoških potreb 

(osnovne želje/hotenja). To naj bi bili po njegovem mnenju cilji, ki so skupni vsem in so 

globoko zakoreninjeni v človeški naravi. Teh šestnajst osnovnih želja čuti vsak, vendar jim 

vsak daje različen pomen. Reiss je izdelal tudi orodje za analizo motivacijskega profila (Reiss 

Profile Europe B. V. 2010), s katerim je mogoče oceniti, kaj motivira določeno osebo (Reiss 

2000). 

 

Nov način učenja je opisal v dveh knjigah. Njegove metode za izobraževanje vodstva in 

reševanje sporov so uporabili v številnih podjetjih. Bil je ustvarjalec mednarodne mreže 

sedmih inštitutov za usposabljanje v Evropi in Aziji. Reissova metoda šestnajstih osnovnih 

potreb se uporablja za izboljšanje motivacije in uspeha učencev. V letih 2000 in 2004 je 

predstavil svojo znanstveno teorijo o tem, kaj motivira verske izkušnje in prakse, ki pravi, da 

vse verske izkušnje izražajo eno ali več izmed šestnajstih osnovnih želja. S sodelavcem 

Jamesom Wiltzem sta objavila raziskavo o priljubljenosti resničnostne televizije, ki prav tako 

temelji na šestnajstih osnovnih željah. Je vpliven kritik psihologije, katere motiv je dobiček.  

3.4.2 Notranja motivacija po Reissu z motivacijskimi faktorji  

Reiss je razkril številne pomanjkljivosti pri znanstvenih raziskavah, ki so temeljile na 

nasprotujočih si podatkih. Trdil je, da je tako imenovani spodkopavajoči učinek ekstrinzične 

nagrade na notranjo motivacijo (angl. undermining effect of extrinsic reward on intrinsic 

motivation) pravzaprav le nepomemben, moteč učinek brez znanstvenega pomena (Reiss 

2010). 

 

V svoji teoriji je zunanjo in notranjo motivacijo poenostavil (Reiss 2000, 30). Motivacijo je 

tako ločil v dve skupini. Poimenoval ju je sredstva in cilji, ki razvrščata obnašanje 

posameznika glede na njegov namen. Idejo je povzel po Aristotelu (384 pr. n. št.–322 pr. n. 

št.), ki je prav tako človeške motive razdelil na sredstva in cilje. Sredstva se nanašajo na 
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dejavnost, ki jo posameznik dela zaradi koristi, ki jih bo pridobil s tem . Klasičen primer je 

opravljanje dela za plačilo. Po drugi strani pa cilji predstavljajo takšne dejavnosti, kjer človek 

ne pričakuje ničesar drugega kot delovanje samo, ker mu že to prinaša zadovoljstvo.
3
 Primer 

cilja je lahko prostovoljno delo. Koristi so ob izvajanju, končni rezultat je za druge. To 

ponazarja naslednji primer: ko plavalec tekmuje, je plavanje le vmesni korak h končnemu 

cilju – zmaga nad konkurenco. Da bi razumeli, zakaj ljudje plavajo za zabavo, pa moramo 

proučiti osnovno željo po telesni vadbi. Pri prvem primeru pa bomo razumeli, zakaj ljudje 

želijo zmagati na plavalnem tekmovanju, ko bomo proučili motiv tekmovalnosti – potreba po 

pravičnosti in enakopravnosti (ki spada pod osnovno željo po maščevanju.) Aristotel (citirano 

v Reiss 2000, 30) je še ugotovil, da so sredstva vmesni koraki v smeri uresničitve cilja, 

medtem ko je cilj zadnji korak ali končni cilj. Čeprav je število sredstev v življenju omejeno 

samo z našo domišljijo, je število možnih ciljev določeno z genetiko. Zelick (2007, 136) je to 

razdelitev povzel tako, da so sredstva podoben motivator kot zunanja negativna motivacija 

(omejitve), cilji pa delujejo podobno kot notranja motivacija. 

 

V naslednji tabeli so ponovno navedene Reissove osnovne potrebe, a tokrat so zraven tudi 

končni cilji. Dodali smo še pojme v izvirnem jeziku. Reiss je prav tako natančno razložil, 

zakaj je osnovnih potreb le šestnajst in zakaj druge, kot so na primer preživetje, bogastvo in 

poznavanje boga, niso vključene v njegov nabor (Reiss 2000, 32).  

Tabela 3.2: Osnovne potrebe in njihovi končni cilji – motivacijski faktorji po Reissu 

OSNOVNA 

POTREBA 
KONČNI CILJ 

BASIC DESIRE  

(v angl.) 

END GOALS 

(v angl.) 

Moč Dosežki, kompetence, vodstvo Power 
Achievement, competence, 

leadership 

Samostojnost Svoboda, ego, integriteta Independence Freedom, ego, integrity 

Radovednost Znanje, resnica Curiosity Knowledge, truth 

Sprejetost 
Pozitivna samopodoba, 

samovrednotenje 
Acceptance Positive self-image, self-worth 

Red 
Čistoča, stabilnost, 

organiziranost 
Order Cleanliness, stability, organization 

Varčnost Zbirka, lastnina Saving Collection, property 

Čast Moralnost, značaj, lojalnost Honour Morality, character, loyalty 

                                                 
3 »Means are things done because they produce something else, whereas ends are what we intrinsically 

value (desire for its own sake)« (Reiss 2000, 30). 
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Idealizem Poštenost, pravičnost Idealism Fairness, justice 

Družbeni stiki Prijateljstvo, zabava Social contact Friendship, fun 

Družina Otroci (potomstvo) Family Children 

Položaj/status 
Bogastvo, nazivi, pozornost, 

nagrade 
Status Wealth, titles, attention, awards 

Maščevanje Zmagovanje, agresija Vengeance Winning, aggression 

Romanca Lepota, seks Romance Beauty, sex 

Prehranjevanje Hrana, obrok, lov Eating Food, dining, hunting 

Fizična vadba Vitalnost Physical exercise Fitness 

Umirjenost Sprostitev, varnost Tranquillity Relaxation, safety 

Vir: povzeto po Reiss (2000, 31)  

3.5 Motivacijski dejavniki  

Motivacijski dejavniki so motivi, ki spodbujajo človeka k določeni akciji ali neakciji. Kavčič 

(citirano v Blagovič 2006, 13) pravi, da so motivacijski dejavniki tisto, s čimer poskušamo od 

zunaj oziroma iz okolja vplivati na motivacijo posameznika (ali skupine). Z njimi sprožimo 

možnosti za izpolnjevanje potreb. Torej so motivi dejavniki, ki povedo, zakaj posameznik 

nekaj naredi ali nečesa ne naredi. 

 

Kot smo že omenili, so pojmi, ki se nenehno prepletajo z motivacijo, potrebe, motivi, cilji, 

vzgoni itd. Posameznik zadovolji svojo potrebo oziroma motiv, da ohrani svoje oziroma 

družbeno in biološko ravnotežje. Strokovnjaki delijo motive na veliko različnih načinov in jih 

tudi različno pojmujejo. Za vsako okoliščino so različni motivi. V grobem pa jih lahko ločimo 

na primarne in sekundarne. Primarni so tisti, ki posameznika usmerijo k ciljem, ki mu 

zagotovijo preživetje – glede na omenjeno teorijo jih imenujemo potrebe, ki so lahko biološke 

ali družbene oz. socialne. Sekundarni motivi, ki so zadovoljeni, pa pri posamezniku sprožijo 

zadovoljstvo. Sekundarni so tudi zato, ker če jih posamezniku ne uspe zadovoljiti, ta neuspeh 

ne ogroža njegovega preživetja. 

 

Razlike motivacijskih faktorjev v različnih obdobjih življenja nastanejo zaradi individualnih 

razlik posameznika, ki so lahko pogojeni tudi z izobrazbo, spolom in okoljem. 

Motivacijski dejavniki močno vplivajo na spol. Razlika med izrazoma spol in spolna vloga je, 

»da se spol nanaša na biološke razlike med moškim in ženskami, spolne vloge pa na družbeno 

konstruirane vloge, ki jih imajo moški in ženske« (Moore 1997, 57).  
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Motivacijski dejavniki v različnih življenjskih obdobjih posameznika predstavljajo drugačne 

vedenje, obnašanje, ravnanje, vsakega posameznika. Če smo motivirani, postane motivacija 

sredstvo za uresničevanje cilja, ki si ga postavi posameznik. Vedno se začne s povodom ali 

pobudo in izvira iz človekove notranjosti ali okolja. V človeku se zbudi zavest o potrebi in 

vključuje tudi del znanja, prakse o alternativnih načinih zadovoljevanja te potrebe. Lipovec 

(1987, 109) meni, da je motivacija v resnici spreminjanje teh možnosti v resničnost. 

3.6 Povzetek poglavja o motivaciji in doseganju ciljev 

S prikazanimi pojmi smo želeli postaviti osnovo za empirični del naloge. Z opisom 

motivacije, potreb, motivov in teorij smo postavili okvir za umestitev in primerjavo z izbrano 

teorijo, in sicer Reissovo teorijo motivacije, ki bo podlaga za izpeljavo naše analize. Pri 

motivacijskih teorijah smo natančneje opisali le najbolj izpostavljene. Poudarek je bil na 

vsebinskih, saj tudi Reissova teorija izhaja s tega področja. Zaradi mnoštva teorij smo navedli 

še dve s področja procesnih teorij, ki so služile kot primerjava. Te so bolj uporabne za 

raziskave zaposlenih, a ker se v tej nalogi bolj posvečamo motivaciji v zasebnem življenju, je 

poudarek na vsebinskih teorijah motivacije. Tem je skupno, da pojasnjujejo posameznikovo 

obnašanje in motivacijo z različnih vidikov, glavni poudarek pa je na proučevanju potreb 

(želja/hotenj), ki jih ima posameznik. Že ime pove, da gre za proučevanje vsebine motiva 

(tukaj ni poudarek na procesu, kako motivacija nastane) (Raspor 2010, 67). 

 

Ker nas zanima, katere so najpomembnejše potrebe, ki motivirajo posameznike, so nam bliže 

vsebinske teorije motivacije, ki proučujejo izključno potrebe. Zapisali smo, da potreba sama 

po sebi še ne pomeni začetka motivacije, ampak je ključnega pomena njena aktivacija. 

Potreba in motivacija sta močno povezani, ena sproži drugo. 

 

Kako deluje to pri posamezniku, je raziskoval tudi Reiss, ki pravi, da ima vsak šestnajst 

osnovnih želja/hotenj/potreb. Se pa ljudje razlikujejo po tem, kako intenzivno doživljajo 

posamezno željo. Te individualne razlike se delno odražajo v genetskih variacijah 

posameznikov in to individualno lestvico potreb po Reissu ali Reissov profil smo želeli 

raziskati ter jo posplošiti glede na spol, starost in izobrazbo. 
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4 RAZISKAVA MOTIVACIJE ZA DOSEGANJE OSEBNIH CILJEV 

 

Za izvedbo raziskave smo na podlagi namena in ciljev izdelali raziskovalni načrt.  

Raziskovalno delo magistrske naloge je potekalo po naslednjih korakih: 

 pregled in analiziranje literature,  

 kvalitativna metoda raziskovanja (intervju), 

 analiza in prikaz rezultatov kvalitativne metode raziskovanja, 

 na podlagi analize literature izdelava kvantitativnega vprašalnika,  

 pošiljanje vprašalnika anketirancem,  

 obdelovanje podatkov in prikaz rezultatov, 

 analiza rezultatov,  

 interpretacija rezultatov in preverjanje hipotez ter 

 razprava.  

4.1 Instrumentarij 

V prvem delu raziskovalnega dela smo izvedli kvalitativno metodo raziskovanja z uporabo 

intervjuja. Najprej smo izdelali vprašalnik za intervjuvance. Upoštevali smo glavno načelo 

kvalitativne metodologije, ki pravi, da mora raziskovalec prisluhniti ljudem, ki jih raziskuje 

(Mesec 1997). Uporabili smo metodo triangulacije, pri izbiri vzorca pa smo se odločili, da 

intervjuvamo samo eno osebo, s katero smo se dogovorili za daljše srečanje, v katerem se je 

lahko sprostila in poglobila v svojo preteklost. S tem smo izločili verjetne vplive različnih 

osebnosti. Več različnih posameznikov bi namreč odgovarjalo na podlagi svojih ciljev in 

motivacije, ki so pri vsakem drugačni. Pričakovali smo, da bo intervjuvanec dal svoj pogled 

na problem z različnih zornih kotov, predvsem pa za različna časovna obdobja.  

 

V drugem delu raziskovalnega dela smo za zbiranje podatkov uporabili anketni vprašalnik. 

Prvi del ankete sestavlja niz vprašanj, ki se nanašajo na pomembnost življenjskih potreb in s 

tem povezane motivacije. V drugem delu anketnega vprašalnika so štiri demografska 

vprašanja, ki vključujejo spol, starost in izobrazbo anketiranca. Anketa je izdelana s spletnim 

programom EnKlikAnketa (https://www.1ka.si/). Obvestilo s prošnjo za izpolnitev ankete 

smo poslali 200 znancem iz avtoričinega imenika. Analiza rezultatov je bila narejena s 

program Excel in SPSS. 
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Anketa je vsebovala demografska vprašanja (neodvisne spremenljivke): 

 spol (moški, ženski), 

 starost (10–20 let, 21–30 let, 31–40 let, 41–50 let, 51–60 let, 61–70 let ter 71 let in 

več), 

 status (samski, poročen, ovdovel in razvezan) in 

 izobrazba (nedokončana osnovna šola, osnovna šola, poklicna šola, štiriletna srednja 

šola, višja šola, visokošolski strokovni študij, visoka šola, univerzitetni študij, 

magisterij, doktorat in specializacija). 

 

Poleg teh pa še šestnajst vprašanj z intervalno Likertovo lestvico 1–5 (odvisne 

spremenljivke). 

Zanimale so nas osnovne potrebe, ki nas motivirajo k aktivnosti za doseganje ciljev in 

določajo našo osebnost. Uporabili smo razdelitev potreb po Reissu (2002), ki osnovne 

človekove potrebe deli na:  

 potrebo po sprejetju, 

 potrebo po učenju in izobraževanju, 

 potrebo po prehranjevanju, 

 potrebo po družini in vzgajanju otrok, 

 pripadnost skupnosti, 

 idealizem in potrebo po socialni pravičnosti, 

 potrebo po individualnosti in neodvisnosti, 

 potrebo po organiziranem, stabilnem in predvidljivem okolju, 

 potrebo po uresničevanju telesne dejavnosti, 

 potrebo po vplivu in moči, 

 potrebo po spolnosti in osebni kakovosti, 

 potrebo po socialni in finančni varnosti, 

 medsebojni odnosi, 

 socialni status, 

 potrebo po miru in varnosti ter 

 pravica in enakopravnost. 

 

Anketiranci so svoje potrebe ocenili s petstopenjsko lestvico: 
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1 – nepomembno, 

2 – manj pomembno, 

3 – pomembno, 

4 – zelo pomembno in 

5 – izredno pomembno. 

 

5 KVALITATIVNA EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V raziskovalnem delu naloge so predstavljeni rezultati kvalitativne analize intervjujev z 

osebo, ki se je bila pripravljena poglobiti v svojo preteklost ter govoriti o motivaciji in svojih 

ciljih v treh življenjskih obdobjih. Namen izbire enega intervjuvanca je bila izločitev razlik 

med osebnostnimi lastnostmi, individualnimi željami in različnostjo ciljev. Poleg tega se 

zavedamo, da kvalitativnim študijam primerov zaradi posploševanja strokovnjaki očitajo 

pomanjkanje veljavnosti ( Flere 2000 v Juvan 2012). 

S tematsko mrežo smo opredelili tri tematske teme: 

- odgovornost (generativna funkcija), 

- stabilizacija (finančna funkcija), 

- racionalizacija (varovalna funkcija).  

Izhajali smo iz razločitve intervjuja na tri dele: 

- obdobje intelektualne rasti pri 25 letih, 

- obdobje ekonomskega razvoja pri 40 letih, 

- obdobje umirjanja pri 55 letih. 

Za vsako obdobje smo pridobili ocene intervjuvanca o njegovih ciljih in motivaciji.  

 

5.1 Kodiranje odgovorov 

 

Odločili smo se za večstopenjsko paralelno kodiranje, s katerim smo dobili rezultate 

navzkrižnih povezav treh shem kod. Osnovne kode so motivatorji, ki smo jih smiselno 

povezali z odgovori na anketna vprašanja. Te smo združili oziroma jih povezali s tematskimi 

temami odgovornost, stabilizacija in racionalizacija. V nadaljevanju smo uporabili še 
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dodatno kodo osebne usmeritve biti ali imeti. V tabeli 5.1 je prikazano kodiranje odgovorov 

anketiranca za prvo življenjsko obdobje, in sicer intelektualne rasti pri 25 letih. 

Tabela 5.1: Kodiranje odgovorov intervjuvanca za obdobje intelektualne rasti pri 25 letih  

Mnenje 
Motivator 

Pomembno Usmeritev 
Tematska 

tema 

Všeč mi je, ko mi sodelavci pokažejo, da 

spoštujejo moje znanje in sposobnosti. 

Večkrat se spremo, ker kdo vztraja pri 

svojih teorijah. 

sprejetje in 

spoštovanje 

da biti stabilizacija 

Ne vem, kako je z motivacijo, tako ali tako 

me zanima vse, s čimer se srečam. Komaj 

čakam nov dan, ki prinese kaj novega 

učenje in 

izobraževanje 
da biti stabilizacija 

Hrana je samo energija, ki jo potrebujem za 

delo. Nisem gastronom. 
prehranjevanje 

  biti odgovornost 

Ja, rad bi ustvaril družino in partnerstvo, ki 

bi trajalo do moje smrti. Družina mi veliko 

pomeni. 

družina in 

vzgajanje otrok 
da biti odgovornost 

Rad se družim s prijatelji, s katerimi imamo 

skupne interese. 

pripadnost 

skupnosti da biti stabilizacija 

Delo sem si organiziral tako, da lahko 

naredim v službi tudi kaj za svoje interese. 

Imam občutek, da se preveč podrejam, zato 

ne dovolim, da mi kdo ukazuje.  

individualnost in 

neodvisnost 

da biti stabilizacija 
Rad bi dogradil hišo, že deset let 

zavlačujem. V mislih že gradim dimnik, 

čeprav je še kar nekaj dela. Potem bo konec 

garanja in težav, ker bi raje počel, kar me 

zanima. 

organizirano, 

stabilno in 

predvidljivo okolje 
  imeti odgovornost 

Neprestano se kaj dogaja. Služba, popoldne 

gradnja hiše, zvečer malo rekreacije, pa je 

dan okoli. 

uresničevanje 

telesne dejavnosti 

da biti odgovornost 
Povzpetniki mi gredo na živce. Obrača se 

mi ob misli, da bi se moral družiti s 

podlasicami. 
vpliv in moč 

  imeti   
S partnerko se zelo dobro razumeva, mislim 

da drug drugemu dajeva vse, kar 

potrebujeva. 
spolnost 

da biti odgovornost 

Zjutraj se žena ureja celo uro, jaz pa sem v 

petih minutah nared. Raje kupim kos orodja 

kot obleko zase. 

osebna kakovost 

  biti odgovornost 
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Mnenje 
Motivator 

Pomembno Usmeritev 
Tematska 

tema 
V službi mi gre dobro, napredovanje me ne 

zanima, prosti čas pa izkoristim zase. 

Denarja je premalo, vendar se ne 

obremenjujem s tem, bo že kako. Denar me 

niti ne zanima preveč in svoje delo imam 

rad 

socialna in 

finančna varnost 

  imeti stabilizacija 

Doma je težje, ker je preveč dela in ni časa 

za pogovor. Če kdo v družini sitnari, grem 

k svojem delu ali na kolo in se sprostim 

medsebojni odnosi 

  biti odgovornost 

Javno življenje me niti malo ne zanima. 
socialni status 

  imeti   

Cilje bom dosegel, ker sem si izmislil deset 

svojih pravil, kako jih doseči. Komaj 

čakam, da bo poletje. Moje življenje je zelo 

dinamično. 

mir in varnost 

  imeti   

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Iz tabele 5.2 lahko razberemo, kateri motivatorji so pomembni v tej življenjski dobi. 

Tabela 5.2: Najpomembnejši motivatorji v obdobju intelektualne rasti pri 25 letih  

Motivator Pomembno Usmeritev Tematska tema 

sprejetje in spoštovanje da biti stabilizacija 

učenje in izobraževanje da biti stabilizacija 

družina in vzgajanje otrok da biti odgovornost 

pripadnost skupnosti da biti stabilizacija 

individualnost in neodvisnost da biti stabilizacija 

uresničevanje telesne dejavnosti da biti odgovornost 

spolnost da biti odgovornost 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Drugi motivatorji so v tem obdobju manj pomembni, pri vseh pa je zanimivo, da je oseba 

usmerjena v biti, ne v imeti. Motivatorji pripadajo tematskima temama odgovornosti in 

stabilizacije, vendar manj v primerjavi z drugimi motivatorji. Odgovornosti jih pripada le 20 

%, stabilizaciji pa 26 %. 

 

V tabeli 5.3 je prikazano kodiranje odgovorov intervjuvanca za drugo življenjsko obdobje, 

torej obdobje ekonomskega razvoja pri 40 letih.  
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Tabela 5.3: Kodiranje odgovorov intervjuvanca za obdobje ekonomskega razvoja pri 40 letih  

Mnenje 
Motivator 

Pomembno Usmeritev 
Tematska 

tema 

Trudim se na vseh področjih pokazati svoje 

sposobnosti. Sodelavci kažejo spoštovanje, 

v družini pa imam občutek, da me ne 

spoštujejo. 

sprejetje in 

spoštovanje 

da biti stabilizacija 

Vedno bolj se izobražujem, ker opažam, da 

me drugi zaradi znanja zelo cenijo. 

učenje in 

izobraževanje da biti stabilizacija 

Hrana je še vedno samo energija, ki jo 

potrebujem za življenje. 
prehranjevanje 

  biti odgovornost 

Marsikaj gre narobe, vendar se maksimalno 

trudim, da bi se zadeve uredile. Zdi se mi, 

da se preveč ukvarjam s svojimi osebnimi 

dejavnostmi namesto z družino. 

družina in 

vzgajanje otrok 

  biti odgovornost 

V lokalnem okolju me druženje ne zanima, 

vedno več časa pa namenjam srečanjem z 

osebami, ki imajo enake interese. 

pripadnost 

skupnosti 
da biti stabilizacija 

Odločil sem se, da je čas, da kaj naredim 

tudi zase. Otroci odraščajo in me ne 

potrebujejo več toliko. 

individualnost in 

neodvisnost 
da biti stabilizacija 

Z okoljem se ne spopadam več tako 

intenzivno in iščem lažje poti za reševanje 

težav. Želim si, da bi se razmere umirile, ker 

mi jemljejo preveč energije. 

organizirano, 

stabilno in 

predvidljivo 

okolje da imeti racionalizacija 

Zmanjkuje mi časa za vse aktivnosti, zato 

sem obdržal le še kolesarstvo. 

uresničevanje 

telesne 

dejavnosti da biti racionalizacija 

Ob pomembnih ljudeh se počutim bolje, ker 

me spoštujejo. Tudi težave se lažje rešujejo, 

če imaš močne partnerje. 

vpliv in moč 

da imeti stabilizacija 

Včasih se s partnerko rahlo odtujiva, vendar 

sva zadovoljna drug z drugim. 
spolnost 

  biti odgovornost 

Zamenjal sem garderobo in več dam nase. 

Staram se in želim si ohraniti zdravo telo. 
osebna kakovost 

da biti odgovornost 

Zaželel sem si spremembe in želim 

zamenjati službo za mnogo bolj plačano. 

Dovolj imam neprestanega pomanjkanja in 

gonje za denarjem. 

socialna in 

finančna varnost 

da imeti stabilizacija 

Rad bi, da bi bili odnosi dobri, vendar sam 

ne morem bistveno spreminjati stvari, sploh 

če na to vpliva odnos drugih. Izberem ljudi, 

s katerimi lahko shajam. 

medsebojni 

odnosi 

  biti racionalizacija 
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Mnenje 
Motivator 

Pomembno Usmeritev 
Tematska 

tema 

Včasih si želim, da bi v družbi kaj pomenil, 

vendar med poštenjaki. Lokalno okolje me 

ne zanima. 

socialni status 

  imeti stabilizacija 

Ne ljubi se mi več bosti z ljudmi, rad bi mir, 

tako pri odnosih kot pri financah, vendar 

okoliščine tega ne dopuščajo. 

mir in varnost 

  imeti stabilizacija 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Iz tabele 5.4 lahko razberemo, kateri so v tej življenjski dobi najpomembnejši motivatorji. 

Tabela 5.4: Najpomembnejši motivatorji v obdobju ekonomskega razvoja pri 40 letu 

Motivator Pomembno Usmeritev Tematska tema 

sprejetje in spoštovanje da biti stabilizacija 

učenje in izobraževanje da biti stabilizacija 

pripadnost skupnosti da biti stabilizacija 

individualnost in neodvisnost da biti stabilizacija 

organizirano, stabilno in predvidljivo okolje da imeti racionalizacija 

uresničevanje telesne dejavnosti da biti racionalizacija 

vpliv in moč da imeti stabilizacija 

osebna kakovost da biti odgovornost 

socialna in finančna varnost da imeti stabilizacija 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Motivatorji so se v tem, zrelejšem obdobju intervjuvanca spremenili. Usmerja se v imeti, 

vendar še vedno prevladuje usmerjenost v biti. Motivatorji pripadajo predvsem tematskima 

temama stabilizacije in racionalizacije, ki nadomeščajo odgovornost. V tem življenjskem 

obdobju odgovornosti pripada le 6 % motivatorjev, stabilizaciji 40 %, racionalizaciji pa 13 %. 

 

V tabeli 5.5 je prikazano kodiranje odgovorov intervjuvanca za drugo življenjsko obdobje, 

torej obdobje umirjanja pri 55 letih. 

Tabela 5.5: Kodiranje odgovorov intervjuvanca za obdobje umirjanja pri 55 letih 

Mnenje 
Motivator 

Pomembno Usmeritev 
Tematska 

tema 
Spoštovanje samo po sebi mi ne 

koristi. Je pomembno, ampak se ne 

trudim več za to. 

sprejetje in 

spoštovanje 
  biti stabilizacija 

Polno glavo imam znanja, ki mi 

koristi, vendar me zdaj zanimajo 

druge stvari. 

učenje in 

izobraževanje 
  biti stabilizacija 
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Mnenje 
Motivator 

Pomembno Usmeritev 
Tematska 

tema 
Spreminjam prehranjevalne navade, 

že zaradi zdravja, pa tudi zaradi 

tega, da sem bolj samostojen. 
prehranjevanje 

da biti odgovornost 
Vzdržujem stike, vendar je zame 

pomemben samo tisti človek, s 

katerim živim. 

družina in 

vzgajanje otrok 
  biti odgovornost 

Politika in druženje me ne zanimata. 

Sem zaveden, vendar kaj več ne 

mislim narediti. 

pripadnost 

skupnosti 
  biti stabilizacija 

Lepo je živeti v partnerstvu, vendar 

je meja med partnerstvom in 

odvisnostjo tanka. Želim biti 

popolnoma samostojen, tudi če 

živim v partnerstvu. 

individualnost in 

neodvisnost 

da biti stabilizacija 

Največja želja je, da se to divjanje 

umiri. Dovolj imam pretresov. 

organizirano, 

stabilno in 

predvidljivo 

okolje da imeti racionalizacija 

Čeprav se s telesno aktivnostjo ne 

ukvarjam pogosto, imam močno 

željo po novih dejavnostih. 

uresničevanje 

telesne 

dejavnosti da biti stabilizacija 
Denar je sveta vladar, vendar ne 

nameravam pregoreti v gonji za njim 

in vplivom. 
vpliv in moč 

  imeti stabilizacija 
Sprašujem se, ali je šlo za čustvene 

potrebe ali kaj drugega. Za vse je 

dovolj časa in energije, je 

pomembno, vendar ne več toliko, da 

bi razmišljal o tem. 

spolnost 

  biti odgovornost 
Želim se postarati zdrav, zato vedno 

bolj skrbim zase. 
osebna kakovost 

da biti odgovornost 
Srečen bom, ko se mi ne bo treba 

več gnati za zaslužkom, vendar 

želim ohraniti zdravo razmerje dela 

in potreb. 

socialna in 

finančna varnost 
da imeti stabilizacija 

Konflikti name slabo vplivajo, zato 

sem se v preteklosti naučil nekaterih 

tehnik obvladovanja. Vsekakor 

želim vzpostavljati čim boljše 

odnose s tistimi, ki so mi blizu. 

medsebojni 

odnosi 

da biti racionalizacija 
Če bom v družbi kaj več pomenil 

drugim, nimam nič od tega. 
socialni status 

  imeti stabilizacija 
Moja največja želja sta mir in 

varnost, saj sem v letih, ko bom to iz 

dneva v dan bolj potreboval. 
mir in varnost 

da imeti racionalizacija 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Iz tabele 5.6 lahko razberemo, kateri so najpomembnejši motivatorji v življenjski dobi 

umirjanja pri 55 letih. 



Marinko, Urška. 2016. »Motivacija za doseganje osebnih ciljev.« Magistrska naloga 

Fakulteta za uporabne študije v Novi Gorici 

 

43 

Tabela 5.6: Najpomembnejši motivatorji v obdobju umirjanja pri 55 letih 

Motivator Pomembno Usmeritev Tematska tema 

prehranjevanje da biti odgovornost 

individualnost in neodvisnost da biti stabilizacija 

organizirano, stabilno in predvidljivo okolje da imeti racionalizacija 

uresničevanje telesne dejavnosti da biti stabilizacija 

osebna kakovost da biti odgovornost 

socialna in finančna varnost da imeti stabilizacija 

medsebojni odnosi da biti racionalizacija 

mir in varnost da imeti racionalizacija 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Motivatorji so se v zrelem obdobju intervjuvanca bistveno spremenili. Oseba se usmerja v 

imeti, vendar še vedno prevladuje usmerjenost v biti. Motivatorji pripadajo predvsem 

tematskima temama stabilizacije in racionalizacije. V tem življenjskem obdobju odgovornosti 

pripada le 6 % motivatorjev, stabilizaciji in racionalizaciji pa po 20 %. 

5.2 Interpretacija predstavljenih rezultatov in ugotovitve kvalitativne raziskave 

 

Če povežemo motivatorje s tematskimi temami glede na starost intervjuvanca, dobimo tabelo, 

iz katere je razvidno, kako so se motivatorji spreminjali v njegovem življenjskem procesu 

(tabela 5.7). 

Tabela 5.7: Povezava motivatorjev s tematskimi temami glede na starost intervjuvanca 

Motivacija/starost 25 let 40 let 55 let 

sprejetje in spoštovanje stabilizacija stabilizacija   

učenje in izobraževanje stabilizacija stabilizacija   

prehranjevanje     odgovornost 

družina in vzgajanje otrok odgovornost     

pripadnost skupnosti stabilizacija stabilizacija   

individualnost in neodvisnost stabilizacija stabilizacija stabilizacija 
organizirano, stabilno in predvidljivo 

okolje   racionalizacija racionalizacija 

uresničevanje telesne dejavnosti odgovornost racionalizacija stabilizacija 

vpliv in moč   stabilizacija   

spolnost odgovornost     

osebna kakovost   odgovornost odgovornost 

socialna in finančna varnost   stabilizacija stabilizacija 

medsebojni odnosi     racionalizacija 

socialni status       
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Motivacija/starost 25 let 40 let 55 let 

mir in varnost     racionalizacija 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Najpomembnejši motivatorji v vseh treh življenjskih obdobjih so želja po individualnosti in 

neodvisnosti ter izvajanju telesne dejavnosti.  

V različnih življenjskih obdobjih intervjuvanca so precejšnje razlike med motivacijskimi 

dejavniki. Pri 25 letih se pojavljajo predvsem motivacija za izobraževanje, sprejetje in 

spoštovanje, odgovornost za družino, pripadnost skupnosti, telesna dejavnost in potreba po 

spolnosti. Pri 40 letih se pojavijo potrebe po stabilnem okolju, osebni kakovosti ter finančni in 

socialni varnosti, v zreli dobi pri 55 letih pa motivi varnosti, miru in medsebojnih odnosov. 

 

Pri vzrokih za spremembe moramo pogledati individualno raven intervjuvanca. Iz odgovorov 

lahko razberemo, da je ta ekstravertiran in usmerjen v lasten razvoj, predvsem na področju 

izobraževanja in uveljavljanja. Zazna se šibka odgovornost, ki pa se zaradi odgovornosti do 

družine začne spreminjati v stabilizacijo, predvsem na področju stabilnega okolja in finančne 

varnosti. V zreli dobi opazimo pomanjkanje energije, ki sicer zelo motiviranemu 

intervjuvancu prinese razmislek o racionalizaciji in stabilizaciji življenjskega procesa, 

katerega cilj so varnost in urejeni odnosi z najbližjimi. Rdeča nit procesa, ki vpliva na 

spremembe motivacije, je predvsem energija, potrebna za uresničevanje ciljev. Zato se 

celoten proces giblje od odgovornosti proti stabilizaciji do končne racionalizacije motivov.  

Glede na to, da smo v celotnem sistemu zaznali vpliv življenjske energije na zastavljanje 

ciljev in usmeritev motivacije od odgovornosti k racionalizaciji, lahko rečemo, da 

posamezniki za doseganje osebnih ciljev tako ali drugače uravnotežijo svoje želje z 

zmožnostmi. S tem se motivacijski faktorji posameznika skozi čas bistveno spremenijo. 

 

5.3 Motivacija in odgovornost 

 

Odgovornost se v zgodnji življenjski dobi intervjuvanca pojavlja le v zvezi z motivacijskima 

faktorjema družina in vzgajanje otrok ter uresničevanje telesne dejavnosti. Postavlja se 

vprašanje, koliko lahko glede na odgovore enačimo odgovornost in stabilizacijo. Gre za 

osebnost, ki jo v zgodnji življenjski dobi usmerjajo motivatorji, usmerjeni v biti in ki kažejo 

na večjo ekstravertiranost. Kljub šibki odgovornosti pa se v že tej dobi pojavlja želja po 
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stabilizaciji življenjskega procesa. V zrelejšem obdobju se pojavi odgovornost pri osebni 

kakovosti, pri drugih motivih pa zaznamo spremembo v smeri racionalizacije. 

 

5.4 Motivacija in stabilizacija 

 

V zrelejši dobi intervjuvanca se poveča število motivatorjev, predvsem želi svoje življenje 

stabilizirati. Osebna usmerjenost je še vedno v lasten razvoj, torej v biti, vendar se že 

pojavljajo želje po finančni in socialni varnosti. Najpomembnejši motivatorji v tem obdobju 

so želja po spoštovanju, učenju in izobraževanju, neodvisnosti, stabilnem okolju, vplivu in 

moči ter socialni in finančni varnosti. 

 

5.5 Motivacija in racionalizacija 

 

Racionalizacija nastopa z učenjem na podlagi izkušenj. Napačne odločitve, izguba časa in 

energije usmerijo posameznika v bolj racionalno delovanje, ki se pri anketirancu pojavi v 

zrelejšem obdobju in se s starostjo povečuje. Usmerjenost se sicer malce spreminja, vendar 

zaradi potrebe po varnosti v tem obdobju v imeti ne upada bistveno. V celotnem procesu 

zaznavamo tudi spremembo ekstravertiranosti v introvertiranost. 

 

6 KVANTITATIVNA EMPIRIČNA RAZISKAVA 

6.1 Zanesljivost merskega instrumenta (kvantitativnega anketnega vprašalnika) 

»Zanesljivost vprašalnika je lastnost vprašalnika, da daje pri ponovljenih merjenjih enakih 

lastnosti pri enakih osebah iste rezultate in se preverja s testom zanesljivosti. Pogoj za izračun 

Cronbachovega koeficienta je intervalna lestvica, ki smo jo uporabili v vprašanjih. 

Cronbachov koeficient alfa naj bi bil večji od 0,8. Zanesljivost vprašalnika pomeni, da naj bi 

posameznik dobil enake rezultate, če bi vprašalnik izpolnjeval v različnih časovnih obdobjih, 

vsi drugi pogoji pa bi ostali enaki. Cronbachov koeficient odseva moč povezave med 

posamezno trditvijo in celotnim rezultatom« (Field 2007). 

 

Cronbachov koeficient  je za naš vprašalnik znašal 0,855, kar pomeni, da je zanesljiv.  
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Tabela 6.1: Zanesljivost vprašalnika 

Cronbach alfa N of Items 

,855 16 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

6.2 Raziskovalni vzorec 

Za izvedbo raziskave smo izbrali neslučajnostni, priročni vzorec. V raziskavo je bilo 

vključenih 200 anketirancev iz avtoričinega imenika. Na 200 elektronskih naslovov smo 

poslali obvestilo o anketi s prošnjo za izpolnitev. V uvodnem delu smo naslovnikom razložili 

namen in jim zagotovili anonimnost. Anketiranci so s povezavo v sporočilu odprli anketni 

vprašalnik in ga izpolnili. Na koncu smo v raziskavo vključili 50 veljavno izpolnjenih 

vprašalnikov; sodelovalo je 26 (52 %) moških in 24 (48 %) žensk, kot prikazuje slika 6.1.  

Slika 6.1: Spol 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

V raziskavo smo zajeli anketirance, stare od 10 do več kot 71 let. Razdelili smo jih v sedem 

starostnih skupin, kot prikazuje slika 6.2. Največ anketirancev obsega skupina od 31 do 40 let, 

bilo jih je 13 (26 %). Sledijo jim stari od 21 do 30 let, teh je bilo 12 (24 %), od 41 do 50 let ter 

od 51 do 60 let, ki jih je bilo po 8 (16 %). Za tem so stari od 61 do 70 let, in sicer 4 (8 %), 

stari 71 let in več so bili 3 (6 %), od 10 do 20 let pa 2 (4 %). 
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Slika 6.2: Starost 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Anketirance smo spraševali tudi po zakonskem stanu. Največ je poročenih, in sicer 30 (60 %), 

sledijo samski ali nikoli poročeni, teh je 11 (22 %), potem razvezani, ki jih je bilo 6 (12 %), in 

ovdoveli, ki so bili 3 (6 %). 

Slika 6.3: Zakonski stan 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 



Marinko, Urška. 2016. »Motivacija za doseganje osebnih ciljev.« Magistrska naloga 

Fakulteta za uporabne študije v Novi Gorici 

 

48 

Po izobrazbeni strukturi je največ anketirancev s štiriletno srednjo šolo 21 (42 %), sledijo jim 

tisti z višjo šolo 7 (14 %), enako število je anketirancev z osnovno šolo, poklicno šolo, visoko 

šolo in univerzitetno izobrazbo, in sicer po 5 (10 %). Najmanj pa jih je z visokošolsko 

izobrazbo in magisterijem, v vsaki skupini po 1 (2 %) predstavnik. 

Slika 6.4: Izobrazba 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

6.3 Predstavitev rezultatov 

Najprej smo naredili frekvence aritmetičnih sredin posamezne potrebe. Povprečen rezultat je 

bil 3,38 s standardnim odklonom 0,53. Povprečne ocene so se gibale med 2,52 in 4,44. 

Anketiranci so kot najpomembnejšo potrebo ocenili individualnost in neodvisnost, sledile pa 

so jim sprejetje in spoštovanje, mir in varnost ter vpliv in moč v družbi in službi. Prve tri 

najpomembnejše potrebe so značilne za vsa starostna obdobja, zato je morda zaradi tega 

rezultat višji. Najnižjo vrednost imata pripadnost skupnosti in socialni status (tabela 6.2). 

 

  



Marinko, Urška. 2016. »Motivacija za doseganje osebnih ciljev.« Magistrska naloga 

Fakulteta za uporabne študije v Novi Gorici 

 

49 

Tabela 6.2: Ocena anketirancev o pomembnosti njihovih potreb 

Potreba Povprečje St. deviacija Faktor moški/ženske 

Sprejetje in spoštovanje 4,32 0,62 1,01 

Učenje in izobraževanje 3,06 1,38 0,94 

Prehranjevanje 3,24 0,89 0,92 

Družina in vzgajanje otrok 3,64 1,12 0,74 

Pripadnost skupnosti 2,52 0,95 0,98 

Individualnost in neodvisnost 4,44 0,61 1,13 

Organizirano, stabilno in predvidljivo okolje 3,56 0,91 0,94 

Uresničevanje telesne dejavnosti 2,72 1,33 1,07 

Vpliv in moč v družbi in službi 3,12 1,27 1,48 

Spolnost 3,04 1,16 1,00 

Osebna kakovost 3,52 1,01 0,75 

Socialna in finančna varnost 3,56 0,91 1,01 

Medsebojni odnosi 3,50 0,68 0,93 

Socialni status 2,80 0,81 0,98 

Mir in varnost 3,90 0,91 0,93 

Pravica in enakopravnost 3,20 0,64 0,97 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Rezultati so zaradi večje preglednosti prikazani na tudi na sliki 6.5. 

Slika 6.5: Ocena pomembnosti človekovih potreb (povprečna ocena 1–5) 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 
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6.3.1 Razlike glede na spol anketiranca 

Razlike med spoloma so lahko velike, zato smo izdelali faktorsko analizo povprečnih ocen 

glede na spol anketiranca. Moški kot najpomembnejše potrebe ocenjujejo individualnost in 

neodvisnost, sprejetje in spoštovanje ter mir in varnost (slika 6.6). 

Slika 6.6: Ocena pomembnosti človekovih potreb (povprečna ocena 1–5) 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Mnenje žensk o pomembnosti njihovih osnovnih potreb se razlikuje predvsem v dveh 

kategorijah, in to pri družini in vzgajanju otrok ter pri osebni kakovosti. Vpliv in moč v družbi 

in službi pa ocenjujejo nizko (slika 6.7). 
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Slika 6.7: Ocena pomembnosti človekovih potreb – ženske 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Zanimalo nas je tudi, kako se mnenja razlikujejo znotraj posameznih kategorij glede na spol 

anketiranca. Uporabili smo enostavno razmerje med povprečno oceno posameznih kategorij 

med moškimi in ženskami. Največja razlika je pri kategoriji vpliva in moči v družbi in službi, 

pri čemer jo moški ocenjujejo precej višje kot ženske, nasprotno pa je najmanjša razlika pri 

kategoriji družine in vzgoje otrok ter osebne kakovosti (slika 6.8). 

Slika 6.8: Razlika pomembnosti človekovih potreb med moškimi in ženskami 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 
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6.3.2 Razlike glede na starost anketiranca 

Da bi analizirali razlike v motivaciji za izpolnjevanje potreb glede na starost, smo izračunali 

povprečja ocen po starostnih skupinah. Najvišje vrednosti pripadajo sprejetju in spoštovanju 

ter individualnost in neodvisnost (slika 6.9).  

Slika 6.9: Ocena pomembnosti človekovih potreb glede na starost anketiranca 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 
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Pomembnost potreb glede na izobrazbo anketiranca kaže zelo razgibano sliko, vendar se tudi 

pri različnih stopnjah izobrazbe pojavljajo najvišje vrednosti pri individualnosti in 

neodvisnosti ter pri sprejetju in spoštovanju. Med posameznimi kategorijami so sicer velike 
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stopnjah izobrazbe. Največja odstopanja od realnejše slike lahko pričakujemo pri anketirancih 

s poklicno šolo (dva anketiranca), višjo šolo (dva anketiranca), visoko šolo (dva anketiranca) 

in magisterijem (en anketiranec). Večji vzorec bi zagotovo dal drugačne rezultate. Najbolj 

razporejene rezultate kažeta kategoriji srednja šola in univerzitetni študij (slika 6.10).  

Slika 6.10: Ocena pomembnosti človekovih potreb glede na izobrazbo anketiranca 

 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 
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učnem programu srednjih šol. Maslow (1943), pionir na tem področju, je potrebe razdelil v 

naslednje skupine: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potreba po 

statusu, samouresničevanje. Vsak izmed nas ima potrebe ne glede na spol, starost, izobrazbo, 

raso ali kateri drug demografski kazalnik. Različni pa smo si v tem, katere so to. V naši 

raziskavi smo se oprli na Reissovo teorijo potreb in tudi na njeni podlagi naredili raziskavo. 

Reiss (2000) je definiral potrebe po vplivu in moči, po individualnosti in neodvisnosti, po 

učenju in izobraževanju, po sprejetju, organiziranem, stabilnem in predvidljivem okolju, po 

socialni in finančni varnosti, pripadnosti skupnosti, idealizmu, po socialni pravičnosti, po 

dobrih medsebojnih odnosih, po družini in vzgajanju otrok, socialnem statusu, pravici in 

enakopravnosti, po spolnosti in osebni kakovosti, po prehranjevanju, po uresničevanju telesne 

dejavnosti, po miru in varnosti. Na podlagi teh potreb smo si zastavili hipoteze. Že majhni 

otroci si želijo samostojnosti, se sami prehranjevati, hoditi, ločiti se od družine in si ustvariti 

novo. Na podlagi tega smo postavili hipotezo, da je potreba po individualnosti in neodvisnosti 

najpomembnejša. Za tem smo predvidevali, glede na naravne okoliščine in prazgodovine, da 

imajo ženske materinski čut, da so tiste, ki so bile doma in skrbele za družino, moški pa so 

bili lovci. Še zdaj so večinoma moški karieristi (to se počasi spreminja v prid žensk), saj 

imajo večjo potrebo po karieri kot ženske in je družina zanje manjša motivacija. Na podlagi 

tega smo oblikovali hipotezo, da je potreba po družini in vzgajanju otrok bolj pomembna za 

ženske kot moške.  

 

Že od otroštva so nas vzgajali, da je treba spoštovati starejše, saj je to del lepega vedenja in 

nenapisanih pravil. Sklepamo, da se je ta kolektivna vrednota zakoreninila v naš kulturni 

sistem in da imajo starejši večjo potrebo po sprejetju in spoštovanju kot mlajši. Starejši so si 

že tudi ustvarili kariero in pokazali življenjske dosežke, zaradi česar imajo večjo potrebo, da 

jih ljudje sprejemajo in spoštujejo. Na podlagi tega smo postavili zadnjo oziroma tretjo 

hipotezo, in sicer da potreba po sprejetju in spoštovanju bolj motivira starejše kot mlajše ljudi. 

7.1 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju analize smo s statističnimi testi testirali zastavljene hipoteze. 

 

H1: Potreba po individualnosti in neodvisnosti je najpomembnejša potreba. 
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Skozi celotno analizo ugotavljamo, da si kot najpomembnejše potrebe sledijo individualnost 

in neodvisnost (4,44), sprejetje in spoštovanje (4,32), mir in varnost (3,90), družina in 

vzgajanje otrok (3,64) ter organizirano, stabilno in predvidljivo okolje (3,56). Individualnost 

in neodvisnost ter sprejetje in spoštovanje sta prav tako najpomembnejši potrebi glede na 

starost, spol in izobrazbo anketirancev. Kot najnižje ocenjene potrebe se v vseh kategorijah 

pojavljajo pripadnost skupnosti (2,52), uresničevanje telesne dejavnosti (2,72), socialni status 

(2,80), spolnost (3,04) ter učenje in izobraževanje (3,06). Rezultati so razvrščeni glede na 

povprečje v tabeli 7.1. 

Tabela 7.1: Najpomembnejše osnovne potreb anketirancev – razvrstitev 

Potreba Povprečje 
Standardna 

deviacija 

Individualnost in neodvisnost 4,44 0,61 

Sprejetje in spoštovanje 4,32 0,62 

Mir in varnost 3,90 0,91 

Družina in vzgajanje otrok 3,64 1,12 

Organizirano, stabilno in predvidljivo okolje 3,56 0,91 

Socialna in finančna varnost 3,56 0,91 

Osebna kakovost 3,52 1,01 

Medsebojni odnosi 3,50 0,68 

Prehranjevanje 3,24 0,89 

Pravica in enakopravnost 3,20 0,64 

Vpliv in moč v družbi in službi 3,12 1,27 

Učenje in izobraževanje 3,06 1,38 

Spolnost 3,04 1,16 

Socialni status 2,80 0,81 

Uresničevanje telesne dejavnosti 2,72 1,33 

Pripadnost skupnosti 2,52 0,95 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

S tem smo odgovorili na raziskovalno vprašanje, katere skupine potreb so najpomembnejši 

motivatorji v dani populaciji. 
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Pregledali smo najpomembnejše motivacijske teorije, ki so jih postavili Maslow, Leavitt, 

Vroom, Herzberg, Hackman in Oldham ter Fromm. Drugi avtorji uporabljajo predvsem 

različne tematske osnove, kot so primarne in sekundarne potrebe, želje, osnovne potrebe, 

biološke in psihološke ter drugo. V tej raziskavi pogrešamo predvsem obravnavo osnovnih 

bioloških potreb, ki bi podale večjo analitično zanesljivost pri obravnavi pomembnosti 

primarnih in sekundarnih potreb, vendar bi to preseglo obseg naloge. 

 

Za odgovor na prvo podvprašanje smo po lastni presoji razdelili potrebe na primarne 

(sprejetje in spoštovanje, prehranjevanje, družina in vzgajanje otrok, individualnost in 

neodvisnost, spolnost ter osebna kakovost) in sekundarne (učenje in izobraževanje, pripadnost 

skupnosti, organizirano, stabilno in predvidljivo okolje, uresničevanje telesne dejavnosti, 

vpliv in moč v družbi in službi, socialna in finančna varnost, medsebojni odnosi, socialni 

status, mir in varnost ter pravica in enakopravnost) ter ugotovili, da je povprečje ocen 

primarnih potreb 3,70, sekundarnih pa 3,19. Sklenemo lahko, da so primarne potrebe za 

anketirance pomembnejše kot sekundarne. 

 

Drugo podvprašanje, kakšne so potrebe posameznika glede na spol, starost in izobrazbo 

posameznika, smo obravnavali v raziskovalnem delu naloge. Ugotavljali smo določene 

razlike, ki so razložene v besedilu in grafično prikazane z diagrami. 

 

V magistrski nalogi smo razložili pojma motivacije in osnovnih človekovih potreb oziroma 

želja, opisali Reissovo teorijo osnovnih človekovih potreb in raziskali motivacijske faktorje za 

zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb. S kvantitativno metodo analize smo prišli do 

ugotovitev, s katerimi smo lahko odgovorili na vprašanja, ki smo jih postavili v uvodnem delu 

naloge. Ugotovili smo, da sta najpomembnejši osnovni potrebi anketirancev individualnost in 

neodvisnost ter sprejetje in spoštovanje.  

 

Prvo hipotezo, ki pravi, da je najpomembnejša človekova potreba po individualnost in 

neodvisnosti, smo potrdili. Ugotovili smo, da jo ocenjujejo z najvišjo povprečno oceno 4,44, 

sledi pa ji potreba po sprejetju in spoštovanju (tabela 7.1).  

 

Hipotezo 1 na podlagi analize sprejmemo, saj smo ugotovili, da je najpomembnejša 

potreba potreba po individualnosti in neodvisnosti 
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H2: Potreba po družini in vzgajanju otrok je bolj pomembna za ženske kot moške. 

 

Zanimalo nas je, ali se potreba po družini in vzgajanju otrok bolj odraža pri ženskah kot 

moških. Zato smo izvedli neodvisni t-test, s katerim smo želeli ugotoviti, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med spoloma. »T-teste uporabimo za preverjanje domnev o 

povprečjih spremenljivk, za dva neodvisna vzorca uporabimo tako imenovani Independent-

Samples T-test, s katerim preverjamo, ali se povprečna vrednost spremenljivke razlikuje med 

dvema skupinama enot« (Žnidaršič 2013). 

 

Iz naslednje slike je razvidno, da so ženske v povprečju ocenile potrebo po družini in 

vzgajanju otrok s 4,21 (�̅� = 4,21), moški pa ji pripisujejo manjšo moč (�̅� = 3,12). S t-testom 

(z dvema neodvisnima vzorcema) smo v nadaljevanju ugotavljali, ali obstaja statistično 

pomembna razlika med ocenami moških in žensk.  

Tabela 7.2: Potreba po družini in vzgajanju otrok  

 

Spol N 

Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka, 

aritmetična 

sredina 

Potreba po družini in 

vzgajanju otrok 

Moški 26 3,12 1,107 ,217 

Ženski 24 4,21 ,833 ,170 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Vrednost t-testa je 3,91, statistična značilnost pa je manjša od 0,05 (p = 0,00), kar pomeni, da 

glede na spol obstajajo statistično značilne razlike pri potrebi po družini in vzgajanju otrok. 
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Tabela 7.3: T-test  

 

Levenov test 

ekvivalentnost

i varianc T-test ekvivalentnosti varianc 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Aritmetična 

sredina  

Standardna 

napaka  

95 % interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

  3,354 ,073 –3,918 48 ,000 –1,093 ,279 –1,654 –,532 

   –3,963 46,182 ,000 –1,093 ,276 –1,648 –,538 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Hipotezo 2 na podlagi analize sprejmemo, saj smo ugotovili, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med moškimi in ženskami pri potrebi po družini in vzgajanju otrok.  

 

H3: Potreba po sprejetju in spoštovanju bolj motivira starejše kot mlajše ljudi. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali potreba po sprejetju in spoštovanju bolj motivira starejše 

kot mlajše ljudi. Iz naslednje tabele lahko razberemo ocene potrebe po sprejetju in 

spoštovanju glede na starost anketirancev. Kot vidimo, so najvišjo oceno podali stari od 61 do 

70 let (�̅� = 4,75), sledijo stari od 51 do 60 let (�̅� = 4,63), najnižjo oceno pa so podali stari 71 

let in več ter mladi od 10 do 20 let (�̅� = 4,00). Z analizo variance (ANOVO) smo preverili, 

ali so razlike med ocenami glede na starost statistično pomembne. »Ko želimo preveriti, ali je 

povprečje spremenljivke enako med več kot dvema skupinama enot, uporabimo analizo 

variance (ANOVO)« (Žnidaršič 2013).  

  



Marinko, Urška. 2016. »Motivacija za doseganje osebnih ciljev.« Magistrska naloga 

Fakulteta za uporabne študije v Novi Gorici 

 

59 

Tabela 7.4: Povprečne vrednosti glede na starost 

 N 

Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka 

95 % interval zaupanja 

aritmetična sredina 

Minimum Maksimum Spodnja meja Zgornja meja 

10–20 let 2 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

21–30 let 12 4,08 ,793 ,229 3,58 4,59 2 5 

31–40 let 13 4,31 ,480 ,133 4,02 4,60 4 5 

41–50 let 8 4,38 ,744 ,263 3,75 5,00 3 5 

51–60 let 8 4,63 ,518 ,183 4,19 5,06 4 5 

61–70 let 4 4,75 ,500 ,250 3,95 5,55 4 5 

71 let in več 3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

Skupaj 50 4,32 ,621 ,088 4,14 4,50 2 5 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Ker je vrednost Sig. p > ,05, razlike med variancami vseh skupin niso statistično pomembne, 

torej sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. V našem primeru znaša statistična 

pomembnost testa homogenosti varianc ,187, torej razlike med variancami niso statistično 

pomembne in lahko sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. 

Tabela 7.5: Test homogenosti varianc 

Levenova 

statistika df1 df2 Sig. 

1,543 6 43 ,187 

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Vrednost F-testa je 1,193, statistična značilnost pa je večja od 0,05 (p = 0,328). To pomeni, da 

glede na starost anketirancev pri ocenjevanju potrebe po sprejetju in spoštovanju ne 

ugotovimo statistično pomembnih razlik, kar je prikazano tudi v naslednji preglednici.  
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Tabela 7.6: ANOVA 

 

Vsota 

kvadratov df 

Aritmetična 

sredina, square F Sig. 

Med skupinami 2,694 6 ,449 1,193 ,328 

Znotraj skupin 16,186 43 ,376   

Skupaj 18,880 49    

Vir: Marinko, lastna raziskava (2016) 

 

Hipotezo 3 na podlagi analize zavrnemo, saj smo ugotovili, da pri potrebi po sprejetju in 

spoštovanju ni statistično pomembnih razlik glede na starost.  

 

Raziskava ima sicer nekaj sistemskih pomanjkljivosti, predvsem glede velikosti vzorca, 

vendar moramo poudariti, da se je ta analiza prva lotila tematike osnovnih človekovih potreb 

v zasebnem življenju na slovenskem območju. Rezultati naloge so dobra podlaga za nadaljnje 

raziskovanje, seveda z upoštevanjem širšega vzorca anketirancev in obravnavo širšega nabora 

kategorij potreb, za katere je lahko motivacija posameznika zelo različna.  

 

 

8 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN IZHODIŠČA/PREDLOGI ZA 

NADALJNJE RAZISKOVANJE  

Magistrska naloga je pomemben teoretični in empirični prispevek k znanosti in stroki na 

področju motivacije za doseganje osebnih ciljev, posega pa na področje psihologije, 

ekonomije in antropologije. V teoretičnem delu raziskave smo opravili sistematičen pregled 

pojmov motivacije, doseganja ciljev, potreb, vrst motivacij in motivacijskih teorij ter tako na 

enem mestu morebitnim bralcem in raziskovalcem omogočili poglobljen vpogled v 

proučevano tematiko.  

8.1 Raziskovalci 

V empiričnem delu raziskave smo vprašalnik izdelali z uporabo Reissove teorije potreb, ki je 

znana po vsem svetu, zato lahko drugi raziskovalci delajo primerjavo s svojimi raziskavami. 
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8.2 Zakonodajalci 

Rezultati naloge so lahko uporabni tudi za zakonodajalce, ki spreminjajo delovnopravno 

zakonodajo, saj lahko dobijo pomembne informacije za postavljanje z raziskavo povezanih 

zakonskih določil. 

8.3 Snovalci kadrovske politike 

Magistrska naloga ima ne le teoretično in empirično, ampak tudi aplikativno vrednost, saj 

rezultati neposredno koristijo psihologom, ki se ukvarjajo z osebno motivacijo in potrebami, 

splošni javnosti in drugim zainteresiranim, ki želijo ugotoviti stanje osebne motivacije in 

potreb v Sloveniji.  

8.4 Podjetja  

Rezultati so uporabni tudi za podjetja, ki načrtujejo marketinške aktivnosti, saj lahko na 

podlagi raziskanih potreb pripravijo svojo ponudbo glede na ciljno publiko. Ta ponudba 

izhaja iz izsledkov raziskave, kjer so predstavljeni ključni motivatorji in potrebe. 

 

9 ZAKLJUČKI  

Magistrska naloga je v teoretičnem delu sledila zastavljenim teoretičnim ciljem in namenu ter 

obravnavala naslednje teme: motivacijo in doseganje ciljev, motivacijo in potrebe, vrste 

motivacij, motivacijske teorije, vsebinske teorije, procesne teorije, Reissovo teorijo potreb, 

notranjo motivacijo po Reissu z motivacijskimi faktorji in motivacijske dejavnike. V 

slovenski literaturi zasledimo, da je: »Motivacija lahko sklop dejavnikov, ki usmerjajo 

človeka v neki cilj ali smer. Potreba sama po sebi še ne pomeni začetka motivacije, ampak je 

ključnega pomena aktivacija te potrebe. Da se potreba aktivira, pa moramo najprej videti 

končno želeno stanje, ki se razlikuje od trenutnega. To v nas sproži nelagodje, katerega 

želimo odpraviti« (Lovšin 2010). Kot steber magistrske naloge pa moramo predstaviti tudi 

Reissovo definicijo. Reiss motivacijo razlaga še z uporabo načela iskanja ugodja, ki ga 

posameznik upošteva v procesu odločanja. Po tem načelu je oziroma naj bi bila odločitev 

vsota prednosti in slabosti določenega cilja. Posameznik se odloča na podlagi več ugodja 

oziroma ugodnosti (Reiss 2000, 3). 
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Povzamemo lahko, da je motivacija oziroma potreba to, kar nas žene naprej. Če ne bi imeli 

motivacije oziroma potreb, bi umrli. Tudi živali zadovoljujejo fiziološke potrebe, da lahko 

preživijo. In prav po tem se človek loči od preostalega sveta na zemlji, da zadovoljuje tudi 

višje potrebe kot le fiziološke. Prav vsako jutro, ko se zbudi, ga spremljajo potrebe in ga 

motivirajo ali tudi ne za trenutni dan. Je pa vsak od nas edinstven in na različni hierarhični 

ravni ter ima drugačne potrebe. Glede na različne demografske značilnosti smo v raziskavi 

ugotavljali, kako se te potrebe razlikujejo. 

V magistrski nalogi sta bili opravljeni kvalitativna in kvantitativna metoda. Pri kvalitativni 

smo uporabili metodo intervjuja, s katerim smo izprašali enega intervjuvanca, in sicer po 

njegovih potrebah v treh življenjskih obdobjih. Za tem smo izvedli kvantitativno metodo z 

uporabo anketnega vprašalnika. 

Za prvo hipotezo smo postavili, da je individualnost in neodvisnost najpomembnejša potreba. 

Raziskava je pokazala, da je ta potreba res najpomembnejša in tako smo hipotezo sprejeli. Na 

lestvici od 1 do 5 je ta potreba dosegla aritmetično sredino v višini 4,44 (tabela 7.1). Pri 

naslednji hipotezi smo ugotavljali, ali je potreba po družini in vzgajanju otrok pomembnejša 

za ženske kot moške. Za preverjanje te hipoteze smo uporabili t-test, ki je pokazal, da 

statistično pomembne razlike obstajajo, in sicer, da je za ženske potreba po družini in 

vzgajanju otrok res pomembnejša. To kaže na splošno znano dejstvo, da imajo materinski čut, 

so matere otrok in imajo drugačen odnos do družine kot moški. Tretja hipoteza je bila, da 

potreba po sprejetju in spoštovanju bolj motivira starejše kot mlajše ljudi. Za njeno testiranje 

smo uporabili analizo variance, s katero smo želeli ugotoviti, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike pri potrebi po sprejetju in spoštovanju glede na starost. Test je pokazal, da 

statistično pomembnih razlik ni. Vendar če se opremo na aritmetične sredine, te kažejo večjo 

moč pri starejših od 51 let, tako lahko vseeno trdimo, da si starejši bolj želijo sprejetja in 

spoštovanja kot mlajši. S to hipotezo smo tudi končali raziskavo, pri čemer lahko sprejmemo, 

da je najmočnejša potreba posameznika potreba po individualnosti in neodvisnosti, da pri 

ženskah bolj prevladuje potreba po družini in vzgajanju otrok kot pri moških ter da potreba po 

sprejetju in spoštovanju statistično ni pomembna glede na starost. 

Raziskava nam je pokazala že znano dejstvo, da se naše potrebe spreminjajo glede na 

starostna obdobja. Magistrska naloga tako predstavlja vpogled v motivacijo osebnih ciljev in 

potreb. Poseben poudarek je bil na Reissovi teoriji potreb, ki smo si jo izbrali kot izhodišče za 

našo raziskavo. Osebna motivacija je izredno pomembna za vsakega posameznika, vendar 

sistemsko ni urejena. V učnem načrtu (od osnovne do vključno srednje šole) ni predmeta, pri 

katerem bi se učili o osebni motivaciji. In tudi pozneje se v življenju se ne ukvarjamo z njo in 
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potrebami. Menimo, da bi moralo biti postavljanje ciljev in oblikovanje motivacije ter 

seznanjanje s potrebami v različnih življenjskih obdobjih del kurikula. Na podlagi potreb si 

namreč lahko posameznik oblikuje življenjske cilje. Za to pa potrebuje tudi motivacijo, ki 

mora biti posledica potreb. Bolj ko so posamezne potrebe zanj pomembne, večjo motivacijo 

ima za njihovo izpolnjevanje. Kot smo ugotovili v raziskavi, obstajajo univerzalne potrebe ne 

glede na starost, spol in izobrazbo. Seznanjanje s tem bi mladini dalo zavedanje, da so potrebe 

v določenem življenjskem obdobju običajne, kar bi jim prineslo tudi notranji mir; ljudje se 

namreč velikokrat sprašujejo, ali je neka potreba sprejemljiva (normalna) ali ne.  

Magistrska naloga odpira nadaljnje raziskovalno vprašanje, in sicer kako v okolje in sistem 

vključiti spoznavanje potreb ter osebno motivacijo posameznika, ki lahko pozitivno vpliva na 

razvoj njegove poklicne poti in zasebnega življenja. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Kako pomembne so za vas navedene življenjske potrebe, da se motivirate za njihovo 

izpolnjevanje? (1 – nepomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno, 4 – zelo pomembno, 

5 – izredno pomembno) 

 

Kako pomembne so za vas navedene življenjske 

potrebe, da se motivirate za njihovo izpolnjevanje? (1 

– nepomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno, 

4 – zelo pomembno, 5 – izredno pomembno)  Ocena 

Sprejetje in spoštovanje   

Učenje in izobraževanje   

Prehranjevanje   

Družina in vzgajanje otrok   

Pripadnost skupnosti   

Individualnost in neodvisnost   

Organizirano, stabilno in predvidljivo okolje   

Uresničevanje telesne dejavnosti   

Vpliv in moč v družbi in službi   

Spolnost   

Osebna kakovost   

Socialna in finančna varnost   

Medsebojni odnosi   

Socialni status   

Mir in varnost   

Pravica in enakopravnost   

 

Spol: 

□ moški 

□ ženski 

V katero starostno kategorijo spadate? 

□ 10–20 let 

□ 21–30 let 



 

 

□ 31–40 let 

□ 41–50 let 

□ 51–60 let 

□ 61–70 let  

□ 71 let in več 

 

Kakšen je vaš zakonski stan? 

□ Samski (nikoli poročen) 

□ Poročen 

□ Ovdovel 

□ Razvezan 

 

Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba? 

□ Nedokončana osnovna šola 

□ Osnovna šola  

□ Poklicna šola 

□ Štiriletna srednja šola 

□ Višja šola 

□ Visokošolski strokovni študij 

□ Visoka šola 

□ Univerzitetni študij 

□ Magisterij 

□ Doktorat 

□ Specializacija 

 

  



 

 

Priloga 2: Faktorska analiza potreb 

 

Descriptive Statistics 

 

Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija Analysis N 

Sprejetje_in_spoštovanje 4,3200 ,62073 50 

Učenje_in_izobraževanje 3,0600 1,37633 50 

Prehranjevanje 3,2400 ,89351 50 

Družina_in_vzgajanje_otrok 3,6400 1,12050 50 

Pripadnost_skupnosti 2,5200 ,95276 50 

Individualnost_in_neodvisnost 4,4400 ,61146 50 

Organizirano_stabilno_in_predvidljivo_ 

okolje 
3,5600 ,90711 50 

Uresničevanje_telesne_dejavnosti 2,7200 1,32542 50 

Vpliv_in_moč_v_družbi_in_službi 3,1200 1,27199 50 

Spolnost 3,0400 1,15987 50 

Osebna_kakovost 3,5200 1,01499 50 

Socialna_in_finančna_varnost 3,5600 ,90711 50 

Medsebojni_odnosi 3,5000 ,67763 50 

Socialni_status 2,8000 ,80812 50 

Mir_in_varnost 3,9000 ,90914 50 

Pravica_in_enakopravnost 3,2000 ,63888 50 

 

 


